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KŘÍŽOVKA NA ZÁŘÍ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vodorovně: A. Mužské jméno, projev přízně, staroslovanská bohyně smrti. –  
B. I. díl tajenky, dřevozpracující podnik u Příbrami.- C. Anglické město, 

rozšířený jícen (struma), druh tkaniny, obec u Hořovic.- D. Čidlo zraku, umělecký 
tanec, český malíř, větné spojení.-E.Minulého roku, odvětví.- F. Jméno herečky 
Janžurové, známé souhvězdí, domoviny, SPZ Rožňavy.- G. Jezero v Etiopii, 

mořský pták, bezhrbý velbloud, anglicky „maso“.- H. Evropský stát ,  
II. díl tajenky.- I. Dívčí jméno, italské město, město v Čadu.  

Svisle: 1. Ochutiti solí.- 2. Opětovati.- 3. Poukázka, letopis.- 4. Planetka, kino, 
pobídka.- 5. Dřeva v nářečí, anglicky „pršeti“.- 6. Součást aromatických olejů, 
město i řeka v Rusku.- 7. Divadelní úloha, otvory ve zdi.- 8. Část tenisové hry, 

japonský ostrov.- 9. Televizní klub mladých (zkratka), šelma.- 10: Přívětivá, 
český malíř (Josef).- 11. Oháňka, značka pudinků.- 12. Anglicky „poměr“, 

soubor.- 13. Italsky „udice“, boxerský úder, vyhynulý pštros.- 14. Česká řeka, 
západofrancouzské město.- 15.Zajistiti aretaci.- 16. Oschnouti. 
Nápověda: G. Meat, 4. Ate, 8. Nai, 13. Amo 

                                                        Připravil František Záloha 
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PODĚKOVÁNÍ 

Římskokatolická farnost Fryšták děkuje Zlínskému kraji za 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského 
kraje ve výši 250.000,- Kč, která byla využita na stavební obnovu 
krovu kostela svatého Mikuláše ve Fryštáku. 
Poděkování vyslovujeme také za poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace ve výši 250.000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje z Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón v roce 2012. 
Tyto finanční prostředky byly využity na I. etapu stavební obnovy 
krovové konstrukce a střešního pláště včetně opravy klempířských 

prvků kostela svatého Mikuláše ve Fryštáku. 
 

 

 

 

   ČÁST OPRAVENÉ STŘECHY A NOVÁ VĚŽIČKA 
  KOSTELA SVATÉHO MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU 
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V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 

slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je 

květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, 

ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec je modlitbou 

krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je 

též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 

nechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. Přesto 

co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence 

už mnohé vyprosila. 

 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 

famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 

Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 

ji připravovali. 

 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 

biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 

Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 

potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 

vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 

svou láskou je Světlo pro každého člověka. 

 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 

Marii. 
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DUCHOVNÍ SLOVO 
Drazí farníci, začíná nový školní rok a s 

ním pro mnohé, jak pro děti a studenty, 
tak i pro rodiče a učitele povinnosti, jež 
se školou souvisí. Školní rok začneme 

ranní bohoslužbou v pondělí 3. září. Začít 
s Bohem je nejlepší možný začátek. A tak 
Vás všechny srdečně zvu…. 

                                                         *** 
V neděli 16. září budeme slavit Staříčkovu pouť. Jako hlavní celebrant 
a kazatel je pozván fryštácký rodák, řeholník řádu sv. Františka o. 
Pavel Uhřík. Snad nám popřeje i počasí a budeme moci slavit mši sv. 

venku a vydaří se také tradiční odpolední posezení na farním dvoře.  
Přeji Vám milí čtenáři, ať v září se rozzáří ve Vašich srdcích láska Boží 
a ať Vás provází jeho požehnání. 

                            o. Miroslav 

Milí přátelé už po osmé Vás srdečně zveme na letošní 

STAŘÍČKOVU PĚŠÍ POUŤ Z FRYŠTÁKU NA SVATÝ HOSTÝN A ZPĚT, 
která se uskuteční v pátek 28. 9. 2012, 

kdy si připomínáme 85. výročí příchodu salesiánů do Českých zemí. 
 
Základní informace: 
  6.30 – Odchod od kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku 
11.00 - Příchod na Svatý Hostýn 

11.30 - Mše sv. v bazilice - P. Miroslav Dibelka, SDB 
12.30 - Možnost oběda v poutním domě nebo z vlastních zásob 
14.00 - Odchod ze Svatého Hostýna (od vody) 

17.30 - Návrat do Fryštáku 
S sebou dobré boty, bundu, pláštěnku a svačinku. 

Na setkání se těší Ivana a Josef Pospíšilíkovi, Holešov 
 

CO ZPLODILI ŠKOLÁCI A POŠKOLÁCI – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY 

      TÉMA PŘÍRODA - ZÁŘÍ 
 Rak má dvě klepeta, ale všude vleze bez klepání. 
 Chtěl bych být jako jabloň, česal bych se jen na podzim. 
 Jalovice je kráva v pubertě. 
 Náš pes nemá blechy, protože ho nepouštíme mezi lidi. 

 Chtěl bych být hadem, protože ten když jde, tak leží. 
 Lovec chodí často na jelena, aby mohl mít doma další parohy. 
 Stromy rostou pomalu, proto je sázíme před kácením trochu 

dřív. 
 Lev je králem zvířat, nebojí se nikoho, jenom lvice. 
 Kočka je zastaralý tvor, protože ještě přede. 
 Ze stromu, který přestává rodit, vznikne pařez. 
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                                                                       KALENDÁRIUM ZÁŘÍ 2012 
 

  2.9. 22. neděle v mezidobí   
  3.9. Památka svatého Řehoře Velikého 
  8.9. Svátek Narození Panny Marie 

  9.9. 23. neděle v mezidobí 
13.9. Památka svatého Jana Zlatoústého 
14.9. Svátek Povýšení svatého kříže 
15.9. Památka Panny Marie Bolestné 
16.9. 24. neděle v mezidobí – Staříčkova pouť 
21.9. Svátek svatého Matouše 
23.9. 25. neděle v mezidobí 

27.9. Památka svatého Vincence z Pauly 
28.9. Slavnost svatého Václava                             Vincenc z Pauly 
29.9. Svátek svatých Michaela, Gabriela, Rafaela 

30.9. 26. neděle v mezidobí 

 

POZVÁNKA – NEDĚLE 16. ZÁŘÍ 2012 

STAŘÍČKOVA POUŤ 2012 - KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE A FARNÍ DVŮR 
 
Program: 
 9.00 – slavnostní mše svatá (v případě příznivého počasí opět venku 

u kostela) - hlavní celebrant – fryštácký rodák P. Pavel Uhřík. 
10.30 – návštěva hrobu P. Ignáce Stuchlého 

11.00 – občerstvení na farním dvoře 
14.00 – 18.00 odpolední program 
Připraveno je vystoupení cimbálové muziky Juráš, soutěže pro děti, 

skákací hrad, promítání filmů, výstava k 75. výročí skautingu ve 
Fryštáku, výstava fotografií P. Procházky atd.  

Chybět nebude ani bohaté občerstvení. 
Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku, Domu 

Ignáce Stuchlého, místní organizace KDU-ČSL a fryštácké farnosti. 
V rámci Staříčkovy pouti se letos uskuteční už v sobotu 

15. září od 15.30 hodin v prostorách DISu  

velká dětská diskotéka. 
Těšíme se na Vás. 
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ZEMŘEL VIZOVICKÝ FARÁŘ MONS. JAN KUTÁČ  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

V první polovině letošních prázdnin si Pán povolal k sobě na věčnost 
jednoho z kněží našeho vizovického děkanátu – Mons. Jana Kutáče, 
faráře ve Vizovicích. P. Jan Kutáč se narodil 28. ledna 1942 v Lubině u 

Kopřivnice. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1971 v Brně. Během 
svého kněžského působení vystřídal řadu působišť: během 70. let byl 
kaplanem ve Svitavách a v Holešově a administrátorem v Městečku 
Trnávka a ve Zdounkách. V osmdesátých letech jako administrátor 

postupně působil ve farnostech Hvozdná, Želechovice nad Dřevnicí a od 
roku 1987 byl jmenován spirituálem tehdejšího kněžského semináře 
v Litoměřicích. V letech 1993-1995 byl sekretářem olomouckého 
arcibiskupa Jana Graubnera. Od roku 1995 do roku 2000 působil jako 
farář ve farnosti Valašské Klobouky (v letech 1998-2000 byl zároveň i 
děkanem klobouckého děkanátu) a poté byl ustanoven farářem 

v Praze-Vinoři, kde působil až do roku 2006, kdy byl ustanoven farářem 
ve Vizovicích. Zde na přechodnou dobu vykonával funkci děkana 
vizovického děkanátu. V roce 2010 jej Svatý otec Benedikt XVI. za jeho 

dlouholetou kněžskou službu ocenil čestným titulem monsignor (kaplan 
Jeho Svatosti). Ať mu milosrdný Bůh odplatí vše dobré, co pro Něho i 
pro svěřené duše za svého života vykonal.  

                                                                                      -vn- 

 
Řád Milosrdných bratří, v němž mons. Jan Kutáč působil, si nesmírně 
váží jeho pomoci budovat dobré prostředí v Nemocnici Milosrdných 
bratří ve Vizovicích, kde mezi nemocnými strávil mnoho času, a i v 
době, kdy trpěl ve své nemoci, nemocné a všechny potřebné ve 
Vizovicích nikdy neopouštěl a dodával jim sílu a vůli do života. 

                                                          (foto: www.farnostvizovice.cz) 
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OSLAVY STA LET OD KORUNOVACE PANNY MARIE SVATOHOSTÝNSKÉ 
Poutníci z Moravy, Čech, Slezska, ale i ze zahraničí, kteří v sobotu  

18. srpna 2012 zavítali na Svatý Hostýn, určitě nelitovali. Přijeli a 
připutovali totiž na toto poutní místo proto, aby se zúčastnili 
vyvrcholení oslav stého výročí slavné korunovace sochy Panny Marie 

Svatohostýnské. Byli vítání nejenom krásným počasím, ale i 
nádherným hlasem sedmi nových zvonů, které byly zhotoveny 
v německém Pasově a požehnány na sv. Hostýně v květnu letošního 
roku. Náklad na jejich pořízení dosáhl sedmi milionů korun a byl 

uhrazen z prostředků Matice svatohostýnské a především ze štědrých 
darů nejrůznějších dobrodinců z České republiky i ze zahraničí. 
Hlavní bohoslužbě předcházela kanonáda z děl na počest oslav. Poté 
již začala slavnostní mše svatá, která se uskutečnila na nově 
zbudovaném venkovním podiu nalevo od baziliky. Celebroval ji 
olomoucký arcibiskup Jan Graubner za účasti dalších sedmi biskupů 

z České republiky, Slovenska a Polska, asi padesáti kněží. Přítomni byli 
také uniformovaní zástupci hasičů, myslivců, včelařů, Orla a také 
krojovaní. Mši svatou, která byla přenášena prostřednictvím Televize 

Noe, svým zpěvem doprovázel asi 450členný pěvecký sbor složený 
z kostelních sborů z farností olomoucké arcidiecéze. Odpoledne se 
konalo v bazilice slavnostní požehnání a zájemci mohli navštívit také 

koncert Dechového orchestru Haná, který se uskutečnil na venkovním 
podiu. Myslím, že nejen slavnostní mše svatá, ale i celý den strávený 
na Svatém Hostýně byl pro všechny, kteří sem připutovali (odhadem 

asi 6000 lidí) krásným duchovním zážitkem.  

Škoda jen, že naši fryštáckou farnost zde zastupovala jen malá hrstka 
poutníků. Využívejme často možnosti, že máme toto 
nejnavštěvovanější moravské poutní místo skoro „za kopcem“ a 

putujme na něj. Vždyť naši Přímluvkyni Pannu Marii je stále za co 
prosit a také ji za co děkovat – tak, jak tomu bylo i při této velké 
slavnosti.                                                                            -vn- 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 (Foto: Lubomír Vaculčík, Luhačovice – www.hostyn.cz) 
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FRYŠTÁCKÁ MLÁDEŽ VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU  
Možná, že jste si během úterý až 

neděle 14. – 19. srpna náhodou 
pustili TV Noe, kde právě přenášeli 
přímý přenos z Celostátního setkání 
mládeže ve Žďáru nad Sázavou, a 
zdálo se vám, že jste zahlédli 
nějakou známou tvář z Fryštáku. 

Nejspíš se vám to „jen nezdálo“.  
Také 14 „mládežníků“ z naší farnosti 

se totiž zúčastnilo spolu s dalšími asi šesti tisícovkami mladých katolíků 
tohoto setkání, které se uskutečnilo pět let po setkání v Táboře – 

Klokotech. Hlavním mottem setkání byl verš: „Ovocem Ducha je láska, 
radost, pokoj…“ (Gal 5,22), a právě láska, radost a pokoj byly hlavními 
tématy katechezí a mší svatých, které měli naši otcové biskupové. 

(Hned první katechezi měl nám dobře známý otec biskup Kája Herbst.) 
Kromě toho byl pro nás připravený program, který zahrnoval tematické 
přednášky z oblasti kultury, psychologie a spirituality se známými 

osobnostmi, které jsme mohli libovolně navštívit. Největší ohlas měla ta 
od režiséra Jiřího Stracha, známého jako tvůrce pohádky Anděl Páně či 
ztvárnění hlavní postavy Lotranda, na kterou přišlo na 1500 mladých. 
Dále byly pro mladé připravené různé workshopy, sportovní program, 
nechybělo odpoledne plné hudebních a divadelních vystoupení. Mohli 
jsme se taky zúčastnit brigády pro hostitelské město Žďár, jehož 

obyvatelé museli s námi leccos vydržet . Velmi silné bylo svědectví o 
blahoslavené Chiaře Luce Badano za účasti jejich rodičů, kteří k nám 
přijeli z Itálie. Vrcholem celého setkání byla sobotní pouť rodin se mší 
svatou, odpolední pěší poutí se zajímavými zastaveními a večerní vigilií, 

která byla předzvěstí a přípravou na nedělní udělování svátosti 
biřmování sedmi mladým zástupcům diecézí. Možná jste pak v neděli 
(19. srpna) potkali při večerní procházce Fryštákem velmi opálenou, 

někdy až ve tváři rudou mládež s krosnou na zádech. Vězte, že to jsme 
se vraceli právě my. Sice unavení, ale se vzpomínkami na týden plný 
nezapomenutelných událostí, setkání se známými či s nově poznanými 
a se spoustou dalšího pozitivního, z čehož budeme žít do dalšího 
setkání za pět let nebo třeba už jen rok, kdy se chystá světové setkání 
mládeže v Riu de Janeiru .  

Díky všem, kteří se mnou byli u toho, za úžasnou atmosféru a taky otci 
Liborovi za to, že se o nás tak skvěle staral a šťastně nás dovezl až 
domů!                                                                           Filip Němec  
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OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM DISFESTEM  
I letos měli přátelé DISu a kvalitní hudby možnost navštívit DISfest, 
který se konal v sobotu 9. června 2012, výjimečně na farním dvoře 
ve Fryštáku. Přesto, že byl festival v menším měřítku, než jaký ho 
známe, organizátoři se nenechali zahanbit a zajistili dobré jídlo, pití a 

skvělý program. Díky tomu byla celá akce pohodová a nic nám 
nechybělo. Na pódiu se během večera objevily více či méně známé 
kapely z Fryštáku, blízkého i vzdáleného okolí - mnoho různých 

nástrojů, žánrů a stylů. Za zmínku určitě stojí domácí Tři tuny a 
Hudba Fryšták, pak také přespolní Mirečkovi Sekerášé nebo Happy to 
meet, které dokázaly zvednout lidi z laviček a trochu to tam rozpařit. 
Samozřejmě pak sklidily obrovský potlesk. Myslím, že můžu za 

všechny říct, že akce byla povedená, každý si tam mohl najít něco, z 
čeho měl radost, ať už to bylo dobré jídlo, pití, hudba nebo to, že měl 
možnost setkat se s přáteli a lidmi, které dlouho neviděl. Už teď se 

těším na další rok a vy, kteří jste neměli možnost letos přijít, určitě 
příště přijďte (alespoň proto, abyste se přesvědčili, jestli jsem mluvila 
pravdu :))            Radka Těšíková                 Foto: David Kozubík 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
PS: Sem určitě patří malá omluva, že tento článek vychází s 
„prázdninovým“ zpožděním. Bohužel se nám do červencového čísla už 
nevešel – tak snad to nebude vadit….                                     -red- 

 

POZVÁNKA 

 
Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták  
a fryštácká farnost Vás zvou na  
děkovnou mši za dary a plody země  
a za živé a zemřelé zaměstnance  
Zemědělského družstva vlastníků  

Fryšták, která se uskuteční v neděli  
dne 30. září od 10 hodin v kostele  
svatého Mikuláše ve Fryštáku. 

                                           -zk- 
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BUDE MÍT ČESKÝ NÁROD STIGMATIZOVANOU SVĚTICI? 
Letos v květnu bylo v Klášterci nad Orlicí založeno Občanské sdružení 

Anny Bohuslavy Tomanové. 
Tato stigmatizovaná mystička žila v letech 1907 – 1957 na různých 
místech v Orlických horách. Od svých čtyř let byla těžce nemocná  

a proto nemohla získat žádné vzdělání. Po více než 40 let byla 
upoutána na lůžku. Členové sdružení mají za cíl šířit úctu a povědomí 
o Aničce Tomanové a podporovat proces jejího blahořečení. Proto se 
v duchu Aničky modlí a přinášejí drobné oběti především za kněze, za 

prohloubení eucharistické úcty, za duchovní obnovu diecéze a národa, 
za rodiny a za šíření pravé mariánské úcty. 
Proto také uspořádali dne 9. června 2012 pouť ke hrobu Aničky, které 
se zúčastnilo přes 350 poutníků z celé České republiky.  
Tomuto setkání v Klášterci nad Orlicí poslal dopis i hradecký biskup 
mons. Jan Vokál.  

V tomto dopise se mimo jiné píše: “ Její velikost rozhodně nespočívá 
v mimořádných darech, jako např. stigmata, ale v tom, jak se snažila 
následovat našeho Pána, který praví:“ Kdo chce jít za mnou, ať zapře 

sám sebe, vezme na sebe svůj kříž a následuje mě“ (Lk 9,32)“.  
A dále dopis pokračuje: “Moji drazí, Církev svatá má na paměti 
duchovní prospěch věřících také tím, že ve velmi výjimečných 

případech potvrzuje svatost některých následovníků Krista tím, že je 
slavnostním blahořečením a kanonizací prohlašuje za svaté, aby je 
tím světu předložila za vzor k následování. Na žádost Sdružení Anny 
Bohuslavy Tomanové vám touto cestou rád sděluji, že mám v úmyslu 

zahájit kanonizační diecézní proces beatifikace výše zmíněné Aničky 
Tomanové“.                                                                
                                                     připravil lk 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Kontakt: 

Farní úřad, Klášterec nad Orlicí 1, 561 82 
mail:    anicka-tomanova@seznam.cz                                      
mobil:  728 879 412 

Informace o Aničce také na www.tv-mis.cz/titul.php?id=562 
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Při duchovním soustředění na Orlím hnízdě před prvním 
svatým přijímáním proběhla docela „zajímavá prověrka“ 

Při odpolední hře musely děti odpovídat na některé otázky.  
 Vy si teď můžete přečíst jejich odpovědi. 

Některé jsou pro pobavení, jiné spíše k zamyšlení. 

 

ZE ZNALOSTNÍ PROVĚRKY DĚTÍ: 

Jak se jmenoval kopec, kde zemřel P. Ježíš ?    

KOLGOTA 
Proč byli Adam s Evou vyhnáni z ráje ?  
Protože podlehli pokušení 

Snědli zakázané jablko 
Snědli jablko ze stromu a P. Ježíš jim to zakázal 
Protože neposlechli Boha  
Za kolik dnů Bůh stvořil svět?  

Za 10 dnů 
Vyjmenuj alespoň 3 věci, které patří do vybavení kostela.  
oltář, kalich, sákristie 

oltář, zvony, svěcená voda 
oltář, sochy – obrazy, hostie, víno 
svíčky, obětní stůl, obrazy, lavice 

zvony, bible, oltář 
Co svolává lidi do kostela? (zvony)  
Víra v Pána Ježíše, víra, P. Ježíš 

Ve kterém měsíci si nejvíce připomínáme P. Marii? (květen)  
září, velikonoce                                                   
Jaké dary přinesli Tři Králové malému Ježíškovi?   
kadidlo, pokladnu s penězi, peřinku 

kadidlo, poklad, beránka 
Jaké dary se nesou v kostele v obětním průvodu?   
miska s hostiemi, konvičky, tácek 

peníze, konvičky, ubrousek, kvítka, tácek, miska 
konvičky – voda, víno, peníze, hostie 
víno, hostie, voda, peníze, kapesník    
miska s hostiemi, konvičky, tácek, ubrousek, kytky                   -mz- 

 

  

  



volnivol 
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CÍRKEVNÍ RESTITUCE – DESATERO MÝTŮ 
V průběhu posledních několika měsíců se do popředí zájmu všech 

politických stran dostaly církevní restituce. Zatímco vládní koalice, 
která návrh připravila, doufá, že Poslanecká sněmovna po vrácení 
návrhu ze Senátu toto vyrovnání s církvemi v ČR republice schválí, 
opozice vedená ČSSD je zásadně proti. Rozjela celostátní kampaň a 
toto téma bude hlavním v podzimních senátních i krajských volbách. 
A jak se na vrácení církevního majetku díváme my – křesťané? 

Napište nám své názory. Třeba Vám ke správné orientaci pomůže 
následující materiál, který v deseti bodech shrnuje podstatu problému 

církevních restitucí.         (Najít jej můžete na stránkách www.ado.cz) 

 
Mnohaletá veřejná diskuse o narovnání vztahu mezi církvemi a 
státem stále více ztrácí svou racionální podstatu, vyhrocuje se a 
nabývá na emocionálnosti. Fakta jsou stále častěji nahrazována mýty 

a prostor pro racionální argumentaci se zmenšuje. Pokusme se tedy 
neustále opakované mýty shrnout a postavme proti nim 
nezpochybnitelná fakta. 
 
1. MÝTUS: NAVRÁCENÝ MAJETEK V HODNOTĚ 134 MILIARDY KORUN JE 

NEPŘIMĚŘENĚ VYSOKÝ. 

O vyrovnání vztahů mezi církvemi a státem se jedná od poloviny 90. 
let. Navrácení církevního majetku byl od počátku nezbytnou součástí 
vyrovnání. Po odmítnutí církevních asignací byl církevní majetek 

považován za hlavní zdroj financování církví a náboženských 
společností v situaci, kdy státní rozpočet přestane financovat 
duchovenské aktivity církve (platy duchovních a příspěvek na provoz 
ústředí). Na vymezení a ocenění původního církevního majetku 

spolupracovalo ministerstvo kultury s ministerstvem financí a 
ministerstvem zemědělství na základě podkladů od církví a 
náboženských společností. Tyto podklady a metodika ocenění byly v 

roce 2008 kontrolovány a verifikovány renomovanou mezinárodní 
poradenskou firmou Ernst & Young. Pokud by se měla hodnota 
navráceného církevního majetku změnit, je nezbytné kvalifikovaně 
říci, v čem byla metodika stanovení hodnoty nesprávná, co je třeba 
změnit a jak nově stanovit hodnotu majetkové podstaty vyrovnání 
vztahu mezi církvemi a státem. 

2. MÝTUS: MAJETEK URČENÝ CÍRKEVNÍMU VYROVNÁNÍ CÍRKVÍM NEPATŘIL. 
Církevní majetek zahrnutý do návrhu vyrovnání představuje pouze 
majetek církví (farností, diecézí), řádů a náboženských společností 

registrovaný v pozemkových knihách a zabraný státem po 25. únoru 
1948. Je nepochybné, že tento majetek k rozhodnému datu církvím a 
jejich subjektům nepochybně patřil. 
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3. MÝTUS: CÍRKVE BUDOU VYROVNÁNÍM ZVÝHODNĚNY PROTI 

RESTITUENTŮM. 

Na rozdíl od restituentů bude církvím vrácen pouze majetek, který je 
v držení státu, konkrétně Pozemkového fondu a Lesů České 
republiky. Bývalý církevní majetek ve vlastnictví obcí, krajů a všech 

právnických a fyzických osob zůstane nedotčen. Církevní vyrovnání se 
netýká náhrady za živý a mrtvý inventář, který restituenti obdrželi. 
Zákon o půdě, podle kterého byla provedena restituce majetku 

fyzických osob, určoval naturální restituci i v případech, kdy původní 
majetek nemohl být ze zákonných důvodů vydán. Tomu odpovídalo i 
„ocenění“ majetku, aby náhradní naturální restituce mohla být vůbec 
uskutečněna. Srovnávání restitucí s církevním vyrovnáním je 

nemožné z metodických důvodů. Na rozdíl od restituentů nebudou 
moci církve žádat o náhradu majetku v naturální formě. Namísto toho 
jim má být vyplacena adekvátní finanční náhrada. Církve tedy nejsou 

zvýhodněny oproti restituentům, spíše naopak. 

4. MÝTUS: MAJETEK SE BUDE VRACET V NEJMÉNĚ VHODNÉM OBDOBÍ 

EKONOMICKÉ RECESE. 
Systematická diskuse o církevním vyrovnání byla zahájena vládou 
Miloše Zemana v letech 1998–2002. Ministr kultury tehdejší sociálně 
demokratické vlády Pavel Dostál ustanovil komisi pro narovnání 

vztahů mezi církvemi a státem. Hodnota majetkového vyrovnání, s 
níž se pracovalo v roce 2000, činila 100 miliard korun. Tato suma 
vloni odpovídala částce 131 mld. Kč v cenách roku 2011. Na konci 

letošního roku při očekávané roční míře inflace 2,9 % by činila 
134,556 mld. Kč! Byla by tedy o 556 milionů vyšší než částka, kterou 
nyní předkládá vláda České republiky! V roce 2008 skončilo desetileté 
období hospodářské expanze, které bylo vystřídáno obdobím 
hospodářského poklesu vyvolaného světovou finanční a dluhovou 
krizí. Po něm přišla hospodářská recese, která nás prozatím sužuje. 
Makroekonomická predikce Ministerstva financí ČR odhaduje v příštím 
roce 1 % reálný růst s výhledem 1,9 % na rok 2014 a 2,7 % pro rok 
2015. Hospodářské oživení se začíná blížit i k nám. Navíc navrácené 
zdevastované církevní budovy budou vyžadovat nemalé investice pro 

jejich záchranu nebo jiné užití. Církevní vyrovnání tak pro naši 
ekonomiku může naopak představovat významný pro-růstový impuls. 

Monika Vývodová, tisk.cirkev.cz 

 

 
Další část materiálu Vám přineseme v říjnovém Farníčku. 

Do té doby už bude jasno, zda k církevním restitucím skutečně dojde.  
Těšíme se na Vaše názory týkající se této problematiky. 

-red- 

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/cirkve-a-stat-desatero-mytu-a-fakta/
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Snědli jablko ze stromu a P. Ježíš jim to zakázal 
Protože neposlechli Boha  
Za kolik dnů Bůh stvořil svět?  

Za 10 dnů 
Vyjmenuj alespoň 3 věci, které patří do vybavení kostela.  
oltář, kalich, sákristie 

oltář, zvony, svěcená voda 
oltář, sochy – obrazy, hostie, víno 
svíčky, obětní stůl, obrazy, lavice 

zvony, bible, oltář 
Co svolává lidi do kostela? (zvony)  
Víra v Pána Ježíše, víra, P. Ježíš 

Ve kterém měsíci si nejvíce připomínáme P. Marii? (květen)  
září, velikonoce                                                   
Jaké dary přinesli Tři Králové malému Ježíškovi?   
kadidlo, pokladnu s penězi, peřinku 

kadidlo, poklad, beránka 
Jaké dary se nesou v kostele v obětním průvodu?   
miska s hostiemi, konvičky, tácek 

peníze, konvičky, ubrousek, kvítka, tácek, miska 
konvičky – voda, víno, peníze, hostie 
víno, hostie, voda, peníze, kapesník    
miska s hostiemi, konvičky, tácek, ubrousek, kytky                   -mz- 
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FRYŠTÁCKÁ MLÁDEŽ VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU  
Možná, že jste si během úterý až 

neděle 14. – 19. srpna náhodou 
pustili TV Noe, kde právě přenášeli 
přímý přenos z Celostátního setkání 
mládeže ve Žďáru nad Sázavou, a 
zdálo se vám, že jste zahlédli 
nějakou známou tvář z Fryštáku. 

Nejspíš se vám to „jen nezdálo“.  
Také 14 „mládežníků“ z naší farnosti 

se totiž zúčastnilo spolu s dalšími asi šesti tisícovkami mladých katolíků 
tohoto setkání, které se uskutečnilo pět let po setkání v Táboře – 

Klokotech. Hlavním mottem setkání byl verš: „Ovocem Ducha je láska, 
radost, pokoj…“ (Gal 5,22), a právě láska, radost a pokoj byly hlavními 
tématy katechezí a mší svatých, které měli naši otcové biskupové. 

(Hned první katechezi měl nám dobře známý otec biskup Kája Herbst.) 
Kromě toho byl pro nás připravený program, který zahrnoval tematické 
přednášky z oblasti kultury, psychologie a spirituality se známými 

osobnostmi, které jsme mohli libovolně navštívit. Největší ohlas měla ta 
od režiséra Jiřího Stracha, známého jako tvůrce pohádky Anděl Páně či 
ztvárnění hlavní postavy Lotranda, na kterou přišlo na 1500 mladých. 
Dále byly pro mladé připravené různé workshopy, sportovní program, 
nechybělo odpoledne plné hudebních a divadelních vystoupení. Mohli 
jsme se taky zúčastnit brigády pro hostitelské město Žďár, jehož 

obyvatelé museli s námi leccos vydržet . Velmi silné bylo svědectví o 
blahoslavené Chiaře Luce Badano za účasti jejich rodičů, kteří k nám 
přijeli z Itálie. Vrcholem celého setkání byla sobotní pouť rodin se mší 
svatou, odpolední pěší poutí se zajímavými zastaveními a večerní vigilií, 

která byla předzvěstí a přípravou na nedělní udělování svátosti 
biřmování sedmi mladým zástupcům diecézí. Možná jste pak v neděli 
(19. srpna) potkali při večerní procházce Fryštákem velmi opálenou, 

někdy až ve tváři rudou mládež s krosnou na zádech. Vězte, že to jsme 
se vraceli právě my. Sice unavení, ale se vzpomínkami na týden plný 
nezapomenutelných událostí, setkání se známými či s nově poznanými 
a se spoustou dalšího pozitivního, z čehož budeme žít do dalšího 
setkání za pět let nebo třeba už jen rok, kdy se chystá světové setkání 
mládeže v Riu de Janeiru .  

Díky všem, kteří se mnou byli u toho, za úžasnou atmosféru a taky otci 
Liborovi za to, že se o nás tak skvěle staral a šťastně nás dovezl až 
domů!                                                                           Filip Němec  
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OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM DISFESTEM  
I letos měli přátelé DISu a kvalitní hudby možnost navštívit DISfest, 
který se konal v sobotu 9. června 2012, výjimečně na farním dvoře 
ve Fryštáku. Přesto, že byl festival v menším měřítku, než jaký ho 
známe, organizátoři se nenechali zahanbit a zajistili dobré jídlo, pití a 

skvělý program. Díky tomu byla celá akce pohodová a nic nám 
nechybělo. Na pódiu se během večera objevily více či méně známé 
kapely z Fryštáku, blízkého i vzdáleného okolí - mnoho různých 

nástrojů, žánrů a stylů. Za zmínku určitě stojí domácí Tři tuny a 
Hudba Fryšták, pak také přespolní Mirečkovi Sekerášé nebo Happy to 
meet, které dokázaly zvednout lidi z laviček a trochu to tam rozpařit. 
Samozřejmě pak sklidily obrovský potlesk. Myslím, že můžu za 

všechny říct, že akce byla povedená, každý si tam mohl najít něco, z 
čeho měl radost, ať už to bylo dobré jídlo, pití, hudba nebo to, že měl 
možnost setkat se s přáteli a lidmi, které dlouho neviděl. Už teď se 

těším na další rok a vy, kteří jste neměli možnost letos přijít, určitě 
příště přijďte (alespoň proto, abyste se přesvědčili, jestli jsem mluvila 
pravdu :))            Radka Těšíková                 Foto: David Kozubík 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
PS: Sem určitě patří malá omluva, že tento článek vychází s 
„prázdninovým“ zpožděním. Bohužel se nám do červencového čísla už 
nevešel – tak snad to nebude vadit….                                     -red- 

 

POZVÁNKA 

 
Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták  
a fryštácká farnost Vás zvou na  
děkovnou mši za dary a plody země  
a za živé a zemřelé zaměstnance  
Zemědělského družstva vlastníků  

Fryšták, která se uskuteční v neděli  
dne 30. září od 10 hodin v kostele  
svatého Mikuláše ve Fryštáku. 

                                           -zk- 
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ZEMŘEL VIZOVICKÝ FARÁŘ MONS. JAN KUTÁČ  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

V první polovině letošních prázdnin si Pán povolal k sobě na věčnost 
jednoho z kněží našeho vizovického děkanátu – Mons. Jana Kutáče, 
faráře ve Vizovicích. P. Jan Kutáč se narodil 28. ledna 1942 v Lubině u 

Kopřivnice. Na kněze byl vysvěcen 5. července 1971 v Brně. Během 
svého kněžského působení vystřídal řadu působišť: během 70. let byl 
kaplanem ve Svitavách a v Holešově a administrátorem v Městečku 
Trnávka a ve Zdounkách. V osmdesátých letech jako administrátor 

postupně působil ve farnostech Hvozdná, Želechovice nad Dřevnicí a od 
roku 1987 byl jmenován spirituálem tehdejšího kněžského semináře 
v Litoměřicích. V letech 1993-1995 byl sekretářem olomouckého 
arcibiskupa Jana Graubnera. Od roku 1995 do roku 2000 působil jako 
farář ve farnosti Valašské Klobouky (v letech 1998-2000 byl zároveň i 
děkanem klobouckého děkanátu) a poté byl ustanoven farářem 

v Praze-Vinoři, kde působil až do roku 2006, kdy byl ustanoven farářem 
ve Vizovicích. Zde na přechodnou dobu vykonával funkci děkana 
vizovického děkanátu. V roce 2010 jej Svatý otec Benedikt XVI. za jeho 

dlouholetou kněžskou službu ocenil čestným titulem monsignor (kaplan 
Jeho Svatosti). Ať mu milosrdný Bůh odplatí vše dobré, co pro Něho i 
pro svěřené duše za svého života vykonal.  

                                                                                      -vn- 

 
Řád Milosrdných bratří, v němž mons. Jan Kutáč působil, si nesmírně 
váží jeho pomoci budovat dobré prostředí v Nemocnici Milosrdných 
bratří ve Vizovicích, kde mezi nemocnými strávil mnoho času, a i v 
době, kdy trpěl ve své nemoci, nemocné a všechny potřebné ve 
Vizovicích nikdy neopouštěl a dodával jim sílu a vůli do života. 

                                                          (foto: www.farnostvizovice.cz) 
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OSLAVY STA LET OD KORUNOVACE PANNY MARIE SVATOHOSTÝNSKÉ 
Poutníci z Moravy, Čech, Slezska, ale i ze zahraničí, kteří v sobotu  

18. srpna 2012 zavítali na Svatý Hostýn, určitě nelitovali. Přijeli a 
připutovali totiž na toto poutní místo proto, aby se zúčastnili 
vyvrcholení oslav stého výročí slavné korunovace sochy Panny Marie 

Svatohostýnské. Byli vítání nejenom krásným počasím, ale i 
nádherným hlasem sedmi nových zvonů, které byly zhotoveny 
v německém Pasově a požehnány na sv. Hostýně v květnu letošního 
roku. Náklad na jejich pořízení dosáhl sedmi milionů korun a byl 

uhrazen z prostředků Matice svatohostýnské a především ze štědrých 
darů nejrůznějších dobrodinců z České republiky i ze zahraničí. 
Hlavní bohoslužbě předcházela kanonáda z děl na počest oslav. Poté 
již začala slavnostní mše svatá, která se uskutečnila na nově 
zbudovaném venkovním podiu nalevo od baziliky. Celebroval ji 
olomoucký arcibiskup Jan Graubner za účasti dalších sedmi biskupů 

z České republiky, Slovenska a Polska, asi padesáti kněží. Přítomni byli 
také uniformovaní zástupci hasičů, myslivců, včelařů, Orla a také 
krojovaní. Mši svatou, která byla přenášena prostřednictvím Televize 

Noe, svým zpěvem doprovázel asi 450členný pěvecký sbor složený 
z kostelních sborů z farností olomoucké arcidiecéze. Odpoledne se 
konalo v bazilice slavnostní požehnání a zájemci mohli navštívit také 

koncert Dechového orchestru Haná, který se uskutečnil na venkovním 
podiu. Myslím, že nejen slavnostní mše svatá, ale i celý den strávený 
na Svatém Hostýně byl pro všechny, kteří sem připutovali (odhadem 

asi 6000 lidí) krásným duchovním zážitkem.  

Škoda jen, že naši fryštáckou farnost zde zastupovala jen malá hrstka 
poutníků. Využívejme často možnosti, že máme toto 
nejnavštěvovanější moravské poutní místo skoro „za kopcem“ a 

putujme na něj. Vždyť naši Přímluvkyni Pannu Marii je stále za co 
prosit a také ji za co děkovat – tak, jak tomu bylo i při této velké 
slavnosti.                                                                            -vn- 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 (Foto: Lubomír Vaculčík, Luhačovice – www.hostyn.cz) 

  
 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

V měsíci říjnu se vřele doporučuje modlitba sv. růžence. Ve 

slově „růženec“ je obsaženo slovíčko – „růže“. Růže je 

květina velmi krásná, ušlechtilá, voňavá, v pravdě královská, 

ale zároveň má i trny. Podobně sv. růženec je modlitbou 

krásnou, kterou věnujeme králi Ježíši a královně Marii, ale je 

též modlitbou někdy velmi namáhavou, do níž se nám 

nechce, která „bolí“ pro svoji „jednotvárnost“ a délku. Přesto 

co nic nestojí, za nic nestojí, říká se, a modlitba sv. růžence 

už mnohé vyprosila. 

 Závěr měsíce září byl v naší farnosti v pravdě 

famózní. Oslava sv. Václava a příchodu salesiánů 

Staříčkovou poutí byla vynikající; chci poděkovat všem, kteří 

ji připravovali. 

 V tomto měsíci bych rád začal přípravu na sv. 

biřmování, které by snad měl příští podzim udělovat o. biskup 

Karel. Doufám, že se ještě někdo přihlásí. Dary Ducha Sv. 

potřebujeme všichni. Díky nim lépe porozumíme Božímu 

vedení, Jeho záměrům s námi. Chceme žít ve Světle a Ježíš se 

svou láskou je Světlo pro každého člověka. 

 Zůstávejte zdraví a pomáhejme si. Důvěřujme Ježíši a 

Marii. 
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DUCHOVNÍ SLOVO 
Drazí farníci, začíná nový školní rok a s 

ním pro mnohé, jak pro děti a studenty, 
tak i pro rodiče a učitele povinnosti, jež 
se školou souvisí. Školní rok začneme 

ranní bohoslužbou v pondělí 3. září. Začít 
s Bohem je nejlepší možný začátek. A tak 
Vás všechny srdečně zvu…. 

                                                         *** 
V neděli 16. září budeme slavit Staříčkovu pouť. Jako hlavní celebrant 
a kazatel je pozván fryštácký rodák, řeholník řádu sv. Františka o. 
Pavel Uhřík. Snad nám popřeje i počasí a budeme moci slavit mši sv. 

venku a vydaří se také tradiční odpolední posezení na farním dvoře.  
Přeji Vám milí čtenáři, ať v září se rozzáří ve Vašich srdcích láska Boží 
a ať Vás provází jeho požehnání. 

                            o. Miroslav 

Milí přátelé už po osmé Vás srdečně zveme na letošní 

STAŘÍČKOVU PĚŠÍ POUŤ Z FRYŠTÁKU NA SVATÝ HOSTÝN A ZPĚT, 
která se uskuteční v pátek 28. 9. 2012, 

kdy si připomínáme 85. výročí příchodu salesiánů do Českých zemí. 
 
Základní informace: 
  6.30 – Odchod od kostela sv. Mikuláše ve Fryštáku 
11.00 - Příchod na Svatý Hostýn 

11.30 - Mše sv. v bazilice - P. Miroslav Dibelka, SDB 
12.30 - Možnost oběda v poutním domě nebo z vlastních zásob 
14.00 - Odchod ze Svatého Hostýna (od vody) 

17.30 - Návrat do Fryštáku 
S sebou dobré boty, bundu, pláštěnku a svačinku. 

Na setkání se těší Ivana a Josef Pospíšilíkovi, Holešov 
 

CO ZPLODILI ŠKOLÁCI A POŠKOLÁCI – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY 

      TÉMA PŘÍRODA - ZÁŘÍ 
 Rak má dvě klepeta, ale všude vleze bez klepání. 
 Chtěl bych být jako jabloň, česal bych se jen na podzim. 
 Jalovice je kráva v pubertě. 
 Náš pes nemá blechy, protože ho nepouštíme mezi lidi. 

 Chtěl bych být hadem, protože ten když jde, tak leží. 
 Lovec chodí často na jelena, aby mohl mít doma další parohy. 
 Stromy rostou pomalu, proto je sázíme před kácením trochu 

dřív. 
 Lev je králem zvířat, nebojí se nikoho, jenom lvice. 
 Kočka je zastaralý tvor, protože ještě přede. 
 Ze stromu, který přestává rodit, vznikne pařez. 

 

FARNÍČEK  9/12                         - 11 - 

                                                                       KALENDÁRIUM ZÁŘÍ 2012 
 

  2.9. 22. neděle v mezidobí   
  3.9. Památka svatého Řehoře Velikého 
  8.9. Svátek Narození Panny Marie 

  9.9. 23. neděle v mezidobí 
13.9. Památka svatého Jana Zlatoústého 
14.9. Svátek Povýšení svatého kříže 
15.9. Památka Panny Marie Bolestné 
16.9. 24. neděle v mezidobí – Staříčkova pouť 
21.9. Svátek svatého Matouše 
23.9. 25. neděle v mezidobí 

27.9. Památka svatého Vincence z Pauly 
28.9. Slavnost svatého Václava                             Vincenc z Pauly 
29.9. Svátek svatých Michaela, Gabriela, Rafaela 

30.9. 26. neděle v mezidobí 

 

POZVÁNKA – NEDĚLE 16. ZÁŘÍ 2012 

STAŘÍČKOVA POUŤ 2012 - KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE A FARNÍ DVŮR 
 
Program: 
 9.00 – slavnostní mše svatá (v případě příznivého počasí opět venku 

u kostela) - hlavní celebrant – fryštácký rodák P. Pavel Uhřík. 
10.30 – návštěva hrobu P. Ignáce Stuchlého 

11.00 – občerstvení na farním dvoře 
14.00 – 18.00 odpolední program 
Připraveno je vystoupení cimbálové muziky Juráš, soutěže pro děti, 

skákací hrad, promítání filmů, výstava k 75. výročí skautingu ve 
Fryštáku, výstava fotografií P. Procházky atd.  

Chybět nebude ani bohaté občerstvení. 
Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku, Domu 

Ignáce Stuchlého, místní organizace KDU-ČSL a fryštácké farnosti. 
V rámci Staříčkovy pouti se letos uskuteční už v sobotu 

15. září od 15.30 hodin v prostorách DISu  

velká dětská diskotéka. 
Těšíme se na Vás. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

  



- 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KŘÍŽOVKA NA ZÁŘÍ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vodorovně: A. Mužské jméno, projev přízně, staroslovanská bohyně smrti. –  
B. I. díl tajenky, dřevozpracující podnik u Příbrami.- C. Anglické město, 

rozšířený jícen (struma), druh tkaniny, obec u Hořovic.- D. Čidlo zraku, umělecký 
tanec, český malíř, větné spojení.-E.Minulého roku, odvětví.- F. Jméno herečky 
Janžurové, známé souhvězdí, domoviny, SPZ Rožňavy.- G. Jezero v Etiopii, 

mořský pták, bezhrbý velbloud, anglicky „maso“.- H. Evropský stát ,  
II. díl tajenky.- I. Dívčí jméno, italské město, město v Čadu.  

Svisle: 1. Ochutiti solí.- 2. Opětovati.- 3. Poukázka, letopis.- 4. Planetka, kino, 
pobídka.- 5. Dřeva v nářečí, anglicky „pršeti“.- 6. Součást aromatických olejů, 
město i řeka v Rusku.- 7. Divadelní úloha, otvory ve zdi.- 8. Část tenisové hry, 

japonský ostrov.- 9. Televizní klub mladých (zkratka), šelma.- 10: Přívětivá, 
český malíř (Josef).- 11. Oháňka, značka pudinků.- 12. Anglicky „poměr“, 

soubor.- 13. Italsky „udice“, boxerský úder, vyhynulý pštros.- 14. Česká řeka, 
západofrancouzské město.- 15.Zajistiti aretaci.- 16. Oschnouti. 
Nápověda: G. Meat, 4. Ate, 8. Nai, 13. Amo 

                                                        Připravil František Záloha 
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PODĚKOVÁNÍ 

Římskokatolická farnost Fryšták děkuje Zlínskému kraji za 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského 
kraje ve výši 250.000,- Kč, která byla využita na stavební obnovu 
krovu kostela svatého Mikuláše ve Fryštáku. 
Poděkování vyslovujeme také za poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace ve výši 250.000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje z Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón v roce 2012. 
Tyto finanční prostředky byly využity na I. etapu stavební obnovy 
krovové konstrukce a střešního pláště včetně opravy klempířských 

prvků kostela svatého Mikuláše ve Fryštáku. 
 

 

 

 

   ČÁST OPRAVENÉ STŘECHY A NOVÁ VĚŽIČKA 
  KOSTELA SVATÉHO MIKULÁŠE VE FRYŠTÁKU 
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