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DOPLŇOVAČKA NA ZÁŘÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola děti,…doplňovačka v tajence 

1. Část Zlína. – 2. Číšnický učeň. – 3. České město. – 4.Obyvatel Polabí. 

– 5. Chyba při skoku dalekém. – 6. Koňská „bota. – 7. Hlupák. – 8. Často 

se mýlící člověk. – 9. Slovensky „papoušek“. – 10. Dárek. – 11. Zástěna 

(plenta). – 12. Lehkoatletický výkon. – 13. Část oběda. – 14. Opak 

levice. – 15. Výrobna chmelového moku. – 16. Část místnosti. – 17. Náš 

spisovatel (Karel). 

Tajenka z minula: musíš žít dlouho abys poznal jak je život krátký 

 

 „Co je nekonečné?“ – ptá se učitel.  

„Vesmír a školní rok“ – odpovídají žáci. 

*** 

Baví se dva kamarádi: 

„Nejraději vzpomínám na sedmou třídu.“ 

„Jó, já taky, to byly krásné dva roky“ odpovídá druhý. 

*** 

„Babi, proč jsou některé svatby až odpoledne?“ ptá se vnouček. 

„Protože některé nevěsty přece musí být ve škole“ odpovídá babička. 
         Připravil František Záloha                                       
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Také o letošních prázdninách probíhala 
v naší farnosti řada zajímavých akcí. 
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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  
Drazí farníci, 

chtěl jsem napsat, že v měsíci září se bude dít v naší farnosti mnoho 

věcí, ale ono se vlastně něco děje pořád, po celý rok. Každopádně 

novým začátkem je opět vyučování náboženství, jehož předběžný 

rozvrh je uveřejněn v tomto Farníčku. Prosím rodiče, aby přihlásili své 

děti do vyučování náboženství už od 1. třídy. Zářijovým vrcholem a 

svým způsobem celého roku je Farní Staříčkova pouť 21. září. 

Odpoledne bude opět zajímavý program pro děti i dospělé. Týden na 

to, v neděli 28. září chce mít u nás slavností mši sv. český 

salesiánský provinciál otec Petr Vaculík, aby podtrhl význam příchodu 

salesiánů na Moravu a do Čech. Den před tím, 27. 9. chtějí hornoveští 

myslivci mší sv. s odpoledním posezením na farním dvoře uctít sv. 

Huberta a hraběte Nekeše ml. To jsou všechno „vnější“ aktivity, které 

by ovšem nepřinesly plody bez „vnitřní“ aktivity, a to je poctivý a 

vytrvalý duchovní život postavený na modlitbě a svátostech. Přejme 

druhým dobro a buďme přátelští a pohostinní. A Bůh, dárce pokoje, 

bude s námi.              Žehná Vám otec Miroslav.                                                          

 

STAŘÍČKOVA POUŤ – NEDĚLE 21. ZÁŘÍ 2014   
KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE A FARNÍ DVŮR 

Program: 

  9.00 – slavnostní mše svatá (v případě příznivého počasí venku u 

kostela - celebrant – P. Josef Klinkovský, SDB – nová posila DISu)   

10.30 – návštěva hrobu P. Ignáce Stuchlého 

11.00 – občerstvení na farním dvoře 

14.00 – 18.00 odpolední program 

Připraveny jsou soutěže pro děti, skákací hrad, promítání filmů, apod. 

Chybět nebude ani bohaté občerstvení. 

Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku,  

DISu, MO KDU-ČSL a fryštácké farnosti. 

Srdečně Vás zvou organizátoři. 

 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Kdo chce komu dát, nemá se ho ptát. 

* Kdo za dveřmi poslouchá, sám o sobě slýchá. 

* Koho kaše spálila, i na podmáslí fouká. 

* Když srdíčko váhá, každá rada drahá. 

* Každý spěch vadí úspěchu. 

* Kdo nemá v hlavě, musí mít v nohách. 

* Kůň je nebezpečný zezadu, vůl zepředu, ale blbec ze všech stran. 

* Kde se kdo zrodí, tam se i hodí. 

* Každý ať před svým prahem mete. 

* Kobyla má čtyři nohy a přece klopýtne. 
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                                                                       KALENDÁRIUM ZÁŘÍ 2014 
  3.9. Památka svatého Řehoře Velikého 

  7.9. 23. neděle v mezidobí 

  8.9. Svátek Narození Panny Marie 

13.9. Památka svatého Jana Zlatoústého 

14.9. 24. neděle v mezidobí 

15.9. Památka Panny Marie Bolestné 

21.9. 25. neděle v mezidobí- Staříčkova pouť 

27.9. Památka svatého Vincence z Paula 

28.9. Slavnost svatého Václava 

29.9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Římskokatolická farnost Fryšták děkuje Zlínskému kraji za 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury 

Zlínského kraje ve výši 275.400,- Kč, která byla využita na 

obnovu krovových konstrukcí kostela  

svatého Mikuláše ve Fryštáku. 

Tyto finanční prostředky byly využity dle smlouvy o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace D/1308/2014/KUL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TŘÍDA PONDĚLÍ 11.20 ŠKOLA 

2. TŘÍDA PONDĚLÍ 12.20 ŠKOLA 

3. TŘÍDA STŘEDA 12.30 ŠKOLA 

4. TŘÍDA PONDĚLÍ 13.30 FARA 

5. TŘÍDA ČTVRTEK 12.30 FARA 

6. TŘÍDA ČTVRTEK 13.30 FARA 

7. TŘÍDA ČTVRTEK 15.00 FARA 

8. TŘÍDA ČTVRTEK 15.00 FARA 

9. TŘÍDA ČTVRTEK 15.00 FARA 

 



 

 

- 10 -                                                 FARNÍČEK  9/14  

ROK (RODINY) S PAPEŽEM FRANTIŠKEM  

Hned úvodem první otázka: jakým způsobem opatrujeme v rodině svoji 

víru? Držíme si ji pro sebe, ve své rodině jako privátní dobro, jako 

bankovní konto, anebo se o ni dovedeme rozdělit svědectvím, 

přívětivostí a otevřeností vůči druhým? 

Křesťanské rodiny jsou misionářské rodiny v každodenním životě, 

konají všední věci a přidávají do všeho sůl a kvas víry! 

A Boží Slovo nám podá poslední aspekt: rodina žije radostí.  

V Žalmu se nachází tento výraz: „ať to slyší pokorní a radují se“ (Žl 

33/34,3). Celý tento Žalm je chvalozpěvem na Pána, který je zdrojem 

radosti a pokoje. Co je důvodem této radosti? Že Pán je blízko 

zkroušeným a vysvobozuje od zlého.  

Také svatý Pavel píše: „Radujte se stále v Pánu ... Pán je blízko“.  

A teď ještě druhá otázka pro Vás: „Nosí každý radost ve svém srdci, ve 

svém domově?“ A každý ať si odpoví sám. Jak je na tom radost ve tvojí 

rodině? A odpovězte si... 

Drahé rodiny, vy dobře víte, že pravá radost, která se zakouší v rodině 

není povrchní, neplyne z věcí, z příznivých okolností ... Pravá radost 

plyne z hluboké harmonie mezi lidmi, kterou 

všichni pociťují v srdci a, která nám umožňuje vnímat krásu být spolu a 

vzájemně se na cestě životem podporovat. Základem tohoto pocitu 

hluboké radosti je však přítomnost Boha v rodině, přítomnost Boha v 

rodině, Jeho přívětivá, milosrdná a uctivá láska vůči všem. 

A zvláště trpělivá láska, trpělivost je Boží ctnost a učí nás, abychom 

vůči sobě v rodině chovali trpělivou lásku. Jenom Bůh umí vytvářet 

harmonii z odlišností. Pokud chybí Boží láska, také rodina ztrácí 

harmonii, převládnou individualismy a pohasíná radost. Avšak rodina, 

která žije radost víry, spontánně víru předává, je solí země, světlem 

světa a kvasem celé společnosti. Drahé rodiny, žijte vždy s vírou a 

jednoduchostí jako svatá Rodina Nazaretská.  

 

Radost a pokoj Páně ať jsou vždy s vámi!“  

SPOLEČNÁ MODLITBA 

 
Poděkujte za víru ve vašich 

rodinách, vzpomeňte si v 

modlitbě na ty, kteří vám víru 

předávali. 

Proste o pomoc v rozlišení, kdy 

je třeba víru chránit a utvrzovat 

se v ní a kdy ji máme nést dál do 

svého okolí. 

                                                     

                                    -vybral pn- 
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FRYŠTÁCKÁ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN 
Vážení farníci, poutníci, milí Fryštačané! 

Dovolte mi skromné ohlédnutí za prvním ročníkem slavnostní pouti 

fryštáckých farníků na Svatý Hostýn. Přiznám se, že po dlouhé době 

jsem měl možnost prožít opravdu velmi intenzivní okamžiky 

bezprostředního svátečního - duchovního, ale i veskrze lidského 

setkání, které se mi stalo velkým povzbuzením pro naše každodenní 

konání. Věřím, že tyto dojmy neprovázely jenom mne...!  

 

Vše dobré ze srdce přeje Lubomír Doležel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouť fryštáckých farníků se konala v sobotu 19. července a také já 

bych rád prostřednictvím Farníčku poděkoval všem, kteří se jí 

zúčastnili. Věřím, že tato staronová tradice „farní a městské pouti“ 

zapustí kořeny a my se budeme každoročně (i s dechovkou – tak jak 

tomu bývalo v dřívějších dobách) pravidelně setkávat u naší 

ochránkyně Panny Marie Svatohostýnské.                                  -pn- 

 

  

 
        
 
 

  

  
 



VOLNO 
    Zatím volno 
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VE FRYŠTÁKU O PRÁZDNINÁCH…(STRÁNKY Z KRONIKY) 
Singularisté a dolnoveští myslivci 

nám popřáli také letos trochu 

opojných rozkoší v oáze klidu a míru 

v areálu na Lindáči. V závěru 

prvního měsíce prázdnin uspořádali 

na místě tragedie v lese nad 

Výlantským kopcem, kde byl  

6. července 1896 pytláky zavražděn 

hraběcí hajný František Sloupenský, 

svěcení nového obrazu Panny Marie, 

který z Medžugorje přivezla paní 

Marta Hřebačková, schránku na 

obraz zhotovil pan Tomáš Orsava. 

Krátce jsem přítomným připomněl 

osudový okamžik, otec Miroslav 

Dibelka požehnal obraz a Ing. 

František Odstrčil přednesl příběh žhavého léta 1896, zachycený 

Slávkem Zapletalem ml. v knize Zázračné světlo. Téměř osmdesát 

účastníků se poté spolu se starostou města Mgr. Lubomírem Doleželem 

vydalo k chatě na Lindáči, kde správce farnosti vysvětil obraz sv. 

Huberta – patrona myslivců (autorem je restaurátor a sochař Martin 

Šohajek, dřevěnou část zajistil pan Roman Polák).  Také zde jsem 

připomněl řadu zajímavostí a pan František Odstrčil uvedl z knihy 

fryštáckých pověstí autorův zážitek z pobytu u studánky na Lindáči. Po 

skončení následovalo občerstvení a sousedské posezení uprostřed 

malebné přírody. Poděkování za uspořádání tohoto setkání zaslouží 

zejména pánové Miroslav Doležal, Miroslav Dubovský, Roman Polák, 

Zdeněk Fišer a členové singulární a myslivecké společnosti v Dolní Vsi. 

*** 

U příležitosti svátku svaté Anny se už po deváté konala pouť u její 

sochy za Lukovským. Také letos nás přivítala květinami ozdobená 

socha z roku 1907, otec Miroslav, který požehnal dobrým lidem a 

nádhernému kraji, familiantům – obyvatelům osad Lukovské, Suché, 

Žabárna a Výlanta a všem přítomným z Fryštácka i okolních obcí. Také 

tentokrát nechyběly stany s plnými stoly z produkce našich šikovných 

hospodyněk, výčep s dobrým pivečkem, domácí „hostýnská“ a skvělá 

obsluha. Jménem pořadatelů jsem přivítal na 140 poutníků, včetně těch 

nejmenších v kočárku, pana starostu Mgr. Lubomíra Doležela a s 

rodinou, vzpomněl odkaz žebračky Anny Lehké (1845 – 1914), která 

veškeré prostředky, které získala při svých cestách po poutních místech 

staré monarchie, věnovala na zbudování hraničního kříže před 

Lukovským (1905) a sochy milované světice sv. Anny (1907).  
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                  ČTENÁŘI A MILOVNÍCI KRÁSNÝCH KNIH SPOJME SE !!! 

                        Vážení čtenáři Farníčku.  

Zvykli jsme si na náš „minizpravodaj“ 

Farníček, který pravidelně informuje o 

aktuálních událostech v naší církvi, ve 

farnosti, o světcích, významných 

osobnostech, svátcích …… duchovních 

obnovách.     A posledních slov „duchovní 

obnova“ si chci právě povšimnout. Každý 

z nás se snaží o obnovu, ať už 

prostřednictvím organizovaných akcí, 

setkání a besed, nebo v soukromí -  

čtením knih. A právě vás všechny 

„knihomoly“ a „knihomolky“ chci dnes 

vyzvat ke společnému sdílení zážitků a 

poznatků o knihách.  

V dnešní době je tolik nakladatelství! A těch knih! Na jaře jsem dostal 

katalog Portálu a okamžitě se do něj ponořil….“ To by mohla být 

dobrá kniha……….. tento název je zajímavý…….. od toho človíčka jsem 

už cosi četl „……..a tak jsem listoval a zatrhával a zatrhával. Ať vás 

nenapínám, na konci byla objednávka za 3 600,- Kč! Hrklo ve vás? Ve 

mně v ten moment také. I když jsem všemi deseti pro podporu 

nakladatelství a vydávání knih, přiznám se, že jsem objednávku 

zredukoval a rozdělil do delšího časového období. A to je také jeden 

z důvodů, který nás v četbě kolikrát omezuje – cena knihy. 

A teď se dostávám k jádru věci, proč píši tento příspěvek. V dnešním 

nepřeberném literárním moři je spousta knih, a mezi nimi stejně jako 

v moři perly, se nachází literární skvosty – knihy, které osloví svými 

příběhy, myšlenkami, zkušenostmi a moudrostmi, které dodávají chuť 

k životu, povzbuzují ke konání dobra, zřeknutí se zlozvyků, zlepšení 

vztahů se svými dětmi a bližními kolem sebe, zahání samotu apod. A 

když už na takovou knihu narazíme, vřele ji doporučujeme svým 

blízkým a známým. Podělme se tedy prostřednictvím Farníčku i 

s dalšími čtenáři. Naše „tipy na dobré knihy“ by mohli jistě pomoci i 

naší městské knihovně při výběru titulů do „koutku duchovní 

literatury“.           

   S přáním všeho dobrého -FK- 

 

PŘÍŠTĚ SI PŘEDSTAVÍME:                
 

Autor:  Nicky Gumbel 

Název:  Ježíšův životní styl 

Vydalo:  Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří                                                                                                                                 

 

 
 

 
 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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OHLÉDNUTÍ ZA DUCHOVNÍ OBNOVOU S P. J. MANJACKALEM - BRNO 
Drazí bratři a sestry, ve dnech od 6. do 8. června se v Brně 

uskutečnila duchovní obnova s otcem Jamesem Manjackalem za 

účasti asi tří tisíc věřících. Byly to přesně dva roky od jeho duchovní 

obnovy ve Zlíně. Jak jistě mnozí víte, v tomto mezidobí těžce 

onemocněl a na čtyři měsíce upadl do kómatu. Celý průběh nemoci  

a duchovních prožitků popsal ve své nové knize Viděl jsem věčnost, 

která byla v místě konání k zakoupení. Do Brna přijel otec James  

s velkou pokorou a láskou. Ve své nemoci zažil nebe, peklo a setkání 

s dušemi v očistci. S velkým nasazením promlouval k účastníkům 

radikální formou, že existuje věčný život a pouze dvě království, 

Ježíšovo a Satanovo. Je na každém z nás, co si vybereme. Hovořil 

konkrétně o svých hříších, které mu byly zjeveny. Slova se hluboce 

dotýkala každého účastníka. Zanedlouho se začaly tvořit nekončící 

fronty kajícníků čekajících na svátost smíření. Po celý průběh obnovy 

probíhala adorace v kapličce u vystavené Nejsvětější svátosti. 

Modlitební skupinku neustále doplňoval velký počet adorujících 
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způsob modlitby příliš zvyklí. Charizmatická obnova v církvi byla 
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a opakovaně padáme do stejných hříchů. Připomeňme si, že 
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VE FRYŠTÁKU O PRÁZDNINÁCH… 
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                     POZVÁNKA NA DĚKOVNOU MŠI SVATOU  
 

V sobotu 27. září 2014 od 14 

hodin bude ve fryštáckém kostele 

svatého Mikuláše sloužena mše 

svatá ke cti svatého Huberta - 

patrona myslivců - za hraběte Jana 

Nekeše ml. z Landeka, za zemřelé 

a živé sigularisty a myslivce. 

Přítomni budou i zpěváci a trubači. 

 

                   *** 

Uctíme tak památku šlechetného člověka, který našim předkům 

daroval rozsáhlé lesy. Kéž tyto lesy rozumně obhospodařujeme a v 

dobrém stavu je opět předáme dalším generacím. 

Po mši svaté bude na farním dvoře připraveno občerstvení a hry pro 

děti. K účasti Vás zvou členové mysliveckých a singulárních výborů.  

-                                                                       

 

 

http://www.duchovniobnova.cz/
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VÝLET MINISTRANTŮ DO ŽATČAN 
V pondělí 21. července jsme jeli s 

otcem Mirkem na pětidenní výlet 

do Žatčan, což je malá vesnička 

poblíž Slavkova, kde otec Mirek 

dříve působil. Jelo nás celkem osm 

ministrantů - Vašek Kučera, Ondra 

Zelinka, Dominik Němec, Vojta 

Košák, Vojta Vajďák, Kuba Vajďák, 

Štěpán Fuksa a já …(Mirek Fuksa).  

Po příjezdu jsme si vybalili věci a 

šli jsme nakoupit. Cestou jsme se 

zastavili u Doláků a dostali nějaké 

jídlo. Obědvat jsme chodili do nedaleké restaurace U Kostela, kde 

vařili výborně a také zde byla televize, kde jsme sledovali Tour de 

France. Odpoledne jsme hráli fotbal na hřišti, které bylo hned za 

farou. V 18:00 jsme šli do tamního kostela, kde otec sloužil mši a my 

jsme samozřejmě ministrovali.  

V úterý nám už od rána pršelo, a tak přišly na řadu stolní hry jako 

UNO a poker. Odpoledne se počasí umoudřilo, a proto jsme si šli 

zakopat. Večer jsme ještě navštívili ateliér zdejšího umělce, který 

dělal zajímavá díla ze slupek od banánů. 

Ve středu bylo počasí lepší a mohli jsme tak vyrazit do Slavkova k 

Mohyle Míru a do Napoleonova muzea, kde jsme shlédli několik 

krátkých filmů a viděli zbraně, se kterými se bojovalo v 

Napoleonských válkách. Po obědě si s námi šel zakopat i pan farář a k 

večeru jsme šli na věž kostela, kde nám zdejší zvoník ukázal zvony – 

Jana Boska, Václava a Marii a mohli jsme na ně zazvonit.  

Ve čtvrtek jsme hned ráno jeli vlakem do Brna, kde jsme navštívili 

gotický kostel sv. Petra s nádhernými vitrážemi. Pak jsme šli na věž, 

odkud jsme mohli vidět snad celé Brno. Byli jsme také v modelárně, 

kde byla vymodelovaná celá vesnice a postavičky, které poháněly 

motorky od stěračů. Pak nás potkala i trochu smůla, protože jsme po 

dlouhém výšlapu k brněnskému hradu zjistili, že je zavřený. 

Odpoledne jsme šli na hřiště a posílali jsme na brankáře dalekonosné 

střely. Večer jsme se šli podívat na zdejší modeláře, kteří létali s 

modely různých letadel a měli jsme možnost se podívat i do 

modelářské dílny. V pátek jsme si ráno sbalili věci do batohů, pojedli 

polévku, kterou ukuchtili kluci Vajďákovi a guláš, který jsme dostali 

od jednoho pána a jeli jsme domů.  

Zdejší lidé nás přijali velmi dobře a neustále jsme od nich něco 

dostávali. Především však děkujeme otci Mirkovi za to, že nás do 

Žatčan vzal, a že nám připravil skvělý program. Doufáme, že si příští 

prázdniny opět někam vyjedeme.                               Mirek Fuksa 
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ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
Nechce se tomu věřit, ale nastal konec prázdnin. Toto zase uběhlo! 

V pondělí 1. září začínáme nový školní rok….Otec Mirek nám na 

nedělní mši svaté v 10 hodin požehnal školní aktovky a batohy. Jak 

říká naše babička: „Bez Božího požehnání, marné naše namáhání.“ 

Odpoledne jsme se měli sejít na farním dvoře u špekáčkového 

táboráku. Ve 3 hodiny začalo pršet a tak jsme si mysleli, že akce 

bude zrušena. Ale počasí se umoudřilo a my jsme zapálili špekáčkový 

táborák. Nejprve jsme si společně s rodiči zasoutěžili. Každá rodina 

(její nejzdatnější zástupci) měli podle předlohy namalovat postavičku 

myšáka. Úkol ale nebyl tak jednoduchý, jednotlivé části těla se 

malovaly postupně, podle toho co padlo na velké obrázkové kostce. 

Všem se podařil obrázek po urputném boji domalovat (posledním 

borcem byl náš Štěpán z DISu…) Vrata stodoly jsme ozdobili osmi 

obrázky krásných myšáků. Dalším úkolem bylo poskládat papírovou 

vlaštovku tím nejdokonalejším způsobem. Pak jsme měli každý  

3 hody a pro celkové hodnocení se spočítal součet umístění (tím 

nejlepším byl tentokrát náš Štěpán z DISu…jeho vlaštovka málem 

přeletěla farní stodolu!!!) Pak jsme se posilnili špekáčky. Získání 

špekáčků však nebylo tak jednoduché, každý si musel vylovit 

špekáček z rybníčku opravdovou udicí. I pro otce Mirka to byl složitý 

úkol. Posilnění jsme pokračovali v dalším soutěžení a to v „Barumce“. 

Nejčastějším spolujezdcem našeho závoďáku (stavební kolečka) byl 

pro svou váhu Honzík Fuksa. On i jeho maminka statečně odolávali 

závodnickému nadšení a nástrahám slalomové trati. Mezi soutěžícími 

byli také někteří přítomní tatínci a nevedli si vůbec špatně. Kluci 

vymysleli, že bychom mohli vyzkoušet slalomovou jízdu na kole. 

Všichni kluci jezdili na plné pecky a tatínci Zelinka, Fuksa, Skalička  

a Štěpán z DISu s nimi statečně bojovali. Nakonec velký souboj 

ukončil blížící se déšť. Se staršími kluky jsme si ještě utíkali zahrát 

fotbal na hřiště do DISu. Ale to už nás zastihl opravdu déšť a domů 

jsem přišel promoklý. Odpoledne na farním dvoře jsme si všichni užili 

a těším se na další podobnou akci. 

     Dominik Němec 
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OHLÉDNUTÍ ZA DUCHOVNÍ OBNOVOU S P. J. MANJACKALEM - BRNO 
Drazí bratři a sestry, ve dnech od 6. do 8. června se v Brně 

uskutečnila duchovní obnova s otcem Jamesem Manjackalem za 

účasti asi tří tisíc věřících. Byly to přesně dva roky od jeho duchovní 

obnovy ve Zlíně. Jak jistě mnozí víte, v tomto mezidobí těžce 

onemocněl a na čtyři měsíce upadl do kómatu. Celý průběh nemoci  

a duchovních prožitků popsal ve své nové knize Viděl jsem věčnost, 

která byla v místě konání k zakoupení. Do Brna přijel otec James  

s velkou pokorou a láskou. Ve své nemoci zažil nebe, peklo a setkání 

s dušemi v očistci. S velkým nasazením promlouval k účastníkům 

radikální formou, že existuje věčný život a pouze dvě království, 

Ježíšovo a Satanovo. Je na každém z nás, co si vybereme. Hovořil 

konkrétně o svých hříších, které mu byly zjeveny. Slova se hluboce 

dotýkala každého účastníka. Zanedlouho se začaly tvořit nekončící 

fronty kajícníků čekajících na svátost smíření. Po celý průběh obnovy 

probíhala adorace v kapličce u vystavené Nejsvětější svátosti. 

Modlitební skupinku neustále doplňoval velký počet adorujících 

účastníků. Program nádherně doprovázela chválami schola z Dolní 

Lhoty u Luhačovic. Každý den byl zakončen mší svatou spojenou  

s modlitbou za uzdravení. Sobotní mše svatá byla doplněna 

vkládáním rukou patnácti kněží na každého účastníka s modlitbou za 

vylití Ducha Svatého. Někteří věřící spočinuli v Duchu Svatém na 

podlaze i několik minut v klidné poloze. Pro každého to byl silný 

zážitek a pro mnohé nová zkušenost. V naší zemi nejsme na tento 

způsob modlitby příliš zvyklí. Charizmatická obnova v církvi byla 

zahájena po II. vatikánském koncilu a přináší nový způsob 

evangelizace. Jsem rád, že se i naše farnost otevírá novým 

evangelizačním metodám nad rámec tradiční katecheze, jako byl 

uskutečněný kurz Alfa. Nedělní dopoledne bylo věnováno úžasným 

svědectvím o uzdravení a zbavení se závislostí. Na všechna svědectví 

nebyl časový prostor a doufám, že budou zaslána na webové stránky 

www.duchovniobnova.cz. Otec James zakončil program láskyplným 

pozváním všech několika stovek dětí na pódium k oltáři, kde si s nimi 

zazpíval a dal jim dobré rady do života, například, aby přiměly rodiče 

ke společné modlitbě růžence, pokud se jej rodina nemodlí. Za každé 

dítě se s vložením ruky pomodlil. Děkuji všem, kteří se na průběhu 

celé akce jakkoli podíleli, a věřím, že duchovní obnova přinese hojné 

ovoce. Děkuji církvi za to, že máme řadu svátostí a příležitostí k 

posílení naší víry. Nebojme se, prosím, naše kněze požádat, aby se za 

nás modlili vložením jejich rukou v modlitbě za vylití Ducha Svatého 

vždy, když cítíme, že není v našich lidských silách odolat pokušení  

a opakovaně padáme do stejných hříchů. Připomeňme si, že 

nejlepším vyjádřením lásky je uskutečnění slov: „Modlím se za tebe.“                                                                  

Převzato se svolením autora Leoše Oharka z časopisu  

Život farnosti - 7/2014 (sv. Jakuba a Filipa ve Zlíně )  
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VE FRYŠTÁKU O PRÁZDNINÁCH… 
Přivítal jsem se také s mladým 

manželským párem a jejich krásným 

potomkem: manželé Zlámalíkovi 

absolvovali první svatbu na Fryštácku pod 

širým nebem právě u sv. Anny, kde pan 

Ing. Karel Zlámalík prožil nedaleko na 

Suchém své mládí. Obohacením letošní 

pouti byla výstava nejnovějších obrazů  

z tvorby přítomného malíře Ladislava 

Šestáka, původem z osady Suché, 

inspirovaných sakrálními památkami  

z okruhu familií (osad). Přestože 

přeháňka a „hodná“ bouřka po skončení 

oficiální části programu částečně narušila 

příjemné posezení (a divoká obloha určitě 

odradila i mnohé, kteří by se tu rádi s rodinami i sousedy ze širokého 

okolí setkali), splnilo setkání své poslání. Neslo se v duchu úcty  

k životu, k rodině a rodnému kraji. Velkou zásluhu na srdečném 

ovzduší, perfektní organizaci i technickém zajištění měli opět 

bratranci Laďa a Zdeněk Orsavovi, Josef Staněk ml. (jeho zesnulý 

otec byl iniciátorem Anenských poutí), Marie Pálková  

s příbuzenstvem, manželé Josef a Drahomíra Jandoušovi, Ivan  

a Zdena Berkovi, Oldřich Krajča z Lukovečka, Černí a Vodehnalovi ze 

Suchého, Koneční a Hrnčiříkovi za Žabárny, Martin Doležal a další 

ochotní přátelé z osad. Těšíme se na jubilejní desátý ročník pouti  

u sv. Anny.                                                                        –ČZ- 

                     POZVÁNKA NA DĚKOVNOU MŠI SVATOU  
 

V sobotu 27. září 2014 od 14 

hodin bude ve fryštáckém kostele 

svatého Mikuláše sloužena mše 

svatá ke cti svatého Huberta - 

patrona myslivců - za hraběte Jana 

Nekeše ml. z Landeka, za zemřelé 

a živé sigularisty a myslivce. 

Přítomni budou i zpěváci a trubači. 

 

                   *** 

Uctíme tak památku šlechetného člověka, který našim předkům 

daroval rozsáhlé lesy. Kéž tyto lesy rozumně obhospodařujeme a v 

dobrém stavu je opět předáme dalším generacím. 

Po mši svaté bude na farním dvoře připraveno občerstvení a hry pro 

děti. K účasti Vás zvou členové mysliveckých a singulárních výborů.  

-                                                                       

 

 

http://www.duchovniobnova.cz/


VOLNO 
    Zatím volno 
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VE FRYŠTÁKU O PRÁZDNINÁCH…(STRÁNKY Z KRONIKY) 
Singularisté a dolnoveští myslivci 

nám popřáli také letos trochu 

opojných rozkoší v oáze klidu a míru 

v areálu na Lindáči. V závěru 

prvního měsíce prázdnin uspořádali 

na místě tragedie v lese nad 

Výlantským kopcem, kde byl  

6. července 1896 pytláky zavražděn 

hraběcí hajný František Sloupenský, 

svěcení nového obrazu Panny Marie, 

který z Medžugorje přivezla paní 

Marta Hřebačková, schránku na 

obraz zhotovil pan Tomáš Orsava. 

Krátce jsem přítomným připomněl 

osudový okamžik, otec Miroslav 

Dibelka požehnal obraz a Ing. 

František Odstrčil přednesl příběh žhavého léta 1896, zachycený 

Slávkem Zapletalem ml. v knize Zázračné světlo. Téměř osmdesát 

účastníků se poté spolu se starostou města Mgr. Lubomírem Doleželem 

vydalo k chatě na Lindáči, kde správce farnosti vysvětil obraz sv. 

Huberta – patrona myslivců (autorem je restaurátor a sochař Martin 

Šohajek, dřevěnou část zajistil pan Roman Polák).  Také zde jsem 

připomněl řadu zajímavostí a pan František Odstrčil uvedl z knihy 

fryštáckých pověstí autorův zážitek z pobytu u studánky na Lindáči. Po 

skončení následovalo občerstvení a sousedské posezení uprostřed 

malebné přírody. Poděkování za uspořádání tohoto setkání zaslouží 

zejména pánové Miroslav Doležal, Miroslav Dubovský, Roman Polák, 

Zdeněk Fišer a členové singulární a myslivecké společnosti v Dolní Vsi. 

*** 

U příležitosti svátku svaté Anny se už po deváté konala pouť u její 

sochy za Lukovským. Také letos nás přivítala květinami ozdobená 

socha z roku 1907, otec Miroslav, který požehnal dobrým lidem a 

nádhernému kraji, familiantům – obyvatelům osad Lukovské, Suché, 

Žabárna a Výlanta a všem přítomným z Fryštácka i okolních obcí. Také 

tentokrát nechyběly stany s plnými stoly z produkce našich šikovných 

hospodyněk, výčep s dobrým pivečkem, domácí „hostýnská“ a skvělá 

obsluha. Jménem pořadatelů jsem přivítal na 140 poutníků, včetně těch 

nejmenších v kočárku, pana starostu Mgr. Lubomíra Doležela a s 

rodinou, vzpomněl odkaz žebračky Anny Lehké (1845 – 1914), která 

veškeré prostředky, které získala při svých cestách po poutních místech 

staré monarchie, věnovala na zbudování hraničního kříže před 

Lukovským (1905) a sochy milované světice sv. Anny (1907).  
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                  ČTENÁŘI A MILOVNÍCI KRÁSNÝCH KNIH SPOJME SE !!! 

                        Vážení čtenáři Farníčku.  

Zvykli jsme si na náš „minizpravodaj“ 

Farníček, který pravidelně informuje o 

aktuálních událostech v naší církvi, ve 

farnosti, o světcích, významných 

osobnostech, svátcích …… duchovních 

obnovách.     A posledních slov „duchovní 

obnova“ si chci právě povšimnout. Každý 

z nás se snaží o obnovu, ať už 

prostřednictvím organizovaných akcí, 

setkání a besed, nebo v soukromí -  

čtením knih. A právě vás všechny 

„knihomoly“ a „knihomolky“ chci dnes 

vyzvat ke společnému sdílení zážitků a 

poznatků o knihách.  

V dnešní době je tolik nakladatelství! A těch knih! Na jaře jsem dostal 

katalog Portálu a okamžitě se do něj ponořil….“ To by mohla být 

dobrá kniha……….. tento název je zajímavý…….. od toho človíčka jsem 

už cosi četl „……..a tak jsem listoval a zatrhával a zatrhával. Ať vás 

nenapínám, na konci byla objednávka za 3 600,- Kč! Hrklo ve vás? Ve 

mně v ten moment také. I když jsem všemi deseti pro podporu 

nakladatelství a vydávání knih, přiznám se, že jsem objednávku 

zredukoval a rozdělil do delšího časového období. A to je také jeden 

z důvodů, který nás v četbě kolikrát omezuje – cena knihy. 

A teď se dostávám k jádru věci, proč píši tento příspěvek. V dnešním 

nepřeberném literárním moři je spousta knih, a mezi nimi stejně jako 

v moři perly, se nachází literární skvosty – knihy, které osloví svými 

příběhy, myšlenkami, zkušenostmi a moudrostmi, které dodávají chuť 

k životu, povzbuzují ke konání dobra, zřeknutí se zlozvyků, zlepšení 

vztahů se svými dětmi a bližními kolem sebe, zahání samotu apod. A 

když už na takovou knihu narazíme, vřele ji doporučujeme svým 

blízkým a známým. Podělme se tedy prostřednictvím Farníčku i 

s dalšími čtenáři. Naše „tipy na dobré knihy“ by mohli jistě pomoci i 

naší městské knihovně při výběru titulů do „koutku duchovní 

literatury“.           

   S přáním všeho dobrého -FK- 

 

PŘÍŠTĚ SI PŘEDSTAVÍME:                
 

Autor:  Nicky Gumbel 

Název:  Ježíšův životní styl 

Vydalo:  Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří                                                                                                                                 

 

 
 

 
 



 

 

- 10 -                                                 FARNÍČEK  9/14  

ROK (RODINY) S PAPEŽEM FRANTIŠKEM  

Hned úvodem první otázka: jakým způsobem opatrujeme v rodině svoji 

víru? Držíme si ji pro sebe, ve své rodině jako privátní dobro, jako 

bankovní konto, anebo se o ni dovedeme rozdělit svědectvím, 

přívětivostí a otevřeností vůči druhým? 

Křesťanské rodiny jsou misionářské rodiny v každodenním životě, 

konají všední věci a přidávají do všeho sůl a kvas víry! 

A Boží Slovo nám podá poslední aspekt: rodina žije radostí.  

V Žalmu se nachází tento výraz: „ať to slyší pokorní a radují se“ (Žl 

33/34,3). Celý tento Žalm je chvalozpěvem na Pána, který je zdrojem 

radosti a pokoje. Co je důvodem této radosti? Že Pán je blízko 

zkroušeným a vysvobozuje od zlého.  

Také svatý Pavel píše: „Radujte se stále v Pánu ... Pán je blízko“.  

A teď ještě druhá otázka pro Vás: „Nosí každý radost ve svém srdci, ve 

svém domově?“ A každý ať si odpoví sám. Jak je na tom radost ve tvojí 

rodině? A odpovězte si... 

Drahé rodiny, vy dobře víte, že pravá radost, která se zakouší v rodině 

není povrchní, neplyne z věcí, z příznivých okolností ... Pravá radost 

plyne z hluboké harmonie mezi lidmi, kterou 

všichni pociťují v srdci a, která nám umožňuje vnímat krásu být spolu a 

vzájemně se na cestě životem podporovat. Základem tohoto pocitu 

hluboké radosti je však přítomnost Boha v rodině, přítomnost Boha v 

rodině, Jeho přívětivá, milosrdná a uctivá láska vůči všem. 

A zvláště trpělivá láska, trpělivost je Boží ctnost a učí nás, abychom 

vůči sobě v rodině chovali trpělivou lásku. Jenom Bůh umí vytvářet 

harmonii z odlišností. Pokud chybí Boží láska, také rodina ztrácí 

harmonii, převládnou individualismy a pohasíná radost. Avšak rodina, 

která žije radost víry, spontánně víru předává, je solí země, světlem 

světa a kvasem celé společnosti. Drahé rodiny, žijte vždy s vírou a 

jednoduchostí jako svatá Rodina Nazaretská.  

 

Radost a pokoj Páně ať jsou vždy s vámi!“  

SPOLEČNÁ MODLITBA 

 
Poděkujte za víru ve vašich 

rodinách, vzpomeňte si v 

modlitbě na ty, kteří vám víru 

předávali. 

Proste o pomoc v rozlišení, kdy 

je třeba víru chránit a utvrzovat 

se v ní a kdy ji máme nést dál do 

svého okolí. 

                                                     

                                    -vybral pn- 
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FRYŠTÁCKÁ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN 
Vážení farníci, poutníci, milí Fryštačané! 

Dovolte mi skromné ohlédnutí za prvním ročníkem slavnostní pouti 

fryštáckých farníků na Svatý Hostýn. Přiznám se, že po dlouhé době 

jsem měl možnost prožít opravdu velmi intenzivní okamžiky 

bezprostředního svátečního - duchovního, ale i veskrze lidského 

setkání, které se mi stalo velkým povzbuzením pro naše každodenní 

konání. Věřím, že tyto dojmy neprovázely jenom mne...!  

 

Vše dobré ze srdce přeje Lubomír Doležel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouť fryštáckých farníků se konala v sobotu 19. července a také já 

bych rád prostřednictvím Farníčku poděkoval všem, kteří se jí 

zúčastnili. Věřím, že tato staronová tradice „farní a městské pouti“ 

zapustí kořeny a my se budeme každoročně (i s dechovkou – tak jak 

tomu bývalo v dřívějších dobách) pravidelně setkávat u naší 

ochránkyně Panny Marie Svatohostýnské.                                  -pn- 

 

  

 
        
 
 

  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

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  
Drazí farníci, 

chtěl jsem napsat, že v měsíci září se bude dít v naší farnosti mnoho 

věcí, ale ono se vlastně něco děje pořád, po celý rok. Každopádně 

novým začátkem je opět vyučování náboženství, jehož předběžný 

rozvrh je uveřejněn v tomto Farníčku. Prosím rodiče, aby přihlásili své 

děti do vyučování náboženství už od 1. třídy. Zářijovým vrcholem a 

svým způsobem celého roku je Farní Staříčkova pouť 21. září. 

Odpoledne bude opět zajímavý program pro děti i dospělé. Týden na 

to, v neděli 28. září chce mít u nás slavností mši sv. český 

salesiánský provinciál otec Petr Vaculík, aby podtrhl význam příchodu 

salesiánů na Moravu a do Čech. Den před tím, 27. 9. chtějí hornoveští 

myslivci mší sv. s odpoledním posezením na farním dvoře uctít sv. 

Huberta a hraběte Nekeše ml. To jsou všechno „vnější“ aktivity, které 

by ovšem nepřinesly plody bez „vnitřní“ aktivity, a to je poctivý a 

vytrvalý duchovní život postavený na modlitbě a svátostech. Přejme 

druhým dobro a buďme přátelští a pohostinní. A Bůh, dárce pokoje, 

bude s námi.              Žehná Vám otec Miroslav.                                                          

 

STAŘÍČKOVA POUŤ – NEDĚLE 21. ZÁŘÍ 2014   
KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE A FARNÍ DVŮR 

Program: 

  9.00 – slavnostní mše svatá (v případě příznivého počasí venku u 

kostela - celebrant – P. Josef Klinkovský, SDB – nová posila DISu)   

10.30 – návštěva hrobu P. Ignáce Stuchlého 

11.00 – občerstvení na farním dvoře 

14.00 – 18.00 odpolední program 

Připraveny jsou soutěže pro děti, skákací hrad, promítání filmů, apod. 

Chybět nebude ani bohaté občerstvení. 

Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku,  

DISu, MO KDU-ČSL a fryštácké farnosti. 

Srdečně Vás zvou organizátoři. 

 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Kdo chce komu dát, nemá se ho ptát. 

* Kdo za dveřmi poslouchá, sám o sobě slýchá. 

* Koho kaše spálila, i na podmáslí fouká. 

* Když srdíčko váhá, každá rada drahá. 

* Každý spěch vadí úspěchu. 

* Kdo nemá v hlavě, musí mít v nohách. 

* Kůň je nebezpečný zezadu, vůl zepředu, ale blbec ze všech stran. 

* Kde se kdo zrodí, tam se i hodí. 

* Každý ať před svým prahem mete. 

* Kobyla má čtyři nohy a přece klopýtne. 
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                                                                       KALENDÁRIUM ZÁŘÍ 2014 
  3.9. Památka svatého Řehoře Velikého 

  7.9. 23. neděle v mezidobí 

  8.9. Svátek Narození Panny Marie 

13.9. Památka svatého Jana Zlatoústého 

14.9. 24. neděle v mezidobí 

15.9. Památka Panny Marie Bolestné 

21.9. 25. neděle v mezidobí- Staříčkova pouť 

27.9. Památka svatého Vincence z Paula 

28.9. Slavnost svatého Václava 

29.9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
Římskokatolická farnost Fryšták děkuje Zlínskému kraji za 

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury 

Zlínského kraje ve výši 275.400,- Kč, která byla využita na 

obnovu krovových konstrukcí kostela  

svatého Mikuláše ve Fryštáku. 

Tyto finanční prostředky byly využity dle smlouvy o poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace D/1308/2014/KUL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TŘÍDA PONDĚLÍ 11.20 ŠKOLA 

2. TŘÍDA PONDĚLÍ 12.20 ŠKOLA 

3. TŘÍDA STŘEDA 12.30 ŠKOLA 

4. TŘÍDA PONDĚLÍ 13.30 FARA 

5. TŘÍDA ČTVRTEK 12.30 FARA 

6. TŘÍDA ČTVRTEK 13.30 FARA 

7. TŘÍDA ČTVRTEK 15.00 FARA 

8. TŘÍDA ČTVRTEK 15.00 FARA 

9. TŘÍDA ČTVRTEK 15.00 FARA 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLŇOVAČKA NA ZÁŘÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola děti,…doplňovačka v tajence 

1. Část Zlína. – 2. Číšnický učeň. – 3. České město. – 4.Obyvatel Polabí. 

– 5. Chyba při skoku dalekém. – 6. Koňská „bota. – 7. Hlupák. – 8. Často 

se mýlící člověk. – 9. Slovensky „papoušek“. – 10. Dárek. – 11. Zástěna 

(plenta). – 12. Lehkoatletický výkon. – 13. Část oběda. – 14. Opak 

levice. – 15. Výrobna chmelového moku. – 16. Část místnosti. – 17. Náš 

spisovatel (Karel). 

Tajenka z minula: musíš žít dlouho abys poznal jak je život krátký 

 

 „Co je nekonečné?“ – ptá se učitel.  

„Vesmír a školní rok“ – odpovídají žáci. 

*** 

Baví se dva kamarádi: 

„Nejraději vzpomínám na sedmou třídu.“ 

„Jó, já taky, to byly krásné dva roky“ odpovídá druhý. 

*** 

„Babi, proč jsou některé svatby až odpoledne?“ ptá se vnouček. 

„Protože některé nevěsty přece musí být ve škole“ odpovídá babička. 
         Připravil František Záloha                                       
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Také o letošních prázdninách probíhala 
v naší farnosti řada zajímavých akcí. 
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