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KŘÍŽOVKA NA LEDEN 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Vodorovně: A. Ukazovací zájmeno, místo (hovor.), bůžek lásky, deset metráků. 

– B. Jeden i druhý, I. díl tajenky, písmeno „Z“. – C. Kočkovitá šelma, bahenní 
plyn, ženské jméno, je možno. – D. Značka automobilu, boxerské údery, silný 
provaz, bodná zbraň. – E. Osobní zájmeno, přísada do cementu, náhlá zuřivost, 
římsky 950. – F. Italská řeka, anglicky“a“, husitská zbraň, vazal. – G. Opak od 
dávat, hudební nástroj, vyvřelina, bezhrbý velbloud. – H. Přítel kozy, řada 
vozidel, telefonovat. – I. Součást střechy, český herec (Jiří), část sousoší, rodinný 
domek. 

Svisle: 1. Druh antilopy, jablko hovorově. – 2. II. díl tajenky. – 3. Uchopit meč, 

místo v poušti. – 4. SPZ Opavy, druh papouška, puls. – 5. Předložka, zkratka 
souhvězdí Vývěva, římsky 55. – 6. Tohoto roku, český kardinál. – 7. Kazašská 
řeka, žal. – 8. Hodnoty zboží, italské město. – 9. Amisův přítel, severské zvíře. – 
10. Pranice, slovenský souhlas. – 11. Ovocný nápoj, známá postava lékaře z 
„Nemocnice..“. – 12. Začátek dne, latinsky „moje“, voltampér (zkr.). – 13. 
Temnota, pravoslavný kněz, hon. – 14. Malý uzel, africký stát. – 15. IV. díl 

tajenky, jejíž, III. díl tajenky je v rámečku. – 16. Španělské město, český 
kníže.                                     Nápověda: E. Trans, 5. Ant, 7. Ajat, 16. Atea 
Tajenka z minula: oslavujme s mírou blíží se Silvestr 

                                                                  Připravil František Záloha  
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Další „živý fryštácký Ježíšek“ 
Lukášek Navrátil s maminkou Janou.  
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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 

oechce, 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 
Být naladěn na stejný tón s Ježíšem, s Jeho slovem a s Duchem 

svatým. Kdesi na Západě měl jeden ovčák housle, ale byly rozladěné. 

Nemohl je nijak naladit, proto ze zoufalství napsal do jedné 

rozhlasové stanice, aby mu v určitou hodinu a určitý den zahráli tón 

"A". Vedení rozhlasové stanice rozhodlo, že starému brachovi vyjdou 

vstříc, a tak onoho konkrétního dne zazněl z éteru tón "A".  

Ovčák si naladil housle a jeho chata se od té chvíle ozývala krásnou 

hudbou. Když žijeme odděleni od Boha a jeho přikázání, jako bychom 

měli rozladěné housle svého života. Hrajeme, tedy žijeme, ale je to 

falešné, nedají se naše slova poslouchat, hra našeho života se Bohu 

ani lidem nelíbí. Nasloucháním radám Ducha svatého, který 

promlouvá z Božího slova, z našeho dobrého svědomí i od dobrých a 

moudrých lidí, můžeme naladit svá slova i jednání na ty správné 

tóny, takže náš život se bude líbit. Přeji Vám každodenní snahu v 

modlitbě a rozvažování vylaďovat svůj život, abychom si rozuměli, i 

když to občas zaskřípe.  

                           Požehnaný nový rok 2013 přeje otec Miroslav. 

 

 

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM... 
Ve Fryštáku proběhne tříkrálová sbírka 2013 ve dnech 4. - 6. ledna.  

Své okruhy bude obcházet stejně jako loni 18 skupinek. V loňském 

roce bylo vybráno na území města Fryštáku více než 90.000 korun. 

Podporu tak dostalo 7 potřebných rodin z Fryštáku, Lukovečka a 

Vítové. Děkujeme Vám už předem za Vaše finanční dary v této 

nelehké době, kdy není jednoduché odložit nějakou částku z platu, 

byť malou. Věříme však, že i letos Fryštačané ukáží, že mají svá srdce 

otevřená pro potřeby a nouzi druhých.  

                 Za dobrovolnou charitu Fryšták Vám předem děkuje 

    Jana Jasenská. 
 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 Alkohol je naším nejmilejším nepřítelem 

 Alkoholik je člověk, který vypije víc než jeho lékař 

 Alkohol je sice jed, ale když není, je to také otrava 

 Alkohol nepatří za volant, ale do huby 

 Alkohol je často jediným prostředkem k tomu, aby měl člověk 

něco v hlavě 

 Aby lék pomohl, musíme ho spolknout 

 Ano, jsem tlustej, protože nejsem línej se nažrat 

 Ani placku neupečeš, když nepodmázneš 

 Bez jídla a pití chladne i láska 

 Čí chleba jíš, toho píseň zpívej 
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                                                             KALENDÁRIUM LEDEN 2013 
  1.1.  Slavnost Panny Marie, Matky Boží 

  2.1.  Památka svatých Basila Velikého a Řehoře Naziánského 

  6.1. Slavnost Zjevení Páně – Tří králů  

13.1.  Křest Páně 

17.1.  Památka svatého Antonína, opata 

18.1.  Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů 

20.1.  2. neděle v mezidobí 

24.1.  Památka svatého Františka Saleského 

25.1. Svátek obrácení svatého Pavla 

26.1. Památka svatých Timoteje a Tita 

27.1.  3. neděle v mezidobí 

28.1. Památka svatého Tomáše Akvinského 

31.1.  Památka svatého Jana Boska 

                    

 ROK SE SVATÝM CYRILEM A METODĚJEM - PROSINEC 
1. neděle 

Císař poprosil Cyrila o radu, protože ho 

trápila hádka mezi křesťany v zemi. 

Někteří ničili sochy a obrazy svatých a 

modlili se jen k Pánu Ježíši. Cyril takové 

jednání odsoudil a připomněl, že svatí 

jsou v nebi a jejich život je pro nás 

vzorem lásky k Bohu. 

2. neděle 

Cyrila poslal císař do země Saracénů, kde žilo jen málo křesťanů a a 

lidé se jim zde posmívali. Cyril se na ně nezlobil, ale dokázal se 

zachovat moudře. Vtipnou odpovědí a laskavostí si je získal a ukázal, 

že není správné odplácet ostatním lidem zlem  za jejich špatné 

chování. 

3. neděle 

Po návratu od Saracénů  žil  Cyril v klášteře na Olympu. Na žádost 

císaře odešel s Metodějem do země Chazarů, které ohrožovali k vůli 

víře v křesťanského Boha jejich sousedé. 

4. neděle 

Cestou do země Chazarů hledali bratři poblíž Černého moře hrob 

svatého Klimenta. V troskách staré kaple jako zázrakem našli místo, 

kde byl tento svatý pohřben. 

5. neděle 

Vládce Chazarů připravil bratrům na uvítanou hostinu. Přítomným 

hostům dlouho vyprávěli o velké lásce Boha k člověku a v dalších 

dnech se hodně obyvatel této země nechalo pokřtít. Při odchodu 

požádali vládce, aby propustil zajatce. Ten jejich žádosti vyhověl. 

       připravila -hn- 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – CZĘSTOCHOWA (POLSKO) 
Známý klášter založil v roce 1382 

kníže Władyslaw Opolczyk z vůle 

Ludvíka l. Uherského (1370-82), 

krále polského a uherského. 

Postaven byl na výšině zvané Jasna 

Góra nad Częstochowou, osadou 

vzniklou při hranicích Polska při 

brodu přes řeku Warta, která je 

poprvé připomínána již roku 1220. 

Klášter byl osídlen řádem pavlánů 

pocházejících z Uher a své jméno nese podle sv. Pavla Poustevníka, 

světce ze 3. století. Roku 1381 získal král Ludvík l. na základě mírové 

smlouvy z Benátek světcovy relikvie. Zakladatel kláštera Władyslaw 

Opolczyk daroval dne 31. srpna 1384 zdejším pavlánům obraz Černé 

Matky Boží přivezený z východopolského města Bełzu. Původní klášter 

byl dřevěný, cihelná a kamenná stavba povstala teprve v průběhu 15. 

století díky královským nadacím a zejména díky darům mohutného 

proudu poutníků putujícímu za zázračným obrazem. V roce 1430 

vypálili klášter při jedné ze svých spanilých jízd naši udatní husité a 

roku1466 jej napadl oddíl českých žoldnéřů operujících v okolí, ale 

větším škodám se podařilo díky velkému výkupnému zabránit. V 16. 

století zažil klášter poměrný rozkvět, avšak po začátku třicetileté války 

došlo patrně z iniciativy krále Zikmunda III. (1587-1632) k výstavbě 

mohutné bastionové pevnosti k ochraně hranic proti blízké České 

koruně náležející německému protestantskému Slezsku. Usnesení krále 

a sejmu z roku1652 přikazovalo pavlánům udržování stálé vojenské 

posádky. Událostí, která nejvíce proslavila zdejší sanktuarium, byla 

obrana kláštera během švédské války v roce 1655. Po faktické úplné 

porážce Poláků a útěku krále Jana II. Kazimíra do Slezska nařídil 

švédský král Karel X. Gustav svému generálu Müllerovi dobytí kláštera. 

Ten zahájil 8. listopadu obléhání. Pevnost bránilo po šest týdnů asi 250 

obránců pod vedením převora P. Augustyna Kordeckiho proti přesile 

3.700 Švédů s 36 děly. Několik úspěšných výpadů obránců, při nichž 

byla ničena děla a podkopy obléhatelů způsobilo, že Švédové nakonec 

dne 25. prosince 1655 s nepořízenou odtáhli. V okolí se však bojovalo 

ještě následujícího roku. Za úspěšnou obranu pevnosti vděčilo celé 

Polsko nejen nepochybné udatnosti a hrdinství obránců, ale především 

pomoci zázračného obrazu Černé Matky Boží, ačkoliv ten v klášteře 

nebyl (v té době byl údajně bezpečně schován někde ve Slezsku).  

V letech 1657-80 došlo k posílení fortifikací a další úpravy následovaly 

po rozsáhlém požáru v červenci 1690. V průběhu severských válek se 

Švédové před Jasnou Górou objevili ještě v letech 1702, 1704 a 1711, 

ale už nikdy se o dobytí pevnosti nepokusili.             pokračování příště 

                                                                              připravil -pn- 
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FRYŠTÁCKÝ ŽIVÝ BETLÉM 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok se opět sešel s rokem a my můžeme začít bilancovat. Máme za 

sebou už 6. ročník fryštáckého Živého Betléma.   

Rádi bychom proto vyslovili velký dík a upřímné Pán Bůh zaplať všem, 

kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci „Živého 

Betléma“. Především Jarušce a Luboši Fuksovým, dále městu Fryšták, 

pod jehož záštitou se akce konala, hudebníkům, zpěvákům a hercům, 

kteří se už několik týdnů před Vánocemi scházeli a zkoušeli celý 

program. Velký dík patří také zvukaři Romanu Halaštovi, bez něhož by 

výkony účinkujících nebyly slyšet a také pracovníkům firmy Rudolf, 

kteří postavili na náměstí pódium a dalším mužům z naší farnosti, kteří 

sestavili betlémskou stáj. Zvláště ale děkujeme Vám všem, kteří jste 

svými finančními dary přispěli do naší sbírky a podpořili tak dobrou 

věc. Výtěžek z letošní akce činí zhruba 11. tisíc korun a bude opět 

věnován Mateřské škole ve Fryštáku na nákup hraček a učebních 

pomůcek. I přes nevlídné a sychravé počasí byla účast diváků více než 

překvapující a naše novodobá tradice už pevně zakotvila v kalendáři 

vánočních kulturních akcí ve Fryštáku. Většina z nás už si bez ní pravé 

„fryštácké Vánoce“ prostě nedovede představit. A to je moc dobře… 

                               Organizátoři fryštáckého „Živého Betléma“ 
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DOPIS Z MEXIKA (2.) 
Zdravím všechny, kteří na mě ještě 

nezapomněli a stále na mě myslí.  

Už třetí měsíc jsem v Mexiku jako 

dobrovolnice a musím říct, že to tady 

opravdu žije (myslím duchovní život, ale 

„neduchovně“ samozřejmě taky).  

Asi mnozí z vás ví, že 2. listopadu se tu 

stejně jako u nás slaví svátek všech 

věrných zemřelých, tzv. dušičky. Tady 

v Mexiku se tento den, tedy Día de los difuntos o Día de muertos 

(Fieles Difuntos), slaví s větší radostí a očekáváním, že se zase jednou 

setkáme. Vše proběhlo v místní tělocvičně – el gimnasio – kde se již 

den předem instalovaly oltáře o sedmi stupních. Sedm stupňů 

reprezentuje sedm hlavních (smrtelných) hříchů. Každé centrum mělo 

svůj oltář, ať už San Pablo, Juan Pablo II., Laura Vicuňa nebo P. Kino 

(Colosio) a také si ho řádně vyzdobilo. Na každém stupni se nachází 

něco jiného – úplně nahoře je fotografie svatého, podle kterého je 

pojmenováno centrum. Pokládají se vonné tyčinky, svíčky, plody země 

- kukuřice, semínka, ovoce, dýně, květiny, voda, víno, dále tzv.  

calaveras – miniaturní lebky, které se ale dělají z cukru nebo čokolády, 

další sladkosti, nějaké jídlo, popřípadě alkoholické nápoje. Dále se 

mohou položit osobní předměty zesnulé osoby, kdy se také na jeden ze 

stupňů umístí fotografie zemřelého. Pod oltářem se pak udělá kříž, ať 

už z květin, popela a já nevím z čeho. Specialitou je tzv. papel picado – 

vystřihovaný papír (dírkovaný ozdobný papír). Měla jsem možnost si 

také pár ozdobných papírů vystřihnout a není to nic těžkého, je to jako 

když se dělají vločky…Vše tedy vyvrcholilo slavnostní mší svatou 2. 

listopadu v 18:00. Na oltářích se rozsvítily svíčky, zapálily vonné 

tyčinky, takže tělocvična byla plná kouře a některým se dělalo špatně. 

Po mši svaté následovalo malé občerstvení, kdy se podávala horká 

čokoláda a místní specialita určená pro tento den - pan de muertos 

(„chléb mrtvých“) – je to sladký chléb, takový bochánek, který se 

posype buď cukrem – nebo nějakými oříšky a moc mi chutnal. Také se 

vytváří tzv. calaveritas – rýmy, satirické verše, které se vytváří „na 

tělo“ ještě žijících osob, kdy zosobněná smrt (la muerte personificada) 

žertuje s reálnou osobou a tyto verše slouží pro pobavení. Nesmím také 

opomenout jednu událost, která se udála již dříve. Ve středu 31. října 

proběhl tzv. zpívaný růženec (rosario cantado), který zpívaly místní 

děti, které obvykle zpívají na nedělní mši svaté, pod vedením své 

maestry a jednoho pána – známého jako El Don, který moc hezky 

zpíval. Sešlo se mnoho lidí a bylo to velkolepé. Každý růženec měl svůj 

úmysl a prosilo se za různé řemeslníky, za staré, nemocné lidi, za lidi 

bez domova, za opuštěné děti, za potraty, za děti zneužívané…  
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HOSPODAŘENÍ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI V ROCE 2012 
 

PŘÍJMY: 

Dotace – Fond kultury Zlínského kraje, 

Fond regenerace městských památkových 

zón, město Fryšták 

CELKEM: 929.238,- Kč 

 

SBÍRKY:  

Kostel   519 466,- Kč 

Dary v hotovosti 288 000,- Kč 

Dary na účet  248 100,- Kč 

CELKEM:      1 .055 566,- Kč 

 

STAVEBNÍ PRÁCE: 

Oprava střechy, stavební dozor, výběrová 

řízení, projekty, omítky na kostele, nátěry 

fasády kostela 

CELKEM:  1. 799 496,- Kč 

 

NÁKLADY NA ENERGIE: 

Plyn, elektřina, voda  

CELKEM:  208.390,- Kč 

 

ODESLANÉ SBÍRKY: 

Seminář, charita, misie, Haléř svatého 

Petra, církevní školy, TV Noe 

CELKEM: 70.262,- Kč   

 

OSTATNÍ NÁKLADY: 

Bohoslužebné výdaje, drobný materiál, 

odvody na arcibiskupství atd. 

CELKEM: 133.700,- Kč 

 

 

VÝDAJE CELKEM: 2. 211 848,- Kč 

 

 

     

    

   

     

       

     

     

 

 
 

Stav účtu v bance k 27. 12. 2012   311. 382,- Kč 

Stav pokladny k 27. 12. 2012  5.705,- Kč 

CELKEM:     317.087,-Kč 

                           
                          Připravila ekonomická rada fryštácké farnosti. 
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VÝROČÍ SALESIÁNSKÉHO PRŮKOPNÍKA P. AUGUSTINA ŠTANCLA 
V pátek 21. prosince 2012 jsme při ranní rorátní mši sv. vzpomněli na 

významného salesiánského dobrodince Mons. ThDr. Augustina 

Štancla, za něhož byla tato mše sloužena, a to k příležitosti 50. výročí 

od jeho úmrtí (21. 12. 1962). Mons. Štancl byl knězem, který měl 

největší zásluhu na tom, že salesiáni přišli před 85 lety (v roce 1927) 

právě do Fryštáku. S touto kongregací se seznámil již kolem roku 

1920. Od té doby začal salesiány aktivně propagovat a podporovat: 

nejprve v tisku a poté, kdy začala vznikat první česká salesiánská 

komunita v italské Perose, také sbíráním finančních prostředků a 

vybíráním vhodných kandidátů z Moravy pro salesiánská studia. Právě 

Štancl byl tím, kdo v letech 1926-1927 vyjednával zakoupení budovy 

bývalé klášterní školy ve Fryštáku pro české salesiány. Za jeho 

významné zásluhy o české salesiánské dílo na Moravě mu byl v roce 

1927 papežem Piem XI. udělen čestný titul papežský komoří s 

právem užívat titul monsignore. 

     Na mši svatou slouženou za Dr. Štancla přijeli také jeho příbuzní z 

Uherského Hradiště: MUDr. Igor Stancl, CSc. s manželkou Darinou, 

kteří po mši sv. navštívili Dům Ignáce Stuchlého, „Staříčkovo“ 

muzeum a také jeho hrob, kde odpočívá rovněž Mons. Štancl. 

Dědeček MUDr. Igora Stancla – lékárník a první český starosta 

Uherského Hradiště Josef Stancl byl strýcem Augustina Štancla. Tato 

hradišťská rodová větev se píše většinou bez háčku: „Stancl“, jedná 

se však o jen o drobnou změnu příjmení. Šlo tedy o blízké příbuzné P. 

Augustina Štancla, který je v Hradišti často navštěvoval, všechny z 

rodiny křtil, oddával a pohřbíval. Děkujeme manželům Stanclovým za 

jejich návštěvu ve Fryštáku a těšíme další setkání např. při různých 

výročích salesiánů. Vzpomeňme také v modlitbách na Mons. Štancla, 

bez jehož obětavé práce by byly začátky salesiánského díla jistě 

mnohem obtížnější.                                                             -vn-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manželé Stanclovi u hrobu Mons. Augustina Štancla. 
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DOKONČENÍ 

Také bych vám ráda napsala pár řádků o setkání 

mladých, kterého jsme se my dobrovolníci a pár 

dalších nadšenců, jakožto mládežníci, zúčastnili. 

Toto setkání tzv. MJS (Movimiento Juvenil 

Salesiano) probíhalo ve městě St. Luis de Potosí 

(ve stejnojmenném státě). Akce to byla 

víkendová, tedy začínalo se už v pátek a končilo 

se až v neděli. My jsme ale vyrazili se značným 

předstihem, protože cesta do St. Luis de Potosí 

trvá zhruba 20 hodin autem. Vyrazili jsme tedy 

již ve středu v 6:00 ráno. Strávili jsme 8 hodin v autě, než jsme 

dorazili do oratoře Don Bosco v Los Mochis, kde nás čekala přestávka 

a taky bohatá večeře. Druhý den velmi brzy ráno (ve 4 hodiny) jsme 

vyrazili směr St. Luis de Potosí, čekala nás 16- ti hodinová cesta. Na 

místo jsme dorazili asi ve 22:00. A jak takové setkání probíhá? 

Rozebírají se různá témata, workshopy, hry, společné modlitby, mše, 

atd. Mimo jiné jsem se zúčastnila i tzv. junty ads – amigos de 

Domingo Savio - uskupení, které se schází každou sobotu za účelem 

hrát hry, povídat si atd.) ADS je jedno ze společenství mladých, které 

tady v Mexiku existuje, tedy i v naší oratoři v Nogales. V neděli nás 

čekala mše, společné hry na závěr, hodnocení, rozloučení a zase ta 

úmorná cesta zpět. Proběhla tady také jedna velmi významná a 

slavnostní událost (15. listopadu) – salesiánská večeře (Cena 

Salesiana), která probíhá každý rok a opravdu v honosném stylu.  

Je to totiž večeře pro tak zvaný patronát (patronato) – tedy lidi 

z nejvyšších vrstev, kteří přispívají na salesiánské dílo. Podávalo se 

sushi, paella (typické španělské jídlo), carne asada, ensaladas (různé 

saláty), steaky, kuře, … všechno tohle jsem vyzkoušela a musím říct, 

že mi chutnalo jak sushi tak i paella, obě tato jídla obsahují totiž 

marisco (plody moře – krevety, mušle…), které není zrovna mým 

oblíbeným jídlem.  
Jinak v našem komunitním domečku dělám vše, co je potřeba, 

umývám nádobí, peru, občas žehlím, uklízím, atd. My dobrovolníci 

jsme tu zkrátka pro všechno. Také se připravujeme na jednu 

z nejvýznamnějších událostí roku, tedy alespoň pro křesťany, na 

příchod našeho Pána Ježíše Krista. Vánoce budu trávit tady v Mexiku 

a už se na ně moc těším. Podívám se do dalšího města v Mexiku, do 

Guadalajary – vánoční prázdniny, tedy i Štědrý den, budu totiž trávit 

tam. Odtud totiž pochází Margarita, druhá dobrovolnice tady 

v Nogales a moje spolubydlící, která mě vezme s sebou!  

 

                         Zdraví Vás Pája  

                         (Pavi, Pau, Paulina, Pava, Guera – tak mi tu říkají).  

 

 

 

 

 



volnivol 
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PŘED 60 LETY ZEMŘEL „STAŘÍČEK“ P. IGNÁC STUCHLÝ 
Dne 17. ledna 2013 si 

připomeneme již 60. výročí smrti 

prvního českého salesiána – 

služebníka Božího P. Ignáce 

Stuchlého, jehož osobnost je 

s Fryštákem neodmyslitelně 

spjata. P. Stuchlý zemřel v Lukově 

v domově důchodců, kam byl 

převezen po zrušení salesiánského 

ústavu ve Fryštáku. Pohřben byl 

na fryštáckém hřbitově 22. ledna 

1953, kde odpočívá doposud. 

Mnozí Fryštáčané se ke Staříčkovi 

v modlitbách obracejí s prosbou o 

přímluvu a nejeden z nich může 

dosvědčit, že by skutečně 

vyslyšen.  

K tomuto výročí uveřejňujeme jeden zajímavý dopis ještě z doby 

hluboké totality, který napsal do Fryštáku salesián a někdejší ředitel 

místního salesiánského ústavu P. Oldřich Med a týkal se sbírání 

svědectví k životu P. Ignáce Stuchlého. 

 

 

Rosice u Brna 19. 3. 1984 

Milá Liduško, 

(…) Poslal jsem Vám životopisné paměti staříčka Stuchlého. Posílám 

ještě něco k tomu. Pro Vás, pro Jožčinu rodinu, pro Görigy, Raškovy, 

Frélichovy, prostě jen pro ty, kdo byli se staříčkem v živém kontaktu. 

Chceme si napřed ověřit, zda pan inspektor skutečně požíval pověst 

svatého člověka (doopravdy svatého). Z toho, co jsem dostal, mohu 

jen říci, že jsem velice překvapen a povzbuzen. Ovšem svědkové 

stárnou a vymírají, je třeba si pospíšit. 

Vezměte si to na starost třeba s Jožkou (Končákovou) a udělejte, co 

Vám srdce bude diktovat. Umínil jsem si, že nebudu dělat žádnou 

propagandu a byl bych rád, aby se o tom po Fryštáku moc nemluvilo. 

Proto jen těm, kdo dovedou být diskrétní. Ale Fryšták obejít nemohu, 

ten stojí na prvním místě. Tak tedy zdravím celou vaši milou rodinu 

(…), prosím moc, aby se to nevleklo dlouho a aby se zachovaly 

okraje, aby se to mohlo svázat. Moc vzpomínám na Fryštačany, jsou 

mému srdci stále milí a modlím se za vás všechny.   

P. Med 

 

připravil -vn- 
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INVESTIČNÍ AKCE FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI V ROCE 2012 
• oprava krovu a střešní krytiny kostela 

• částečné omítnutí venkovní zdi kostela 

• nátěr fasády kostela v místech, kde stálo lešení 

• úprava elektrorozvaděče v sakristii    

(zjednodušení zapínání světel v kostele) 

• příprava opravy presbytáře - projektová dokumentace včetně 

nejdůležitějších posudků památkového ústavu 

 

NÁVRH INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2013 

• pokračování opravy krovu a střešní krytiny kostela  

(předpokládaný objem prací v hodnotě cca 2 100 000,- Kč) 

• dokončení omítek venkovní zdi kostela 

• nový nátěr fasády kostela v místech, kde bude stát lešení 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Fryštácká farnosti vyslovuje upřímný velký dík vedení ZDV 

Fryšták za poskytnutí finanční částky na opravu střechy 

farního kostela svatého Mikuláše. Také díky vašemu 

velkorysému finančnímu daru mohla proběhnout část 

plánované rekonstrukce střechy kostela.Věříme, že nám i 

v letech nadcházejících zachováte svou přízeň. 

DIS PLES  

V sobotu 12. ledna Vás 

zveme na tradiční 13. 

disácký ples. Tentokrát nás 

budou provázet postavičky 

Pata a Mata. Počet míst je 

omezen naší kapacitou. 

Rezervace a předprodej 170 

vstupenek bude na baru do 

středy 9. ledna. Potom se 

nevyzvednuté a 

nezaplacené vstupenky dají  

do volného oběhu. Rezervace stolů je možná u správce DISu. Přijďte 

také proto, že bude bohatá tombola a naposledy hrát Seskupení 

Ondry Svačiny, které vydrželo hrát na našich plesech 4 roky.  

Cena vstupenky je tradičně 80 Kč a začínáme v 19.30 hod. 

 

PŘEDPLATNÉ OLDIN 2013 

Pokud máte zájem o odebírání arcidiecézního zpravodaje Oldin, 

můžete si jej objednat a zaplatit v sakristii do neděle 13. ledna 2013. 

Cena předplatného je stejná jako v loňském roce – 100 Kč.  

Časopis Oldin si předplatitelé budou moci opět vyzvedávat v kostele. 

 

 

 



volnivol 
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sushi, paella (typické španělské jídlo), carne asada, ensaladas (různé 

saláty), steaky, kuře, … všechno tohle jsem vyzkoušela a musím říct, 

že mi chutnalo jak sushi tak i paella, obě tato jídla obsahují totiž 

marisco (plody moře – krevety, mušle…), které není zrovna mým 

oblíbeným jídlem.  
Jinak v našem komunitním domečku dělám vše, co je potřeba, 

umývám nádobí, peru, občas žehlím, uklízím, atd. My dobrovolníci 

jsme tu zkrátka pro všechno. Také se připravujeme na jednu 

z nejvýznamnějších událostí roku, tedy alespoň pro křesťany, na 

příchod našeho Pána Ježíše Krista. Vánoce budu trávit tady v Mexiku 

a už se na ně moc těším. Podívám se do dalšího města v Mexiku, do 

Guadalajary – vánoční prázdniny, tedy i Štědrý den, budu totiž trávit 

tam. Odtud totiž pochází Margarita, druhá dobrovolnice tady 

v Nogales a moje spolubydlící, která mě vezme s sebou!  

 

                         Zdraví Vás Pája  

                         (Pavi, Pau, Paulina, Pava, Guera – tak mi tu říkají).  
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DOPIS Z MEXIKA (2.) 
Zdravím všechny, kteří na mě ještě 

nezapomněli a stále na mě myslí.  

Už třetí měsíc jsem v Mexiku jako 

dobrovolnice a musím říct, že to tady 

opravdu žije (myslím duchovní život, ale 

„neduchovně“ samozřejmě taky).  

Asi mnozí z vás ví, že 2. listopadu se tu 

stejně jako u nás slaví svátek všech 

věrných zemřelých, tzv. dušičky. Tady 

v Mexiku se tento den, tedy Día de los difuntos o Día de muertos 

(Fieles Difuntos), slaví s větší radostí a očekáváním, že se zase jednou 

setkáme. Vše proběhlo v místní tělocvičně – el gimnasio – kde se již 

den předem instalovaly oltáře o sedmi stupních. Sedm stupňů 

reprezentuje sedm hlavních (smrtelných) hříchů. Každé centrum mělo 

svůj oltář, ať už San Pablo, Juan Pablo II., Laura Vicuňa nebo P. Kino 

(Colosio) a také si ho řádně vyzdobilo. Na každém stupni se nachází 

něco jiného – úplně nahoře je fotografie svatého, podle kterého je 

pojmenováno centrum. Pokládají se vonné tyčinky, svíčky, plody země 

- kukuřice, semínka, ovoce, dýně, květiny, voda, víno, dále tzv.  

calaveras – miniaturní lebky, které se ale dělají z cukru nebo čokolády, 

další sladkosti, nějaké jídlo, popřípadě alkoholické nápoje. Dále se 

mohou položit osobní předměty zesnulé osoby, kdy se také na jeden ze 

stupňů umístí fotografie zemřelého. Pod oltářem se pak udělá kříž, ať 

už z květin, popela a já nevím z čeho. Specialitou je tzv. papel picado – 

vystřihovaný papír (dírkovaný ozdobný papír). Měla jsem možnost si 

také pár ozdobných papírů vystřihnout a není to nic těžkého, je to jako 

když se dělají vločky…Vše tedy vyvrcholilo slavnostní mší svatou 2. 

listopadu v 18:00. Na oltářích se rozsvítily svíčky, zapálily vonné 

tyčinky, takže tělocvična byla plná kouře a některým se dělalo špatně. 

Po mši svaté následovalo malé občerstvení, kdy se podávala horká 

čokoláda a místní specialita určená pro tento den - pan de muertos 

(„chléb mrtvých“) – je to sladký chléb, takový bochánek, který se 

posype buď cukrem – nebo nějakými oříšky a moc mi chutnal. Také se 

vytváří tzv. calaveritas – rýmy, satirické verše, které se vytváří „na 

tělo“ ještě žijících osob, kdy zosobněná smrt (la muerte personificada) 

žertuje s reálnou osobou a tyto verše slouží pro pobavení. Nesmím také 

opomenout jednu událost, která se udála již dříve. Ve středu 31. října 

proběhl tzv. zpívaný růženec (rosario cantado), který zpívaly místní 

děti, které obvykle zpívají na nedělní mši svaté, pod vedením své 

maestry a jednoho pána – známého jako El Don, který moc hezky 

zpíval. Sešlo se mnoho lidí a bylo to velkolepé. Každý růženec měl svůj 

úmysl a prosilo se za různé řemeslníky, za staré, nemocné lidi, za lidi 

bez domova, za opuštěné děti, za potraty, za děti zneužívané…  
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HOSPODAŘENÍ FRYŠTÁCKÉ FARNOSTI V ROCE 2012 
 

PŘÍJMY: 

Dotace – Fond kultury Zlínského kraje, 

Fond regenerace městských památkových 

zón, město Fryšták 

CELKEM: 929.238,- Kč 

 

SBÍRKY:  

Kostel   519 466,- Kč 

Dary v hotovosti 288 000,- Kč 

Dary na účet  248 100,- Kč 

CELKEM:      1 .055 566,- Kč 

 

STAVEBNÍ PRÁCE: 

Oprava střechy, stavební dozor, výběrová 

řízení, projekty, omítky na kostele, nátěry 

fasády kostela 

CELKEM:  1. 799 496,- Kč 

 

NÁKLADY NA ENERGIE: 

Plyn, elektřina, voda  

CELKEM:  208.390,- Kč 

 

ODESLANÉ SBÍRKY: 

Seminář, charita, misie, Haléř svatého 

Petra, církevní školy, TV Noe 

CELKEM: 70.262,- Kč   

 

OSTATNÍ NÁKLADY: 

Bohoslužebné výdaje, drobný materiál, 

odvody na arcibiskupství atd. 

CELKEM: 133.700,- Kč 

 

 

VÝDAJE CELKEM: 2. 211 848,- Kč 

 

 

     

    

   

     

       

     

     

 

 
 

Stav účtu v bance k 27. 12. 2012   311. 382,- Kč 

Stav pokladny k 27. 12. 2012  5.705,- Kč 

CELKEM:     317.087,-Kč 

                           
                          Připravila ekonomická rada fryštácké farnosti. 
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NEJZNÁMĚJŠÍ POUTNÍ MÍSTA EVROPY – CZĘSTOCHOWA (POLSKO) 
Známý klášter založil v roce 1382 

kníže Władyslaw Opolczyk z vůle 

Ludvíka l. Uherského (1370-82), 

krále polského a uherského. 

Postaven byl na výšině zvané Jasna 

Góra nad Częstochowou, osadou 

vzniklou při hranicích Polska při 

brodu přes řeku Warta, která je 

poprvé připomínána již roku 1220. 

Klášter byl osídlen řádem pavlánů 

pocházejících z Uher a své jméno nese podle sv. Pavla Poustevníka, 

světce ze 3. století. Roku 1381 získal král Ludvík l. na základě mírové 

smlouvy z Benátek světcovy relikvie. Zakladatel kláštera Władyslaw 

Opolczyk daroval dne 31. srpna 1384 zdejším pavlánům obraz Černé 

Matky Boží přivezený z východopolského města Bełzu. Původní klášter 

byl dřevěný, cihelná a kamenná stavba povstala teprve v průběhu 15. 

století díky královským nadacím a zejména díky darům mohutného 

proudu poutníků putujícímu za zázračným obrazem. V roce 1430 

vypálili klášter při jedné ze svých spanilých jízd naši udatní husité a 

roku1466 jej napadl oddíl českých žoldnéřů operujících v okolí, ale 

větším škodám se podařilo díky velkému výkupnému zabránit. V 16. 

století zažil klášter poměrný rozkvět, avšak po začátku třicetileté války 

došlo patrně z iniciativy krále Zikmunda III. (1587-1632) k výstavbě 

mohutné bastionové pevnosti k ochraně hranic proti blízké České 

koruně náležející německému protestantskému Slezsku. Usnesení krále 

a sejmu z roku1652 přikazovalo pavlánům udržování stálé vojenské 

posádky. Událostí, která nejvíce proslavila zdejší sanktuarium, byla 

obrana kláštera během švédské války v roce 1655. Po faktické úplné 

porážce Poláků a útěku krále Jana II. Kazimíra do Slezska nařídil 

švédský král Karel X. Gustav svému generálu Müllerovi dobytí kláštera. 

Ten zahájil 8. listopadu obléhání. Pevnost bránilo po šest týdnů asi 250 

obránců pod vedením převora P. Augustyna Kordeckiho proti přesile 

3.700 Švédů s 36 děly. Několik úspěšných výpadů obránců, při nichž 

byla ničena děla a podkopy obléhatelů způsobilo, že Švédové nakonec 

dne 25. prosince 1655 s nepořízenou odtáhli. V okolí se však bojovalo 

ještě následujícího roku. Za úspěšnou obranu pevnosti vděčilo celé 

Polsko nejen nepochybné udatnosti a hrdinství obránců, ale především 

pomoci zázračného obrazu Černé Matky Boží, ačkoliv ten v klášteře 

nebyl (v té době byl údajně bezpečně schován někde ve Slezsku).  

V letech 1657-80 došlo k posílení fortifikací a další úpravy následovaly 

po rozsáhlém požáru v červenci 1690. V průběhu severských válek se 

Švédové před Jasnou Górou objevili ještě v letech 1702, 1704 a 1711, 

ale už nikdy se o dobytí pevnosti nepokusili.             pokračování příště 

                                                                              připravil -pn- 
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FRYŠTÁCKÝ ŽIVÝ BETLÉM 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok se opět sešel s rokem a my můžeme začít bilancovat. Máme za 

sebou už 6. ročník fryštáckého Živého Betléma.   

Rádi bychom proto vyslovili velký dík a upřímné Pán Bůh zaplať všem, 

kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci „Živého 

Betléma“. Především Jarušce a Luboši Fuksovým, dále městu Fryšták, 

pod jehož záštitou se akce konala, hudebníkům, zpěvákům a hercům, 

kteří se už několik týdnů před Vánocemi scházeli a zkoušeli celý 

program. Velký dík patří také zvukaři Romanu Halaštovi, bez něhož by 

výkony účinkujících nebyly slyšet a také pracovníkům firmy Rudolf, 

kteří postavili na náměstí pódium a dalším mužům z naší farnosti, kteří 

sestavili betlémskou stáj. Zvláště ale děkujeme Vám všem, kteří jste 

svými finančními dary přispěli do naší sbírky a podpořili tak dobrou 

věc. Výtěžek z letošní akce činí zhruba 11. tisíc korun a bude opět 

věnován Mateřské škole ve Fryštáku na nákup hraček a učebních 

pomůcek. I přes nevlídné a sychravé počasí byla účast diváků více než 

překvapující a naše novodobá tradice už pevně zakotvila v kalendáři 

vánočních kulturních akcí ve Fryštáku. Většina z nás už si bez ní pravé 

„fryštácké Vánoce“ prostě nedovede představit. A to je moc dobře… 

                               Organizátoři fryštáckého „Živého Betléma“ 

 
 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 

oechce, 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 
Být naladěn na stejný tón s Ježíšem, s Jeho slovem a s Duchem 

svatým. Kdesi na Západě měl jeden ovčák housle, ale byly rozladěné. 

Nemohl je nijak naladit, proto ze zoufalství napsal do jedné 

rozhlasové stanice, aby mu v určitou hodinu a určitý den zahráli tón 

"A". Vedení rozhlasové stanice rozhodlo, že starému brachovi vyjdou 

vstříc, a tak onoho konkrétního dne zazněl z éteru tón "A".  

Ovčák si naladil housle a jeho chata se od té chvíle ozývala krásnou 

hudbou. Když žijeme odděleni od Boha a jeho přikázání, jako bychom 

měli rozladěné housle svého života. Hrajeme, tedy žijeme, ale je to 

falešné, nedají se naše slova poslouchat, hra našeho života se Bohu 

ani lidem nelíbí. Nasloucháním radám Ducha svatého, který 

promlouvá z Božího slova, z našeho dobrého svědomí i od dobrých a 

moudrých lidí, můžeme naladit svá slova i jednání na ty správné 

tóny, takže náš život se bude líbit. Přeji Vám každodenní snahu v 

modlitbě a rozvažování vylaďovat svůj život, abychom si rozuměli, i 

když to občas zaskřípe.  

                           Požehnaný nový rok 2013 přeje otec Miroslav. 

 

 

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM... 
Ve Fryštáku proběhne tříkrálová sbírka 2013 ve dnech 4. - 6. ledna.  

Své okruhy bude obcházet stejně jako loni 18 skupinek. V loňském 

roce bylo vybráno na území města Fryštáku více než 90.000 korun. 

Podporu tak dostalo 7 potřebných rodin z Fryštáku, Lukovečka a 

Vítové. Děkujeme Vám už předem za Vaše finanční dary v této 

nelehké době, kdy není jednoduché odložit nějakou částku z platu, 

byť malou. Věříme však, že i letos Fryštačané ukáží, že mají svá srdce 

otevřená pro potřeby a nouzi druhých.  

                 Za dobrovolnou charitu Fryšták Vám předem děkuje 

    Jana Jasenská. 
 

O JÍDLE A PITÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
 Alkohol je naším nejmilejším nepřítelem 

 Alkoholik je člověk, který vypije víc než jeho lékař 

 Alkohol je sice jed, ale když není, je to také otrava 

 Alkohol nepatří za volant, ale do huby 

 Alkohol je často jediným prostředkem k tomu, aby měl člověk 

něco v hlavě 

 Aby lék pomohl, musíme ho spolknout 

 Ano, jsem tlustej, protože nejsem línej se nažrat 

 Ani placku neupečeš, když nepodmázneš 

 Bez jídla a pití chladne i láska 

 Čí chleba jíš, toho píseň zpívej 
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                                                             KALENDÁRIUM LEDEN 2013 
  1.1.  Slavnost Panny Marie, Matky Boží 

  2.1.  Památka svatých Basila Velikého a Řehoře Naziánského 

  6.1. Slavnost Zjevení Páně – Tří králů  

13.1.  Křest Páně 

17.1.  Památka svatého Antonína, opata 

18.1.  Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů 

20.1.  2. neděle v mezidobí 

24.1.  Památka svatého Františka Saleského 

25.1. Svátek obrácení svatého Pavla 

26.1. Památka svatých Timoteje a Tita 

27.1.  3. neděle v mezidobí 

28.1. Památka svatého Tomáše Akvinského 

31.1.  Památka svatého Jana Boska 

                    

 ROK SE SVATÝM CYRILEM A METODĚJEM - PROSINEC 
1. neděle 

Císař poprosil Cyrila o radu, protože ho 

trápila hádka mezi křesťany v zemi. 

Někteří ničili sochy a obrazy svatých a 

modlili se jen k Pánu Ježíši. Cyril takové 

jednání odsoudil a připomněl, že svatí 

jsou v nebi a jejich život je pro nás 

vzorem lásky k Bohu. 

2. neděle 

Cyrila poslal císař do země Saracénů, kde žilo jen málo křesťanů a a 

lidé se jim zde posmívali. Cyril se na ně nezlobil, ale dokázal se 

zachovat moudře. Vtipnou odpovědí a laskavostí si je získal a ukázal, 

že není správné odplácet ostatním lidem zlem  za jejich špatné 

chování. 

3. neděle 

Po návratu od Saracénů  žil  Cyril v klášteře na Olympu. Na žádost 

císaře odešel s Metodějem do země Chazarů, které ohrožovali k vůli 

víře v křesťanského Boha jejich sousedé. 

4. neděle 

Cestou do země Chazarů hledali bratři poblíž Černého moře hrob 

svatého Klimenta. V troskách staré kaple jako zázrakem našli místo, 

kde byl tento svatý pohřben. 

5. neděle 

Vládce Chazarů připravil bratrům na uvítanou hostinu. Přítomným 

hostům dlouho vyprávěli o velké lásce Boha k člověku a v dalších 

dnech se hodně obyvatel této země nechalo pokřtít. Při odchodu 

požádali vládce, aby propustil zajatce. Ten jejich žádosti vyhověl. 

       připravila -hn- 
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KŘÍŽOVKA NA LEDEN 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Vodorovně: A. Ukazovací zájmeno, místo (hovor.), bůžek lásky, deset metráků. 

– B. Jeden i druhý, I. díl tajenky, písmeno „Z“. – C. Kočkovitá šelma, bahenní 
plyn, ženské jméno, je možno. – D. Značka automobilu, boxerské údery, silný 
provaz, bodná zbraň. – E. Osobní zájmeno, přísada do cementu, náhlá zuřivost, 
římsky 950. – F. Italská řeka, anglicky“a“, husitská zbraň, vazal. – G. Opak od 
dávat, hudební nástroj, vyvřelina, bezhrbý velbloud. – H. Přítel kozy, řada 
vozidel, telefonovat. – I. Součást střechy, český herec (Jiří), část sousoší, rodinný 
domek. 

Svisle: 1. Druh antilopy, jablko hovorově. – 2. II. díl tajenky. – 3. Uchopit meč, 

místo v poušti. – 4. SPZ Opavy, druh papouška, puls. – 5. Předložka, zkratka 
souhvězdí Vývěva, římsky 55. – 6. Tohoto roku, český kardinál. – 7. Kazašská 
řeka, žal. – 8. Hodnoty zboží, italské město. – 9. Amisův přítel, severské zvíře. – 
10. Pranice, slovenský souhlas. – 11. Ovocný nápoj, známá postava lékaře z 
„Nemocnice..“. – 12. Začátek dne, latinsky „moje“, voltampér (zkr.). – 13. 
Temnota, pravoslavný kněz, hon. – 14. Malý uzel, africký stát. – 15. IV. díl 

tajenky, jejíž, III. díl tajenky je v rámečku. – 16. Španělské město, český 
kníže.                                     Nápověda: E. Trans, 5. Ant, 7. Ajat, 16. Atea 
Tajenka z minula: oslavujme s mírou blíží se Silvestr 

                                                                  Připravil František Záloha  
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Další „živý fryštácký Ježíšek“ 
Lukášek Navrátil s maminkou Janou.  
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