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KŘÍŽOVKA NA ZÁŘÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Vodorovně: A. Za co, SPZ Bratislavy, římsky 54. – B. I. DÍL TAJENKY. – C. Pohoří 
na Sibiři, bohyně vášně, telefonovat. – D. Léky pro chuť k jídlu, části motorů, 
propagační tiskovina. – E. Plemeno, osobní zájmeno, fáze měsíce, dřívější obchodní 

dům, maďarské město. – F. Starořímské mince, drobné nečistoty, prášek na praní, 

přísný mravokárce, email. – G. Župa v Maďarsku, pokolení, kolem, ruský šachista, 
ten i onen. – H. Hlavní město Turecka, podzemní stavba, voják se psem. –  
I. II. DÍL TAJENKY. – J. Útok, řeka v Peru, ohrady. 
Svisle: 1. Jihoamerický indián, 2. Druh doutníků, domácí ženské jméno. – 3. Porost 
hlavy, hovězí dobytek. – 4. Příští den, naše metropole. – 5. Atol v souostroví Nízké 
ostrovy, španělsky „zlato“, 12 měsíců. – 6. Nealkoholický nápoj, možná, 

jihoamerická řeka. – 7. Neteře, manželé. – 8. Domácí zvíře, šupiny odlétající při 
kutí. – 9. Tělovědec, ukazovací zájmeno. – 10. Náš hrad, mastné kapaliny. – 11. 
Větší kopec, bicykly. – 12. Hon, výtažek z léčivých rostlin, označení polských 
vagonů. – 13. Modla, mužské jméno, solmizační slabika. – 14. Rozkazovat, těžký 
kov. – 15. Jihoafrické území, mongolská řeka. – 16. Otec, tečky. – 17. Australský 

papoušek. 
Nápověda: F.Asy. – G. Vas. – J. Ene. – 5. Anaa. 

Tajenka z minula: letní volno ve zdraví 
                                                                                       Připravil Fr. Záloha 
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V neděli 20. září se na Vás těšíme  
na další „Staříčkově pouti“. 
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ci 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“ 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, 

    po horkých prázdninových měsících se  

    opět setkáváme na stránkách Farníčku.  

    Chci Vás nejen pozdravit, ale především  

    povzbudit ke zdravému křesťanskému  

    životu. Nemusíme a nemáme se křečovitě 

    a nepřirozeně snažit o dokonalý život. To  

    by s námi bylo k nevydržení! To, co  

    nejvíce druzí a věřím, že i Bůh ocení, je  

    otevřený, lidský, přátelský a laskavý 

přístup k lidem. A potom nám také Ježíš i církev připomínají určité 

důležité prvky jednání, které pomáhají růstu toho duchovního v nás, 

aby vítězilo nad tím jen tělesným. Připomínám, že začne vyučování 

náboženství a čeká nás „Staříčkova pouť“. 

Radujme se a těšme se i z maličkostí, protože velkých věcí se třeba 

nedočkáme. Život není snadný, ale nemusí být smutný. Snažme se 

opět obnovit po dovolených rytmus svého duchovního života a určitě 

se setkáme s láskou Boží i lidskou. 

Požehnané září Vám přeje Váš otec Miroslav. 

 

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Smolař si rozbije nos, i když spadne na záda. 

*Sedávej panenko v koutě, jsi-li poctivá najdou tě 

*Slovo není poleno 

*Sebechvála smrdí 

*Sliby se slibují, blázni se radují 

*S poctivostí nejdál dojdeš 

*Štěstí se vyhýbá člověku, který mu nejde vstříc 

*Škoda krásy, kde rozumu není 

*Švec dokud jednu botu neušije, druhou nezačíná 

*Štěstí noclehy mění 
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                                                                      KALENDÁRIUM ZÁŘÍ 2015 
  3.9. Památka svatého Řehoře Velikého 

  6.9. 23. neděle v mezidobí 

  8.9. Svátek Narození Panny Marie 

13.9. 24. neděle v mezidobí 

14.9. Svátek Povýšení svatého kříže 

15.9. Památka Panny Marie Bolestné 

20.9. 25. neděle v mezidobí – Staříčkova pouť 

21.9. Svátek svatého Matouše 

27.9. 26. neděle v mezidobí 

28.9. Slavnost svatého Václava 

29.9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela 

 

 

POZVÁNKA – STAŘÍČKOVA POUŤ (NEDĚLE 20. 9. 2015) 

Kostel svatého Mikuláše a farní dvůr Fryšták 

Program: 

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

kostela - hlavní celebrant P. Michael Martinek, SDB)   

10.30 – návštěva hrobu P. Ignáce Stuchlého 

14.00 – 18.00 odpolední program na farním dvoře 

Připraveny jsou soutěže pro děti i rodiče, skákací hrad, živá 

hudba a chybět nebude ani tradiční bohaté občerstvení. 

Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku, Domu 

Ignáce Stuchlého, místní organizace KDU-ČSL a fryštácké farnosti. 

Srdečně se na Vás těšíme. 

 

 

PREZENTACE NOVÉ KNÍŽKY O HISTORII FRYŠTÁCKÝCH ZVONŮ  
(od roku 1625 až po současnost) 

 

 

    Součástí programu Staříčkovy pouti bude  

    také prezentace nové knížky o historii  

    zvonů fryštáckého farního kostela od roku 

    1625 až po současnost. Jedná se o  

    katalog zahrnující všech 21 doposud  

    známých dochovaných i nedochovaných  

    zvonů zdejšího kostela, včetně jejich  

    stručné historie, roku výroby, hmotnosti  

    a nápisu, který byl (je) na nich uveden.  

     
    Autoři: Vít Němec a Jan Doležal 

 

 

I. třída pondělí 11.30 – 12.05 ve škole 

II. třída pondělí 12.25 – 12.55 ve škole 

III. třída středa 14.00 – 14.45 ve škole 

IV. třída středa 13.30 – 14.15 na faře 

V. třída  

úterý 

 

13.00 – 13.45 

 

na faře VI. třída 

VII. třída  

čtvrtek 

 

15.00 – 15.45 

 

na faře VIII. třída 

IX. třída 
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DĚTSKÁ SCHÓLA 
     

    I tento rok, budou mít děti možnost chodit 

    do dětské schóly. Ta je určena pro  

    holky, ale i kluky ve věkovém rozmezí od  

    5 let až do 6 třídy.  

    Letos budou zkoušky opět vždy v pátek  

    od 13-13:45 hod. na faře.    

    První schóla se bude konat 11. 9. 2015                                   

    Už se na vás těšíme! 

   

 

OHLÉDNUTÍ ZA ZAKONČENÍM ŠKOLNÍHO ROKU  
Letos jsme školní rok zakončili trochu netradičně. Vše vypuklo v sobotu 

27. června v odpoledních hodinách na farním dvoře a ve stodole. 

Odpolední program byl složen z nealko diskotéky, která byla nejen pro 

děti a mládež. V pauzách tančení jsme si zahráli společně hry, které 

běžně doma nehrajeme a to například: kutálení pneumatikou (od 

traktoru) ve skupinách po trase z farního dvora kolem „bysty staříčka“ 

a nazpátek a další hry, u kterých jsme se všichni dobře pobavili. U 

posezení byl rozdělaný oheň na opékání špekáčků a stál zde stůl 

s bohatým občerstvením tzv. „kdo co přinesl“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 
 

 
Společně strávené odpoledne bylo velice příjemné a také nás potěšil 

hojný počet spokojených účastníků a účastnic. Těšíme se na vás třeba 

zase na nějaké skvělé farní akci, kterou budeme pořádat. 

 

děcka ze spolča 
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FARNÍČEK O PRÁZDNINÁCH  

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oba prázdninové měsíce (kdy Farníček nevycházel) se nesly ve 

znamení několika prosebných poutí a pobožností. Společně jsme prosili 

Pannu Marii Svatohostýnskou za město Fryšták – to už v sobotu 19. 

července. Dva plné autobusy svezly na Svatý Hostýn zhruba stovku 

farníků a další se vypravili po vlastní ose. Někteří autem, jiní na kole či 

pěšky. Děkovná mše svatá sloužená otcem Miroslavem měla důstojný 

průběh, ke kterému přispěl nejen zaplněný chrám, ale i účast dechové 

hudby. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci této pouti 

mj. starostovi města Mgr. Lubomíru Doleželovi a také Vám, kteří jste 

svou účastí tuto nově vznikající tradici podpořili. Věříme, že jste 

společně s námi strávili krásnou sobotu v blízkosti naší Matky. Hned  

o týden později se sešly desítky z Vás také na krátké pobožnosti u 

Svaté Anny v Lukovském. O této „pouti familiantů“, ale i farníků píše 

PhDr. Česlav Zapletal. A do třetice krásné víkendové dopoledne mohli 

zažít všichni, kteří přišli poslední srpnovou sobotu na Lindáč v Dolní 

Vsi. Díky velkému úsilí singularistů, domkářů a myslivců zde byla 

zprovozněna studánka s obrázkem Panny Marie. Také sem přišla řada 

z Vás. Otec Miroslav v krátké pobožnosti také toto „tajemné“ místo 

požehnal a vyjádřil přesvědčení, že se stane oblíbeným  

a vyhledávaným. Následné pohoštění u myslivecké chaty  na Lindáči 

se neslo v přátelském a sousedském duchu. I díky Vám se tak naše 

„Fryštácká brázda“ znovu začíná plnit tradičními místy lidové zbožnosti 

a my věříme, že jich v budoucnu bude ještě více.     -pn- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 
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JUBILEJNÍ ROZJÍMÁNÍ U SVATÉ ANNY 

Po desáté, štědře obdařeni blahem slunečním a blankytnou oblohou, 

setkali se v neděli 26. července obyvatelé osad Suché, Lukovské, 

Žabárna i Vylanta s farníky z Fryštácka i přáteli z Lukovečka, Přílep, 

Lukova, Štípy, Rackové, Žeranovic, Horního Lapače a Martinic v náruči 

svěžestí a květinami vonící sochy svaté Anny v polích mezi Lukovským 

a Suchým. I tentokrát přišly bezmála dvě stovky poutníků - „familiantů“ 

a všech věrných. Přivítaly je opět úsměvy, podané ruce a stoly 

prohýbající všemi dobrotami, jež část příchozích donesla. Nechyběl ani 

soudek vychlazeného pivečka nebo číška domácí „svatohostýnská“.  

A hlavně příjemná sousedská atmosféra a víra, jež po staletí stmelovala 

rody v panenských končinách pobývající. K hlavním iniciátorům setkání 

u sv. Anny, spojené s pobožností, byl před deseti léty pan Josef Staněk, 

hospodář z Lukovského. Někdy mají i patinu úcty ke starým rodům, 

které přebírají nad akcemi jakýsi patronát (Staňkovi, Orsavovi, 

Zlámalíkovi, Koneční...). Postupem doby nabyly charakteru malých 

poutí, v nichž si společně uvědomujeme, co nás bez ohledu na 

postavení, marnotratnosti majetkové či nešvary epochy po staletí 

spojuje. Dokonce tu byla v minulých letech i svatba pod širým nebem. 

Proto i letos otec Miroslav v rámci krátké pobožnosti požehnal rodákům, 

všem přítomným i tomuto krásnému kraji, jehož malebnost jsme si 

mohli v srdečném ovzduší plnými doušky vychutnat. Správce naší 

farnosti zároveň posvětil sošku Panny Marie ze Suchého. 

Upřímně děkuji těm, kdo obětavě vzali na svá bedra organizaci 

svatoanenských poutí – pánům Zdeňku a Laďovi Orsavovi s rodinami, 

dále Zdeňkovi staršímu a mladšímu Konečným, Josefu Staňkovi ml., 

manželům Jandoušovým, manželům Berkovým, Antonínu Láníkovi, 

rodině Pálkově (Marušce za anenská perníková srdíčka), Martinu 

Doležalovi, všem, kteří ctí odkaz sv. Anny a nezapomínají na poselství 

našich předků.                                                                        -čz- 
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PŘEČTĚTE SI…  
Před deseti lety zemřel bratr Roger Schutz, zakladatel mezinárodní 

ekumenické komunity v Taizé. Při večerní bohoslužbě v chrámu 

Smíření jej 16. srpna 2005 před zraky 2 500 věřících napadla 

šestatřicetiletá psychicky narušená Rumunka a třikrát ho bodla nožem 

do krku. Ženu sice účastníci bohoslužby zadrželi a předali policii, ale 

život bratra Rogera se jim už zachránit nepodařilo...  

Pro bratra Rogera bylo založení komunity Taizé nerozlučně 

spjato s přijímáním lidí v nouzi. Po válečných uprchlících a 

německých zajatcích si v komunitě položil otázku:  

Koho přijímat nyní? 

Na konci války v roce 1945 vyvstala otázka: Kdo právě nyní prochází 

zkouškami? Jsou to některé děti. Jeden místní mladý člověk založil 

společnost, která se starala o děti, jež v důsledku válečných událostí 

přišly o své rodiny. Navrhl nám, abychom jich několik přijali do Taizé. 

Mužská komunita ale o děti pečovat nemůže. Požádal jsem tedy svou 

sestru Geneviève, zda by se na nějaký čas nevrátila – tyto děti 

potřebovaly matku. Moje sestra byla bytostná umělkyně, právě se 

chystala na závěrečné zkoušky ze hry na klavír. Přesto na moji 

prosbu bez váhání řekla „ano“. Postupně si uvědomila, že tyto děti 

nikdy nedokáže opustit a že jim musí zasvětit svůj život. Nejprve byly 

tři, ale jak měsíce ubíhaly, náhle jich bylo asi dvacet. Usadila se  

s nimi v jednom starém domě ve vesnici. Těch dvacet dětí vyrostlo  

a dnes mají všichni své rodiny. Pokaždé šlo o to samé volání: jestliže 

chceme prožívat smíření křesťanů, tuto podstatnou skutečnost 

evangelia, je důležité prožívat je co nejblíže lidem v obtížných 

situacích. Jinak bychom mohli mít dojem, že se uzavíráme do sebe. 

O řadu let později, během války, která mezi lety 1993 a 1997 

rozvrátila Bosnu, přijímala komunita každé léto děti z této země. 

Jakmile jsme se dozvěděli o velkých těžkostech, které sužovaly 

Bosnu, řekli jsme si, že musíme přijmout také děti z této země. Šlo 

opět o tentýž vnitřní postoj, který je v nás neustále živý. Od prvního 

dne jsme si byli zcela jisti, že nemůžeme následovat Krista, aniž 

bychom přitom byli s chudými. Čím více chce někdo vstupovat do 

života společenství s Bohem, tím více je pozornější k lidem, které 

potkávají zkoušky. Každé z těchto bosenských dětí je úplně jiné,  

a přesto mají ve svých očích cosi společného – pohled toužící po 

porozumění, pohled poznamenaný strachem z násilí, bomb a války.  

V kostele jsou velmi tiché a vnímavé k neviditelné přítomnosti Boží. 

Možná by to takto neřekly, ale my to tak při pohledu na ně cítíme. 

Bude muset být lidstvo pořád svědkem zraněné nevinnosti dětství? 

Z knihy Vyvolit si lásku, Bratr Roger z Taizé,  

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 

 

 

 

 

 



VOLNOV. . března si 

připomínáme svátek svatého JosefaZaTÍM  
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PAPEŽ FRANTIŠEK - AKTUALITY 

 

Svatý otec navštíví USA, Kubu a také Afriku 

Prefektura papežského domu, která zveřejňuje kalendář přijatých 

závazků Svatého otce, uvedla na vatikánských internetových 

stránkách, že papež František navštíví v listopadu Afriku. Apoštolská 

cesta se plánuje od středy 25. do pondělí 30. listopadu. Podrobný 

program cesty je zatím ve fázi příprav, ale je pravděpodobné, že 

Petrův nástupce navštíví Ugandu a Středoafrickou republiku, jak  

o tom sám mluvil na tiskovce při návratu z Filipín letos 20. ledna,  

a patrně i Keňu. Bude to jedenáctá zahraniční cesta papeže Františka, 

kterou se tak dovrší jeho setkání se všemi pěti kontinenty. Ještě před 

tím, ve dnech 19. a 28. září, se však papež vydá na Kubu a do 

Spojených států amerických, kde vystoupí také na půdě OSN. 

 

Papež František slíbil vstřícnost církve ke znovu sezdaným 

katolíkům 

    Duchovní by měli vstřícněji přistupovat k  

    rozvedeným katolíkům, kteří znovu  

    vstoupí do manželství. Prohlásil to papež  

    František, podle něhož by s těmito lidmi  

    neměla církev zacházet jako s   

    exkomunikovanými. Hlava katolické  

    církve tak dala nemalému počtu věřících  

    naději na to, že se budou moci účastnit  

    církevních obřadů jako je přijímání, které  

    jim dosud kněží odpírali. 

"Lidé, kteří uzavřeli nový svazek po zrušení své svátosti manželství, 

nejsou vůbec exkomunikováni, a v žádném případě by se s nimi 

nemělo takto zacházet. Vždy budou patřit k církvi," pronesl František 

během své první generální audience po letním odpočinku. Papež sice 

uznal, že církev přistupuje k rozvodu jako porušení svátosti 

manželství a nový svazek je církevním učením odsuzován, duchovní 

by však podle něho především měli "dbát o blaho a spásu lidí". 

Jen když budou rozvedení a znovu sezdaní lidé akceptováni církví, 

budou podle něho moci skutečně vychovávat své děti v křesťanské 

víře. Církevní činitelé by "neměli ztěžovat těmto dětem už tak dost 

náročnou situaci, ve které žijí. Počty takových dětí a mladých lidí jsou 

naneštěstí doopravdy velké," řekl papež. 

Znovu sezdaní katolíci již během loňské podzimní synody 

(shromáždění biskupů) o rodině doufali ve změnu přístupu, tehdy  

k tomu však nedošlo. Podobné měsíc trvající shromáždění se koná  

i letos a papež by údajně mohl se zrušením zákazu přijímání pro lidi 

žijící v druhém manželství přijít právě tam.           

          radiovaticana.cz          
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FARNÍ TÁBOR NA HAWAII 
První ročník farního tábora, se konal přímo na Hawaii. A jak to tam 

vlastně vypadalo? To se můžete zeptat přímo dětí z naší farnosti, 

které tam byly. 

Dne 10. 8. nás přivítaly na náměstí letušky, které si od nás vybraly 

doklady na cestování. Poté jsme se s nimi společně, vydali na cestu. 

Naše letadlo přistálo na letišti u města Dub nad Moravou, kde jsme 

strávili krásné 4 dny na faře. Blízko fary byl krásný poutní kostel 

zasvěcený Panně Marii, který je hojně navštěvován jako poutní místo 

(některým se jistě toto místo spojí s tragickou smrtí zdejšího faráře 

pátra Cyrila Vrbíka). 

Když se řekne Hawaii, každého jistě napadne pláž, moře, sluníčko a 

hlavně pohoda. S tímto záměrem jsme zde jeli také. Ovšem nečekali 

jsme určité okolnosti, které se udály. Hned druhý den za námi přišel 

pošťák mluvící v anglickém jazyce. Předal nám dopis, který byl ovšem 

v hawajštině. Museli jsme si proto vydělat peníze na hawajský slovník 

a to např. těžbou diamantů v dolech, malování obrazů apod. Další 

den jsme získali potřebný slovník a rozluštili zprávu. Zjistili jsme 

nečekanou novinu, že nám hrozí velké nebezpečí a to v podobě 

erupce sopky. Museli jsme se proto do hodiny všichni sbalit a rychle 

utéct (odjet) na nejbližší kopec. Naše evakuační místo byla Olomouc. 

Zde jsme strávili celý den v očekávání zpráv o naší nebezpečné 

sopce. V odpoledních hodinách jsme dostali zprávu, že nebezpečí již 

nehrozí a že láva nás minula. Byli jsme radostí bez sebe a jeli jsme 

nazpátek na faru do Dubu nad Moravou. Večer nás čekala velkolepá 

oslava, že jsme přežili. Přišli dokonce i hawajští obyvatelé a slavili 

s námi společně. Další den jsme už pouze balili kufry a odletěli zpět 

do České republiky. 
                    Na Hawaii bylo krásně!  Kam vyrazíme příští rok? 

                                                                         táborníci z Hawaje 

A ještě něco k Hawaii. Děti si poslední den zahrály na 

Hawajské zpravodaje. A co napsaly na otázku: Co se ti nejvíc 
líbilo na Hawaii? Čtěte níže.  

 

Nejvíce se mi líbilo tvoření. Ale vosy se mi nelíbily. Stejně to bylo 
super! Doufám, že tábor bude i příště!  Terezka Jasenská 

 

První den jsme přijeli. Bylo to žůžo a za pár dní jsme odjeli. Ten tábor 

byl dobrý! Anonym 

 

Mně se tu nejvíc líbilo vydělávání peněz. Johanka Krčmová 

 

Líbily se mi tady nejvíc hry a výrobky co jsme dělali. Bylo tu hezky. 

Nejhezčí výrobek byly schránky na dopisy. Nejlepší hra byla s lidmi, 

kterým jsme museli pomoct a útěk od sopky. Anička Orsavová 
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DOKONČENÍ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍ STRANY 

 

Nejvíc se mi líbily vosy a načančaná paní Gagata. Anonym 

 

Na tomto táboře se mi líbilo úplně všechno. Ale nejvíc se mi líbila hra 

v dolech, kde jsme hledali diamanty. Potom házení s balónkami, které 

byly naplněné vodou a různé večerní hry. Ze všech nejvíc byla dobrá 

pyžamová párty. Další věc, která tu byla výborná, bylo výborné jídlo. 

Klárka Zelinková 

 

Nejvíc se mi z celého tábora líbilo všechno. Anonym 

 

Nejvíc se mi líbily vosy. Matoušek Polák 

 

Líbilo se mi vše! Hry, sopka a taková paní, takzvaně „načančaná“.  

No prostě Hawaii! Leonka Bártková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prázdninová Hawai v Dubu nad Moravou se všem zúčastněným líbila. 
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NOVÁ EVANGELIZACE – KERYGMA PRVOTNÍ CÍRKVE - DOKONČENÍ 

 

Když pořádáme ALFA kurzy nebo semináře Obnovy v Duchu Svatém, 

tak dáváme velký důraz na přijetí těchto darů, protože tyto dary jsou 

ke službě v křesťanském společenství. Jsou zakořeněné v Boží Lásce, 

vyjadřují Boží Lásku a pomáhají vytvářet pouta lásky v křesťanském 

společenství. Proto se nedivíme, když v 12. parag. Konstituce o církvi 

z II Vat. koncilu se říká:“Tato charismata se mají přijímat vděčně a 

radostně – ať už jsou oslnivá či jen prostá a běžná – neboť jsou 

potřebám církve zvlášť přiměřená a užitečná“. 

Povzbudíme člověka, aby vstoupil do nějakého křesťanského 

společenství. Myslím si, že to není o tom, abychom mu řekli – choď v 

neděli na mši svatou. Musím smutně říci, že mnohé naše farnosti jsou 

anonymní, lidé se mezi sebou navzájem neznají a častokrát se o sebe 

nezajímají. Například, když je někdo v nemocnici, tak nikdo z farnosti 

mu nezavolá a nezeptá se, jak se máš? Oni ani neví, že je v 

nemocnici. To o co nám v evangelizaci jde je, že chceme předávat 

víru v Ježíše Krista. K tomu potřebujeme menší společenství, které 

budou přijímat tyto lidi – farní buňky, biblická společenství, 

charismatické modlitební společenství apod. Lidé tam budou prožívat 

přátelství, zájem a také tam bude růst jejich víra a bude tam i živena. 

Budou tam přijímat vyučování a budou poznávat, jak dozrávat v 

učedníka a být dospělým křesťanem. Naše farnosti jsou v tomto 

ubohé. Velkou tragédií je, že evangelizujeme mnoho lidí skrze kurzy 

ALFA, ale kam tito lidé půjdou po této základní evangelizaci? Kdo 

bude živit jejich víru? Častá odpověď je – nemají kam jít! Nikdo je 

nezakryje svými křídly a oni ztrácejí horlivost svého obrácení. Myslím 

si, že je to tragická ztráta. Není to jen tragédie, je to i hřích! My kněží 

o tom musíme přemýšlet. Musíme pro tyto lidi najít malé 

společenství, jestli chceme, aby byli do hloubky evangelizováni. 

Zakončím přednášku citací Jana Pavla II. (encyklika – Vykupitel 

člověka – parag.16) :“První křesťané zvěstovali "království Kristovo a 

Boží", anebo jednoduše "věčné království našeho Pána a Spasitele 

Ježíše Krista".  Jako tehdy, tak i dnes je nutné spojit hlásání o Božím 

království (to, co obsahuje Ježíšovo "kerygma") a hlásání o 

Ježíšových skutcích (tj. "kerygma" apoštolů). Obojí se vzájemně 

doplňuje a objasňuje. “Tedy v krátkosti: Kerygma Ježíše Krista a 

kerygma prvotní církve spolu navzájem hluboce souvisí a ve své 

podstatě jsou identické. Zkrácené kerygma je v EF 2, 9 :“Milostí tedy 

jste spaseni skrze víru“. Tuto větu milovala sv. Terezie z Lisieux. 

Spasení není z nás, je to Boží dar, není z našich skutků, takže se 

nikdo nemůžeme chlubit. Nádherná milost, byl jsem kdysi ztracen, ale 

teď jsem nalezen, byl jsem slepý, ale teď vidím. 

Připravil lk                     

   

 

 

 

 

 

Poutní kostel v Dubu 

nad Moravou je 

zasvěcený  

Očišťování Panny 
Marie 
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PAPEŽ FRANTIŠEK - AKTUALITY 

 

Svatý otec navštíví USA, Kubu a také Afriku 
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Nejvíce se mi líbilo tvoření. Ale vosy se mi nelíbily. Stejně to bylo 
super! Doufám, že tábor bude i příště!  Terezka Jasenská 

 

První den jsme přijeli. Bylo to žůžo a za pár dní jsme odjeli. Ten tábor 

byl dobrý! Anonym 

 

Mně se tu nejvíc líbilo vydělávání peněz. Johanka Krčmová 

 

Líbily se mi tady nejvíc hry a výrobky co jsme dělali. Bylo tu hezky. 

Nejhezčí výrobek byly schránky na dopisy. Nejlepší hra byla s lidmi, 

kterým jsme museli pomoct a útěk od sopky. Anička Orsavová 

 

 

 



VOLNO 
    Zatím volno 
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JUBILEJNÍ ROZJÍMÁNÍ U SVATÉ ANNY 

Po desáté, štědře obdařeni blahem slunečním a blankytnou oblohou, 

setkali se v neděli 26. července obyvatelé osad Suché, Lukovské, 

Žabárna i Vylanta s farníky z Fryštácka i přáteli z Lukovečka, Přílep, 

Lukova, Štípy, Rackové, Žeranovic, Horního Lapače a Martinic v náruči 

svěžestí a květinami vonící sochy svaté Anny v polích mezi Lukovským 

a Suchým. I tentokrát přišly bezmála dvě stovky poutníků - „familiantů“ 

a všech věrných. Přivítaly je opět úsměvy, podané ruce a stoly 

prohýbající všemi dobrotami, jež část příchozích donesla. Nechyběl ani 

soudek vychlazeného pivečka nebo číška domácí „svatohostýnská“.  

A hlavně příjemná sousedská atmosféra a víra, jež po staletí stmelovala 

rody v panenských končinách pobývající. K hlavním iniciátorům setkání 

u sv. Anny, spojené s pobožností, byl před deseti léty pan Josef Staněk, 

hospodář z Lukovského. Někdy mají i patinu úcty ke starým rodům, 

které přebírají nad akcemi jakýsi patronát (Staňkovi, Orsavovi, 

Zlámalíkovi, Koneční...). Postupem doby nabyly charakteru malých 

poutí, v nichž si společně uvědomujeme, co nás bez ohledu na 

postavení, marnotratnosti majetkové či nešvary epochy po staletí 

spojuje. Dokonce tu byla v minulých letech i svatba pod širým nebem. 

Proto i letos otec Miroslav v rámci krátké pobožnosti požehnal rodákům, 

všem přítomným i tomuto krásnému kraji, jehož malebnost jsme si 

mohli v srdečném ovzduší plnými doušky vychutnat. Správce naší 

farnosti zároveň posvětil sošku Panny Marie ze Suchého. 

Upřímně děkuji těm, kdo obětavě vzali na svá bedra organizaci 

svatoanenských poutí – pánům Zdeňku a Laďovi Orsavovi s rodinami, 

dále Zdeňkovi staršímu a mladšímu Konečným, Josefu Staňkovi ml., 

manželům Jandoušovým, manželům Berkovým, Antonínu Láníkovi, 

rodině Pálkově (Marušce za anenská perníková srdíčka), Martinu 

Doležalovi, všem, kteří ctí odkaz sv. Anny a nezapomínají na poselství 

našich předků.                                                                        -čz- 
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PŘEČTĚTE SI…  
Před deseti lety zemřel bratr Roger Schutz, zakladatel mezinárodní 

ekumenické komunity v Taizé. Při večerní bohoslužbě v chrámu 

Smíření jej 16. srpna 2005 před zraky 2 500 věřících napadla 

šestatřicetiletá psychicky narušená Rumunka a třikrát ho bodla nožem 

do krku. Ženu sice účastníci bohoslužby zadrželi a předali policii, ale 

život bratra Rogera se jim už zachránit nepodařilo...  

Pro bratra Rogera bylo založení komunity Taizé nerozlučně 

spjato s přijímáním lidí v nouzi. Po válečných uprchlících a 

německých zajatcích si v komunitě položil otázku:  

Koho přijímat nyní? 

Na konci války v roce 1945 vyvstala otázka: Kdo právě nyní prochází 

zkouškami? Jsou to některé děti. Jeden místní mladý člověk založil 

společnost, která se starala o děti, jež v důsledku válečných událostí 

přišly o své rodiny. Navrhl nám, abychom jich několik přijali do Taizé. 

Mužská komunita ale o děti pečovat nemůže. Požádal jsem tedy svou 

sestru Geneviève, zda by se na nějaký čas nevrátila – tyto děti 

potřebovaly matku. Moje sestra byla bytostná umělkyně, právě se 

chystala na závěrečné zkoušky ze hry na klavír. Přesto na moji 

prosbu bez váhání řekla „ano“. Postupně si uvědomila, že tyto děti 

nikdy nedokáže opustit a že jim musí zasvětit svůj život. Nejprve byly 

tři, ale jak měsíce ubíhaly, náhle jich bylo asi dvacet. Usadila se  

s nimi v jednom starém domě ve vesnici. Těch dvacet dětí vyrostlo  

a dnes mají všichni své rodiny. Pokaždé šlo o to samé volání: jestliže 

chceme prožívat smíření křesťanů, tuto podstatnou skutečnost 

evangelia, je důležité prožívat je co nejblíže lidem v obtížných 

situacích. Jinak bychom mohli mít dojem, že se uzavíráme do sebe. 

O řadu let později, během války, která mezi lety 1993 a 1997 

rozvrátila Bosnu, přijímala komunita každé léto děti z této země. 

Jakmile jsme se dozvěděli o velkých těžkostech, které sužovaly 

Bosnu, řekli jsme si, že musíme přijmout také děti z této země. Šlo 

opět o tentýž vnitřní postoj, který je v nás neustále živý. Od prvního 

dne jsme si byli zcela jisti, že nemůžeme následovat Krista, aniž 

bychom přitom byli s chudými. Čím více chce někdo vstupovat do 

života společenství s Bohem, tím více je pozornější k lidem, které 

potkávají zkoušky. Každé z těchto bosenských dětí je úplně jiné,  

a přesto mají ve svých očích cosi společného – pohled toužící po 

porozumění, pohled poznamenaný strachem z násilí, bomb a války.  

V kostele jsou velmi tiché a vnímavé k neviditelné přítomnosti Boží. 

Možná by to takto neřekly, ale my to tak při pohledu na ně cítíme. 

Bude muset být lidstvo pořád svědkem zraněné nevinnosti dětství? 

Z knihy Vyvolit si lásku, Bratr Roger z Taizé,  

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 
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DĚTSKÁ SCHÓLA 
     

    I tento rok, budou mít děti možnost chodit 

    do dětské schóly. Ta je určena pro  

    holky, ale i kluky ve věkovém rozmezí od  

    5 let až do 6 třídy.  

    Letos budou zkoušky opět vždy v pátek  

    od 13-13:45 hod. na faře.    

    První schóla se bude konat 11. 9. 2015                                   

    Už se na vás těšíme! 

   

 

OHLÉDNUTÍ ZA ZAKONČENÍM ŠKOLNÍHO ROKU  
Letos jsme školní rok zakončili trochu netradičně. Vše vypuklo v sobotu 

27. června v odpoledních hodinách na farním dvoře a ve stodole. 

Odpolední program byl složen z nealko diskotéky, která byla nejen pro 

děti a mládež. V pauzách tančení jsme si zahráli společně hry, které 

běžně doma nehrajeme a to například: kutálení pneumatikou (od 

traktoru) ve skupinách po trase z farního dvora kolem „bysty staříčka“ 

a nazpátek a další hry, u kterých jsme se všichni dobře pobavili. U 

posezení byl rozdělaný oheň na opékání špekáčků a stál zde stůl 

s bohatým občerstvením tzv. „kdo co přinesl“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 
 

 
Společně strávené odpoledne bylo velice příjemné a také nás potěšil 

hojný počet spokojených účastníků a účastnic. Těšíme se na vás třeba 

zase na nějaké skvělé farní akci, kterou budeme pořádat. 

 

děcka ze spolča 
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FARNÍČEK O PRÁZDNINÁCH  

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oba prázdninové měsíce (kdy Farníček nevycházel) se nesly ve 

znamení několika prosebných poutí a pobožností. Společně jsme prosili 

Pannu Marii Svatohostýnskou za město Fryšták – to už v sobotu 19. 

července. Dva plné autobusy svezly na Svatý Hostýn zhruba stovku 

farníků a další se vypravili po vlastní ose. Někteří autem, jiní na kole či 

pěšky. Děkovná mše svatá sloužená otcem Miroslavem měla důstojný 

průběh, ke kterému přispěl nejen zaplněný chrám, ale i účast dechové 

hudby. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci této pouti 

mj. starostovi města Mgr. Lubomíru Doleželovi a také Vám, kteří jste 

svou účastí tuto nově vznikající tradici podpořili. Věříme, že jste 

společně s námi strávili krásnou sobotu v blízkosti naší Matky. Hned  

o týden později se sešly desítky z Vás také na krátké pobožnosti u 

Svaté Anny v Lukovském. O této „pouti familiantů“, ale i farníků píše 

PhDr. Česlav Zapletal. A do třetice krásné víkendové dopoledne mohli 

zažít všichni, kteří přišli poslední srpnovou sobotu na Lindáč v Dolní 

Vsi. Díky velkému úsilí singularistů, domkářů a myslivců zde byla 

zprovozněna studánka s obrázkem Panny Marie. Také sem přišla řada 

z Vás. Otec Miroslav v krátké pobožnosti také toto „tajemné“ místo 

požehnal a vyjádřil přesvědčení, že se stane oblíbeným  

a vyhledávaným. Následné pohoštění u myslivecké chaty  na Lindáči 

se neslo v přátelském a sousedském duchu. I díky Vám se tak naše 

„Fryštácká brázda“ znovu začíná plnit tradičními místy lidové zbožnosti 

a my věříme, že jich v budoucnu bude ještě více.     -pn- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ci 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“ 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, 

    po horkých prázdninových měsících se  

    opět setkáváme na stránkách Farníčku.  

    Chci Vás nejen pozdravit, ale především  

    povzbudit ke zdravému křesťanskému  

    životu. Nemusíme a nemáme se křečovitě 

    a nepřirozeně snažit o dokonalý život. To  

    by s námi bylo k nevydržení! To, co  

    nejvíce druzí a věřím, že i Bůh ocení, je  

    otevřený, lidský, přátelský a laskavý 

přístup k lidem. A potom nám také Ježíš i církev připomínají určité 

důležité prvky jednání, které pomáhají růstu toho duchovního v nás, 

aby vítězilo nad tím jen tělesným. Připomínám, že začne vyučování 

náboženství a čeká nás „Staříčkova pouť“. 

Radujme se a těšme se i z maličkostí, protože velkých věcí se třeba 

nedočkáme. Život není snadný, ale nemusí být smutný. Snažme se 

opět obnovit po dovolených rytmus svého duchovního života a určitě 

se setkáme s láskou Boží i lidskou. 

Požehnané září Vám přeje Váš otec Miroslav. 

 

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Smolař si rozbije nos, i když spadne na záda. 

*Sedávej panenko v koutě, jsi-li poctivá najdou tě 

*Slovo není poleno 

*Sebechvála smrdí 

*Sliby se slibují, blázni se radují 

*S poctivostí nejdál dojdeš 

*Štěstí se vyhýbá člověku, který mu nejde vstříc 

*Škoda krásy, kde rozumu není 

*Švec dokud jednu botu neušije, druhou nezačíná 

*Štěstí noclehy mění 
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                                                                      KALENDÁRIUM ZÁŘÍ 2015 
  3.9. Památka svatého Řehoře Velikého 

  6.9. 23. neděle v mezidobí 

  8.9. Svátek Narození Panny Marie 

13.9. 24. neděle v mezidobí 

14.9. Svátek Povýšení svatého kříže 

15.9. Památka Panny Marie Bolestné 

20.9. 25. neděle v mezidobí – Staříčkova pouť 

21.9. Svátek svatého Matouše 

27.9. 26. neděle v mezidobí 

28.9. Slavnost svatého Václava 

29.9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela 

 

 

POZVÁNKA – STAŘÍČKOVA POUŤ (NEDĚLE 20. 9. 2015) 

Kostel svatého Mikuláše a farní dvůr Fryšták 

Program: 

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

kostela - hlavní celebrant P. Michael Martinek, SDB)   

10.30 – návštěva hrobu P. Ignáce Stuchlého 

14.00 – 18.00 odpolední program na farním dvoře 

Připraveny jsou soutěže pro děti i rodiče, skákací hrad, živá 

hudba a chybět nebude ani tradiční bohaté občerstvení. 

Akce se koná pod záštitou Zastupitelstva města Fryštáku, Domu 

Ignáce Stuchlého, místní organizace KDU-ČSL a fryštácké farnosti. 

Srdečně se na Vás těšíme. 

 

 

PREZENTACE NOVÉ KNÍŽKY O HISTORII FRYŠTÁCKÝCH ZVONŮ  
(od roku 1625 až po současnost) 

 

 

    Součástí programu Staříčkovy pouti bude  

    také prezentace nové knížky o historii  

    zvonů fryštáckého farního kostela od roku 

    1625 až po současnost. Jedná se o  

    katalog zahrnující všech 21 doposud  

    známých dochovaných i nedochovaných  

    zvonů zdejšího kostela, včetně jejich  

    stručné historie, roku výroby, hmotnosti  

    a nápisu, který byl (je) na nich uveden.  

     
    Autoři: Vít Němec a Jan Doležal 

 

 

I. třída pondělí 11.30 – 12.05 ve škole 

II. třída pondělí 12.25 – 12.55 ve škole 

III. třída středa 14.00 – 14.45 ve škole 

IV. třída středa 13.30 – 14.15 na faře 

V. třída  

úterý 

 

13.00 – 13.45 

 

na faře VI. třída 

VII. třída  

čtvrtek 

 

15.00 – 15.45 

 

na faře VIII. třída 

IX. třída 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KŘÍŽOVKA NA ZÁŘÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Vodorovně: A. Za co, SPZ Bratislavy, římsky 54. – B. I. DÍL TAJENKY. – C. Pohoří 
na Sibiři, bohyně vášně, telefonovat. – D. Léky pro chuť k jídlu, části motorů, 
propagační tiskovina. – E. Plemeno, osobní zájmeno, fáze měsíce, dřívější obchodní 

dům, maďarské město. – F. Starořímské mince, drobné nečistoty, prášek na praní, 

přísný mravokárce, email. – G. Župa v Maďarsku, pokolení, kolem, ruský šachista, 
ten i onen. – H. Hlavní město Turecka, podzemní stavba, voják se psem. –  
I. II. DÍL TAJENKY. – J. Útok, řeka v Peru, ohrady. 
Svisle: 1. Jihoamerický indián, 2. Druh doutníků, domácí ženské jméno. – 3. Porost 
hlavy, hovězí dobytek. – 4. Příští den, naše metropole. – 5. Atol v souostroví Nízké 
ostrovy, španělsky „zlato“, 12 měsíců. – 6. Nealkoholický nápoj, možná, 

jihoamerická řeka. – 7. Neteře, manželé. – 8. Domácí zvíře, šupiny odlétající při 
kutí. – 9. Tělovědec, ukazovací zájmeno. – 10. Náš hrad, mastné kapaliny. – 11. 
Větší kopec, bicykly. – 12. Hon, výtažek z léčivých rostlin, označení polských 
vagonů. – 13. Modla, mužské jméno, solmizační slabika. – 14. Rozkazovat, těžký 
kov. – 15. Jihoafrické území, mongolská řeka. – 16. Otec, tečky. – 17. Australský 

papoušek. 
Nápověda: F.Asy. – G. Vas. – J. Ene. – 5. Anaa. 

Tajenka z minula: letní volno ve zdraví 
                                                                                       Připravil Fr. Záloha 
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V neděli 20. září se na Vás těšíme  
na další „Staříčkově pouti“. 
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