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SKRÝVAČKA NA ŘÍJEN  

Tentokrát hledejte ovoce a zeleninu 

(Např. Ta květáková polévka byla dnes přesolená.) 

 

 Tatínek od maminky odešel a na nás zapomněl 

 Byl dnes herec Somr ke všem opravdu milý? 

 Na obloze lítá pět vrtulníků. 

 Říkal mi Petr, že letos budou velká vedra. 

 Venca se chlubil, že má děvče s nekonečným úsměvem. 

 Hloupý Honza míval rád podmáslí vařené. 

 Juraj čekal na zpožděný vlak celou hodinu. 

 Pan Tomsa láteřil na rušení nočního klidu. 

 Ten vřed ke vší spokojenosti přestal obtěžovat. 

 Přidej do kroku, rekord jinak nebude. 

 Marcel po celé parcele rozhazoval hnojivo. 

 Nedaleko kostela stojí nová škola. 

 Pak koláč potřeš nějakým tukem a dáš do trouby. 

 Olbram Borský vyhrál v loterii milion. 

 Líbaná nevěsta se jen usmívala. 

 Na faře panoval naprostý klid. 

 Soucit roní někdy i slzy. 

 Proč tak skuhráš, ekonomika je přece náročná. 

 Pan Čalfa z Olešnice již před rokem zemřel. 
 

Tajenka z minula: Vína není hoden kdo ho pije jako vodu 

                                                                                       Připravil Fr. Záloha 
 

PRO ZASMÁNÍ 
Muž se baví s Pánem Bohem: „Bože, proč jsi udělal ženu tak krásnou?“ 

A Bůh odpoví: „Abys jí miloval.“ 

„Ale Pane Bože,“ ptá se muž, „proč jsi ji učinil tak hloupou?“ 

„Aby ona milovala tebe!“ 

*** 

Modlitba žen 

Pane Bože, dej mi moudrost, abych pochopila muže, 

dej mi lásku, abych mu odpustila, dej mi trpělivost na jeho nálady, 

jenom mi, prosím tě nedávej sílu, nebo ho jednou zabiju! 
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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  
   Začíná měsíc říjen, měsíc modlitby sv. růžence.  

   V tomto měsíci mne nebudete vídávat u oltáře,  

   protože nastupuji na měsíční zdravotní   

   dovolenou. Nejvýznamnější událostí tohoto  

   měsíce je Národní eucharistický kongres v Brně.  

   Eucharistie, modlitba a Písmo svaté jsou hlavní  

   pilíře duchovního života. Samozřejmě, že 

přijímání svátostí, modlitba a četba Písma sv. se musí projevit na 

kvalitě našeho života, na našem jednání, na způsobu, jak vycházíme 

s lidmi, jak žijeme v rodině, jak nesu kříž svého života a jakou 

vděčnost projevuji našemu Pánu za dobrodiní, které prokázal mně  

i mým bližním. Mám velikou radost z několika žádostí dospělých  

o přípravu na sv. křest. Prosím, přijímejte Farníček jako jakousi 

„prodlouženou ruku“ naší farnosti, která je přítomná ve Vašich 

rodinách, ne aby brala, ale naopak, aby rozdávala informace, 

moudra, povzbuzení a především vědomí, že ve víře, naději a lásce 

jsme spojeni a držíme se za ruce. 

            Všem žehná otec Miroslav. 

 

KATALOG FRYŠTÁCKÝCH ZVONŮ (od roku 1625 až po současnost) 

    Představujeme Vám novou brožuru o  

    historii zvonů našeho farního kostela sv.  

    Mikuláše. Připravili ji Mgr. Víťa Němec  

    a dlouholetý fryštácký kostelník Jenda  

    Doležal. Jedná se o katalog zahrnující  

    všech 21 doposud známých dochovaných  

    i nedochovaných zvonů zdejšího kostela,  

    včetně jejich stručné historie, roku  

    výroby, hmotnosti a nápisů, které na nich 

byly uvedeny. Vyšla pouze v omezeném nákladu a Ti z Vás, kteří se o 

tuto historii zajímají, si mohou publikaci zapůjčit u otce Mirka nebo ve 

fryštácké knihovně.                             -pn- 

 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Ševcova žena a kovářova kobyla chodí bosa 

* Také černá kráva bílé mléko dává 

* Tichá voda břehy mele 

* Trpělivost přináší růže 

* Tonoucí se i stébla chytá 

* Unavenému koni je i ocas těžký 

* Úctou ke stáří ctíme i sebe 

* V nouzi poznáš přítele 

* V létě chytej sáně a vůz v zimě 

* Vrána zůstane černá, i kdybys ji ve sněhu vyválel 
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                                                                     KALENDÁRIUM ŘÍJEN 2015 
 

  1.10. Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše 

  2.10. Památka svatých andělů strážných 

  4.10. 27. neděle v mezidobí 

11.10. 28. neděle v mezidobí 

15.10. Památka svaté Terezie od Ježíše 

17.10. Památka svatého Ignáce z Antiochie 

18.10. 29. neděle v mezidobí 

25.10. 30. neděle v mezidobí 

28.10. Svátek svatých Šimona a Judy 

 

          BOMBOVÝ VÝLET DO OLOMOUCE. 
V úterý 25. srpna jsme se „spolčem“ vyrazili do Olomouce. Na 

arcidiecézním setkání v Prostějově jsme totiž ve fotosoutěži vyhráli 

prohlídku zdejšího paláce a taky hru v laser game aréně. 

Všichni jsme se moc těšili. Prohlídka paláce s otcem Petrem Bulvasem 

byla nejen velmi zajímavá a poučná, ale čas od času taky proložená 

nějakou perličkou nebo vtípkem. Byli jsme v sále, kde při návštěvě 

paláce večeřel papež. Taky jsme viděli postel, ve které by spal, kdyby 

si nevyžádal skromnější ubytování. Mohli jsme se jít dokonce 

pomodlit do soukromé kapličky duchovních a celkově se nám 

prohlídka opravdu líbila. Pak nás Filip Němec vzal do kanceláře 

arcidiecézního centra pro mládež, kde pracuje a protože ví, jak se 

nám zavděčit přinesl nám pizzu. Nakonec jsme spolu s ním vyrazili do 

na laser game, což je hra, při které střílíte laserovou pistolí, sbíráte 

body a schováváte se před ostatními. Je to zábava, trochu adrenalin  

a taky se docela naběháte.  

Moc jsme si to užili. Pak jsme si šli ještě prohlédnout krásné 

olomoucké náměstí, dali jsme si zmrzlinu a pomalu se vydali k 

nádraží. S cestou zpět jsme měli ale trochu potíže, protože se na trati 

zrovna v tu dobu objevila stará nevybuchlá bomba. Pobyt v Olomouci 

nám to prodloužilo asi o dvě hodiny a museli jsme několikrát znovu 

plánovat, jak se odtud vlastně dostaneme. Nakonec jsme však 

šťastně odjeli domů s novými zážitky a můžeme si připsat na seznam 

další akci, kterou jsme zažili jako spolčo.                            Eliška H.  
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SVATÝ VÁCLAVE – NEDEJ ZAHYNOUTI     
    Pojem “české nebe” jistě nemá znamenat, 

    že by v nebi bylo něco jako “česká sekce”, 

    podobně jako ji má třeba vatikánský  

    rozhlas. Jednou z úžasných vlastností nebe 

    (nakolik se ubohý smrtelník může   

    domýšlet, jaké to v nebi je) je jistě  

    skutečnost, že tam už právě žádné sekce  

    a žádná rozdělení nebudou. Inspirováni sv. 

    Pavlem věříme, že v nebi už nebude lidstvo 

    rozděleno ani na Židy a Řeky, ani na Čechy 

    a Němce, ale všichni budou jedno v Kristu. 

    Z lidského pohledu ovšem (a zde se  

    nejedná již pouze o nějaký názor, nýbrž  

    pravdu víry) je na nebi přitažlivé právě  

    naděje, že jsou v něm naši přátelé, kteří  

    nás na věčnost předešli.  

Ty, kteří již došli naplnění svého povolání a plně se stali takovými, 

jakými je toužil mít Bůh, nazýváme svatými. Ti, kdo měli rádi lidi  

a modlili se za ně již na zemi, jistě v této pomoci neustávají ani v nebi. 

Pro nás žijící na tomto světě je velkou pomocí, obracet se s prosbou o 

přímluvu ke konkrétním lidem, z nichž některé jsme i osobně poznali, 

nebo si dokonce na ně s úctou uchováváme nějakou hmotnou památku. 

V tomto smyslu nás jistě může těšit, že jako jediný národ máme ve 

svatopetrské bazilice ve Vatikánu oltář našeho národního patrona sv. 

Václava, a to již od dob císaře Karla IV. Mozaika Il Re boemo (Český 

král), kterou na oltáři lze vidět dnes, pochází z roku 1740 a vznikla 

podle obrazu namalovaného roce 1632. Jeho autorem je římský malíř 

Angelo Caroselli, Caravaggiův žák. Oficiální průvodce svatopetrskou 

bazilikou poznamenává, že ve srovnání se sousedními obrazy 

mučedníků od Poussina či Valentina vypadá sv. Václav “krotce”. Mne 

nicméně velmi zaujal. Štíhlá a vysoká postava Václavova ve zbroji a s 

královskou korunou (nikoliv vévodskou čapkou) tvoří diagonálu z 

levého spodního do pravého horního rohu obrazu. Jedná se o známou 

zásadu, která dodává uměleckým dílům dynamiku. Kníže Václav je tváří 

obrácen šikmo vzhůru, odkud se na něj velice přátelsky usmívá anděl. 

Svatý Václav k němu výmluvně obrací své oči. Těžiště jeho těla spočívá 

na levé noze. Potud je sv. Václav obvyklým způsobem zobrazený 

světec, který je plně ponořen do kontaktu s Božím poslem. Nevím, zda 

malíř Caroselli znal naši modlitbu “Nedej zahynouti nám ni budoucím”, 

ale báječně ji zde vystihl. Dokonce se mu podařilo vystihnout i odpověď 

svatého patrona, jak mu ji vkládá do úst autor hry České nebe, Jára 

Cimrman: “Nedám, řekl jsem, že nedám.” Tvou přímluvu u Boha, svatý 

kníže Václave, stále potřebujeme! 

Převzato z webu České sekce Radio Vaticana 
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STAŘÍČKOVA POUŤ 2015  

Už devět let si vždy třetí neděli v září vždy připomínáme příchod 

salesiánů do našeho města. Také letos se v rámci „Staříčkovy pouti“ 

konala nedělní mše svatá venku před kostelem u jeho busty. Hlavním 

celebrantem byl tentokrát P. Michael Martinek, salesián, kterého si 

mnozí Fryštačané pamatují z jeho působení v počátcích DISu. Dalšími 

celebrujícími byli otec Mirek, otec František, otec Jožka a náš jáhen 

Štěpán. V závěru mše svaté otec Mirek požehnal fryštáckým hasičům 

jejich nový vůz.  

V odpoledním programu se nám představilo společenství mladých 

z farnosti Zašová. Jejich pásmo s písničkami o Donu Boscovi vzbudilo 

velký zájem všech diváků a po zásluze bylo oceněno dlouhotrvajícím 

potleskem. Velký dík proto patří nejen autorce i režisérce paní Evě 

Borovičkové, ale i všem účinkujícím (doufáme, že je ve Fryštáku opět 

brzy přivítáme). Samozřejmě nechyběly ani soutěže pro děti, kterých 

se i tentokrát ujali fryštáčtí skauti a skautky.  

Během odpoledního programu pak Víťa Němec a Jenda Doležal 

představili svou publikaci o fryštátských zvonech. Víťa dokonce 

připravil pro všechny zájemce video prezentaci a samozřejmě, že 

všichni měli možnost knížku si nejen prohlédnout, ale také ji získat  

(za drobný sponzorský příspěvek na kostel). Už tradičně bylo 

připraveno bohaté občerstvení a skákací hrad pro děti. Další velké 

poděkování proto opět patří našemu tradičnímu sponzoru panu 

Robertu Šteffkovi za poskytnutí skákacího hradu. (I přes následnou 

nepřízeň počasí si v něm děti opravdu zařádily). Závěr další 

„Staříčkovy pouti“ už byl trochu deštivý, ale kdo chtěl, mohl zůstat 

nejen v „párty stanu“, ale i ve farní stodole. Jako vždy nechybělo 

bohaté občerstvení (díky všem těm, kteří se postarali i o naše hladové 

žaludky…) V neposlední řadě patří dík také Zastupitelstvu města 

Fryštáku, MO – KDU ČSL za záštitu nad touto povedenou akcí. Věříme, 

že příští rok se opět přijdete podívat na farní dvůr a vezmete sebou i 

další Vaše známé…. Na všechny Fryštačany, i hosty z blízka či z daleka 

se už předem těší organizátoři této rodinné akce.                       -pn- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.radiovaticana.cz/


VOLNO 
    Zatím volno 
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FARNÍČEK BYL NA SVATBĚ VÍTKA NĚMCE  
Přestože v sobotu 26. září pršelo (štěstí) před 11 hodinou dopolední se 

v našem kostele sešlo nezvykle mnoho lidí. A není divu – do stavu 

manželského se chystal vstoupit dlouholetý fryštácký varhaník, člen 

redakční rady Farníčku a „dobrá duše naší farnosti“ – Víťa Němec. 

Jeho vyvolenou se stala Anička Skočovská (ze Slušovic) a musím 

neskromně dodat, že mladému páru to opravdu moc slušelo (viz 

fotografie na titulní straně). Říká se, že předem se novomanželům přát 

nemá a tak jsme si naše blahopřání nechali až pro toto číslo Farníčku. 

Milá Aničko a Víťo, určitě jste si vyslechli a také přečetli spoustu 

blahopřání přímo v den svatební. Farníček Vám za všechny (farníky) 

chce popřát především hodně pomoci Boží na Vašich cestách životem. 

Ty jsou někdy klikaté, ale s pomocí Pána je vždy zvládneme. A pokud 

by se někdy objevil nějaký ten mráček či dokonce mrak, vězte, že i to 

k životu patří a (posiluje to vztah)…. 

I přes to, že oba odcházíte z naší farnosti (stanou se z Vás 

„Olomoučáci“) doufáme, že se s Vámi budeme často vídat. Také 

věříme, že Víťa i přes svou náročnou práci v arcibiskupském archívu na 

Farníček nezanevře a občas si budeme moci přečíst něco i z historie 

naší farnosti. Milý Víťo závěrem se sluší ještě jednou Ti moc poděkovat 

za vše, co jsi za ta dlouhá léta pro naši farnosti udělal a vyslovit ti 

upřímné Pán Bůh zaplať. Ať se Vám oběma daří i na Vašem novém 

působišti.                                                             

              (za všechny pn) 
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TÉMA MIGRANTI…  
Uprchlíci, migranti: téma dnes aktuální a hojně diskutované, ale je to 

téma nesnadné. Jako nesnadné se jeví zejména proto, že nám chybí 

dvě věci: dostatečné informace a zkušenost a mentalita svobodného 

světa, tedy zejména těch částí Evropy, které nežily v komunistické 

totalitě.  

Chybí nám relevantní informace o tom, kdo jsou ti, kteří se valí do 

Evropy, tedy jaká část z nich jsou skuteční uprchlíci, kteří si v 

podstatě útěkem zachraňují život, a kdo jsou ti, kteří jen hledají lepší 

životní standard. Chybí nám rovněž seriózní informace o jejich 

náboženství (nejsou to všichni ani muslimové, ani křesťané), vzdělání 

a životním stylu oblastí, ze kterých přicházejí. A představa, že všichni 

jsou „teroristé, převlečení za uprchlíky“ je stejně nesmyslná, jako 

touha či požadavek, aby všichni byli andělé, přestrojení za člověka. 

Nejpravděpodobnější je, že jsou různí – jako jsme různí my, 

obyvatelé Evropy a tedy i Čech - ani samí tuneláři, zločinci a násilníci, 

ani samí andělé. Když děti něčemu nerozumějí, tak se tomu často 

vysmívají. A když o něčem vědí málo či nic dospělí, potom obdobně 

propadají - fámám a strachu. A tento problém se nás týká. Vidět totiž 

v každém cizinci a zejména imigrantovi zakukleného lotra je čirý 

primitivismus, který by člověk nečekal u průměrně inteligentního a 

spořádaného občana. Ale kupodivu k němu má blízko nejen on, ale i 

bývalá či nynější hlava státu, tedy lidé vzdělaní (otázkou je, co si 

skutečně myslí a co říkají proto, že se to lidem líbí – morální 

pochybení je ovšem oboje). 

Na druhé straně je třeba brát vážně hlasy, které upozorňují na to, že 

nejde o jednorázovou krizi, jako je třeba povodeň, která prostě 

přejde, ač za sebou zanechá spoušť, ale že jde o dlouhodobý 

problém, který vyžaduje víc, než jen krásnou a chvályhodnou ochotu 

teď hned pomoci s jídlem, ošacením případně ubytováním. A že tu 

bezpečnostní rizika jsou – ostatně ta by byla, i kdyby žádný Islámský 
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PAPEŽ FRANTIŠEK – NA NÁVŠTĚVĚ V USA – O RODINĚ  

„Rodina pro církev není důvodem starosti, nýbrž radostným 

potvrzením Božího požehnání v mistrovském díle stvoření. 

Každý den ve všech koutech planety se církev raduje spolu  

s Pánem za dar početného zástupu rodin, které i v nejtěžších 

zkouškách ctí sliby a střeží víru.“ 

Křesťan není „imunní“ vůči dobovým změnám – řekl papež František 

ve své promluvě k americkým biskupům. Tento konkrétní svět se 

svými rozmanitými problémy a možnostmi je místem, ve kterém 

musíme žít, růst a zvěstovat. Kdysi jsme žili v sociálním kontextu, 

kde souběžnost občanské instituce a křesťanské svátosti byla 

hmatatelná a sdílená. Obojí bylo propojeno a vzájemně se 

podporovalo. Nyní tomu tak není. Papež také popsal nynější 

společenskou situaci. Vše, co je dnes důležité, se zdá být určováno 

spotřebou. Spotřeba přesahuje lidské vztahy, které jsou pouhým 

prostředkem k uspokojení individuálních potřeb. 

„Odvážil bych se říci, že naše největší chudoba či kořen mnoha 

soudobých situací spočívá v radikální samotě, ve které se ocitá 

mnoho lidí. Klikáním na „To se mi líbí“, sledováním počtu followers na 

nějaké sociální síti sledují lidé – sledujeme my – nabídku soudobé 

společnosti. Je to snaha vyvíjená v děsivé samotě a v bezbřehém 

hledání pocitu uznání.“ Máme odsoudit svoji mládež za to, že vyrůstá 

v této společnosti? Máme ji exkomunikovat, protože žije v tomto 

světě? Potřebují mladí od svých pastýřů slyšet věty jako „Kdysi bylo 

lépe“ anebo „Svět je děs. Kam to dospěje, půjde-li to tak dál.“. 

„Ne, nemyslím, že tudy vede cesta. My, pastýři máme ve stopách 

Pastýře hledat, provázet, pozvedat a ošetřovat rány své doby. Dívat 

se na realitu očima těch, kdo vědí, že jsou povoláni k pohybu, k 

pastorální konverzi. Naše služba potřebuje rozvíjet smlouvu církve a 

rodiny. To zdůrazňuji: rozvíjet smlouvu mezi církví a rodinou. Jinak 

vyprahneme a lidská rodina se naší vinou nenapravitelně vzdálí od 

Dobré zvěsti dané Bohem a půjde si do módního supermarketu 

zakoupit produkt, který se jí momentálně bude více líbit. 

My sami se tedy musíme učit ctnostem Božího lidu, abychom se stále 

více podobali otcům a matkám a unikali tomu, že z nás budou lidé, 

kteří se naučili jenom žít bez rodiny. Konec konců, naším ideálem 

není učinit konec citům. Bůh umožňuje nové sblížení rodiny a církve.  

 

V závěru své promluvy papež František mj. řekl: 

„Rodina je naším spojencem, naším oknem do světa, rodina je 

zřejmostí neodvolatelného Božího požehnání určeného 

veškerému potomstvu těchto obtížných a nádherných dějin 

stvoření, kterému jsme povoláni sloužit.“ 

 

Z webu radiovaticana vybral –pn- 
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SVATOHUBERTSKÁ MŠE SVATÁ  

V sobotu 26. září 2015 od 17 hodin se ve fryštáckém kostele svatého 

Mikuláše konala tradiční mše svatá ke cti svatého Huberta - patrona 

myslivců - za hraběte Jana Nekeše ml. z Landeka, za zemřelé a živé 

sigularisty a myslivce. Bohužel letos se chrámový prostor nezaplnil 

farníky a členy zdejších mysliveckých a singulárních sdružení tak, jak 

jsme byli zvyklí v letech minulých. A to je určitě škoda. Nechyběl totiž 

pěvecký sbor z Hranic na Moravě ani Holešovští trubači, kteří už 

neodmyslitelně patří ke koloritu této události.  

Ještě před začátkem hovořil PhDr. Česlav Zapletal o symbolice  

a historii těchto mší svatých a neopomenul ani historii Lukovského 

panství. Velký dík opět patří všem organizátorům akce, za to, že 

pokračují v této krásné novodobé tradici svatohubertských děkovných 

mší. A my věříme, že příští rok si udělá čas více z Vás.                                           

           -pn- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Chrámem se nesl zvuk lesních  
rohů „Holešovských trubačů“… 



volnivol 
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NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES  

(BRNO 16. A 17. ŘÍJNA 2015) 

Slovo „kongres“ možná vyvolává představu odborného setkání, ale v 

tomto případě tomu tak není – Národní eucharistický kongres (NEK) 

je totiž záležitostí celé naší církve. Eucharistické kongresy se v církvi 

konají na různých úrovních – diecézní, národní či celosvětové – od 

druhé poloviny 19. století. Tento kongres je první od vzniku 

samostatné České republiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFERENCE O EUCHARISTII  

Bude zahájena v Brně na Petrově v katedrále mší sv. ve čtvrtek  

15. října 2015 v 10.30 hod. a následně pokračovat ve čtvrtek a pátek 

v Brně v aule Biskupského gymnázia. Každá diecéze posílá na tuto 

konferenci 20 vybraných účastníků z řad kněží i laiků.  

Hlavní přednášky konference bude přenášet TV NOE.  

 

KONCERT PODANÉ RUCE  

Bude v pátek 16. října od 17.30 hod. na hlavním podiu na náměstí 

Svobody. Vystoupí vlídný písničkář Pavel Helan, slovenská křesťanská 

kapela ESPÉ, která chce vést lidi v modlitbě chval více do Boží 

přítomnosti, překračovat limity všednosti a vidět probuzení v Evropě. 

Závěr bude patřit strhující kapele studentů a absolventů školy 

Jedličkova ústavu The Tap Tap. Koncertem nás provede jáhen Jan 

Špilar, známý brněnský kadeřník, který si na pódiu bude povídat se 

zajímavý hosty o víře v běžném životě. Koncert „Podané ruce“ chce 

zviditelnit i neziskovou organizaci Podané ruce, která pomáhá lidem s 

problémy vzniklými užíváním drog nebo následkem jiných 

patologických jevů.  

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY  

se budou konat v pátek 16. října odpoledne a večer v kostelích  

v centru Brna a také po ukončení bohoslužby v sobotu 17. 10. 2015 

odpoledne.  
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HLAVNÍ MŠE SVATÁ NA NÁMĚSTÍ SVOBODY V BRNĚ 

(… A EUCHARISTICKÝ PRŮVOD)  

V sobotu 17. října 2015 budou otevřeny sektory v Brně na náměstí 

Svobody od 8 hod.; 9–10 hodin – předprogram Biskupského 

gymnázia ze Žďáru nad Sázavou pod vedením P. Mgr. Jana Davida, 

SAC (písně, modlitby kněží, svědectví)  

 

10.30 hodin – MŠE SVATÁ – celebruje papežský legát kardinál Paul 

Cordes, emeritní předseda Papežské rady Cor Unum.  

Hudební doprovod obstará Schola brněnské mládeže.  

Po mši svaté asi ve 12.30 hod. bude eucharistický průvod, jehož čelo 

budou tvořit kromě otců biskupů, kněží, jáhnů a ministrantů také 

řeholní sestry a krojovaní: 

Vstupenky na tuto bohoslužbu se objednávají za jednotlivé 

farnosti či komunity na webu: www.nek2015.cz.  

 

Eucharistický průvod půjde ulici Masarykovou a ulicí Orlí a bude 

zakončen na Zelném trhu přibližně ve 13.30 hod. vyznáním víry, 

znělkou a modlitbou kongresu, výzvou k obnově věčné smlouvy s 

Bohem a svátostným požehnáním. Bohoslužbu z náměstí Svobody  

a zakončení na Zelném trhu bude přenášet ČT2 (pro ty, kteří se 

nebudou moci zúčastnit osobně). Doprovázet ji bude katedrální sbor 

Cantores Gradecenses z Hradce Králové pod vedením Mgr. Josefa 

Zadiny. Po skončení bude přítomným nabídnuto malé občerstvení při 

společném agapé přímo na Zelném trhu.  

Od 14 hodin pak budou probíhat doprovodné programy 

v kostelích v centru Brna. 

Více na: http://www.nek2015.cz  
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FARNÍČEK BYL NA SVATBĚ VÍTKA NĚMCE  
Přestože v sobotu 26. září pršelo (štěstí) před 11 hodinou dopolední se 

v našem kostele sešlo nezvykle mnoho lidí. A není divu – do stavu 

manželského se chystal vstoupit dlouholetý fryštácký varhaník, člen 

redakční rady Farníčku a „dobrá duše naší farnosti“ – Víťa Němec. 

Jeho vyvolenou se stala Anička Skočovská (ze Slušovic) a musím 

neskromně dodat, že mladému páru to opravdu moc slušelo (viz 

fotografie na titulní straně). Říká se, že předem se novomanželům přát 

nemá a tak jsme si naše blahopřání nechali až pro toto číslo Farníčku. 

Milá Aničko a Víťo, určitě jste si vyslechli a také přečetli spoustu 

blahopřání přímo v den svatební. Farníček Vám za všechny (farníky) 

chce popřát především hodně pomoci Boží na Vašich cestách životem. 

Ty jsou někdy klikaté, ale s pomocí Pána je vždy zvládneme. A pokud 

by se někdy objevil nějaký ten mráček či dokonce mrak, vězte, že i to 

k životu patří a (posiluje to vztah)…. 

I přes to, že oba odcházíte z naší farnosti (stanou se z Vás 

„Olomoučáci“) doufáme, že se s Vámi budeme často vídat. Také 

věříme, že Víťa i přes svou náročnou práci v arcibiskupském archívu na 

Farníček nezanevře a občas si budeme moci přečíst něco i z historie 

naší farnosti. Milý Víťo závěrem se sluší ještě jednou Ti moc poděkovat 

za vše, co jsi za ta dlouhá léta pro naši farnosti udělal a vyslovit ti 

upřímné Pán Bůh zaplať. Ať se Vám oběma daří i na Vašem novém 

působišti.                                                             

              (za všechny pn) 
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TÉMA MIGRANTI…  
Uprchlíci, migranti: téma dnes aktuální a hojně diskutované, ale je to 

téma nesnadné. Jako nesnadné se jeví zejména proto, že nám chybí 

dvě věci: dostatečné informace a zkušenost a mentalita svobodného 

světa, tedy zejména těch částí Evropy, které nežily v komunistické 

totalitě.  

Chybí nám relevantní informace o tom, kdo jsou ti, kteří se valí do 

Evropy, tedy jaká část z nich jsou skuteční uprchlíci, kteří si v 

podstatě útěkem zachraňují život, a kdo jsou ti, kteří jen hledají lepší 

životní standard. Chybí nám rovněž seriózní informace o jejich 

náboženství (nejsou to všichni ani muslimové, ani křesťané), vzdělání 

a životním stylu oblastí, ze kterých přicházejí. A představa, že všichni 

jsou „teroristé, převlečení za uprchlíky“ je stejně nesmyslná, jako 

touha či požadavek, aby všichni byli andělé, přestrojení za člověka. 

Nejpravděpodobnější je, že jsou různí – jako jsme různí my, 

obyvatelé Evropy a tedy i Čech - ani samí tuneláři, zločinci a násilníci, 

ani samí andělé. Když děti něčemu nerozumějí, tak se tomu často 

vysmívají. A když o něčem vědí málo či nic dospělí, potom obdobně 

propadají - fámám a strachu. A tento problém se nás týká. Vidět totiž 

v každém cizinci a zejména imigrantovi zakukleného lotra je čirý 

primitivismus, který by člověk nečekal u průměrně inteligentního a 

spořádaného občana. Ale kupodivu k němu má blízko nejen on, ale i 

bývalá či nynější hlava státu, tedy lidé vzdělaní (otázkou je, co si 

skutečně myslí a co říkají proto, že se to lidem líbí – morální 

pochybení je ovšem oboje). 

Na druhé straně je třeba brát vážně hlasy, které upozorňují na to, že 

nejde o jednorázovou krizi, jako je třeba povodeň, která prostě 

přejde, ač za sebou zanechá spoušť, ale že jde o dlouhodobý 

problém, který vyžaduje víc, než jen krásnou a chvályhodnou ochotu 

teď hned pomoci s jídlem, ošacením případně ubytováním. A že tu 

bezpečnostní rizika jsou – ostatně ta by byla, i kdyby žádný Islámský 

stát neexistoval. A tady je zatím celá Evropa slabá – mimo jiné proto, 

že každý stát si (v něčem právem, v něčem ne tak právem) hájí své 

zájmy. Tím se neubližuje jen migrantům, ale tím ubližují Evropané i 

sami sobě. Myslím, že zatím příležitost k rozsáhlejší pomoci 

migrantům v naší zemi prostřednictvím církve není. Silácké řeči z té i 

oné strany nebo obviňování církve (z obou stran) sotva komu 

pomohou. Zcela jednoduše řečeno: Snažit se, aby lidé u nás doma 

poznávali a viděli v migrantech také lidi. Protože je pravda, že jsou 

lidmi stejně jako my.                                                  Aleš Opatrný 

 

K tomuto tématu se vyjádřil i otec Miroslav – jeho rozhovor pro 

Zlínský deník jste si mohli přečíst na nástěnce u kostela. 

 

 

-pn- 

 

 

 

Farníček gratuluje 

novomanželům 

Němcovým 
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SVATÝ VÁCLAVE – NEDEJ ZAHYNOUTI     
    Pojem “české nebe” jistě nemá znamenat, 

    že by v nebi bylo něco jako “česká sekce”, 

    podobně jako ji má třeba vatikánský  

    rozhlas. Jednou z úžasných vlastností nebe 

    (nakolik se ubohý smrtelník může   

    domýšlet, jaké to v nebi je) je jistě  

    skutečnost, že tam už právě žádné sekce  

    a žádná rozdělení nebudou. Inspirováni sv. 

    Pavlem věříme, že v nebi už nebude lidstvo 

    rozděleno ani na Židy a Řeky, ani na Čechy 

    a Němce, ale všichni budou jedno v Kristu. 

    Z lidského pohledu ovšem (a zde se  

    nejedná již pouze o nějaký názor, nýbrž  

    pravdu víry) je na nebi přitažlivé právě  

    naděje, že jsou v něm naši přátelé, kteří  

    nás na věčnost předešli.  

Ty, kteří již došli naplnění svého povolání a plně se stali takovými, 

jakými je toužil mít Bůh, nazýváme svatými. Ti, kdo měli rádi lidi  

a modlili se za ně již na zemi, jistě v této pomoci neustávají ani v nebi. 

Pro nás žijící na tomto světě je velkou pomocí, obracet se s prosbou o 

přímluvu ke konkrétním lidem, z nichž některé jsme i osobně poznali, 

nebo si dokonce na ně s úctou uchováváme nějakou hmotnou památku. 

V tomto smyslu nás jistě může těšit, že jako jediný národ máme ve 

svatopetrské bazilice ve Vatikánu oltář našeho národního patrona sv. 

Václava, a to již od dob císaře Karla IV. Mozaika Il Re boemo (Český 

král), kterou na oltáři lze vidět dnes, pochází z roku 1740 a vznikla 

podle obrazu namalovaného roce 1632. Jeho autorem je římský malíř 

Angelo Caroselli, Caravaggiův žák. Oficiální průvodce svatopetrskou 

bazilikou poznamenává, že ve srovnání se sousedními obrazy 

mučedníků od Poussina či Valentina vypadá sv. Václav “krotce”. Mne 

nicméně velmi zaujal. Štíhlá a vysoká postava Václavova ve zbroji a s 

královskou korunou (nikoliv vévodskou čapkou) tvoří diagonálu z 

levého spodního do pravého horního rohu obrazu. Jedná se o známou 

zásadu, která dodává uměleckým dílům dynamiku. Kníže Václav je tváří 

obrácen šikmo vzhůru, odkud se na něj velice přátelsky usmívá anděl. 

Svatý Václav k němu výmluvně obrací své oči. Těžiště jeho těla spočívá 

na levé noze. Potud je sv. Václav obvyklým způsobem zobrazený 

světec, který je plně ponořen do kontaktu s Božím poslem. Nevím, zda 

malíř Caroselli znal naši modlitbu “Nedej zahynouti nám ni budoucím”, 

ale báječně ji zde vystihl. Dokonce se mu podařilo vystihnout i odpověď 

svatého patrona, jak mu ji vkládá do úst autor hry České nebe, Jára 

Cimrman: “Nedám, řekl jsem, že nedám.” Tvou přímluvu u Boha, svatý 

kníže Václave, stále potřebujeme! 

Převzato z webu České sekce Radio Vaticana 
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STAŘÍČKOVA POUŤ 2015  

Už devět let si vždy třetí neděli v září vždy připomínáme příchod 

salesiánů do našeho města. Také letos se v rámci „Staříčkovy pouti“ 

konala nedělní mše svatá venku před kostelem u jeho busty. Hlavním 

celebrantem byl tentokrát P. Michael Martinek, salesián, kterého si 

mnozí Fryštačané pamatují z jeho působení v počátcích DISu. Dalšími 

celebrujícími byli otec Mirek, otec František, otec Jožka a náš jáhen 

Štěpán. V závěru mše svaté otec Mirek požehnal fryštáckým hasičům 

jejich nový vůz.  

V odpoledním programu se nám představilo společenství mladých 

z farnosti Zašová. Jejich pásmo s písničkami o Donu Boscovi vzbudilo 

velký zájem všech diváků a po zásluze bylo oceněno dlouhotrvajícím 

potleskem. Velký dík proto patří nejen autorce i režisérce paní Evě 

Borovičkové, ale i všem účinkujícím (doufáme, že je ve Fryštáku opět 

brzy přivítáme). Samozřejmě nechyběly ani soutěže pro děti, kterých 

se i tentokrát ujali fryštáčtí skauti a skautky.  

Během odpoledního programu pak Víťa Němec a Jenda Doležal 

představili svou publikaci o fryštátských zvonech. Víťa dokonce 

připravil pro všechny zájemce video prezentaci a samozřejmě, že 

všichni měli možnost knížku si nejen prohlédnout, ale také ji získat  

(za drobný sponzorský příspěvek na kostel). Už tradičně bylo 

připraveno bohaté občerstvení a skákací hrad pro děti. Další velké 

poděkování proto opět patří našemu tradičnímu sponzoru panu 

Robertu Šteffkovi za poskytnutí skákacího hradu. (I přes následnou 

nepřízeň počasí si v něm děti opravdu zařádily). Závěr další 

„Staříčkovy pouti“ už byl trochu deštivý, ale kdo chtěl, mohl zůstat 

nejen v „párty stanu“, ale i ve farní stodole. Jako vždy nechybělo 

bohaté občerstvení (díky všem těm, kteří se postarali i o naše hladové 

žaludky…) V neposlední řadě patří dík také Zastupitelstvu města 

Fryštáku, MO – KDU ČSL za záštitu nad touto povedenou akcí. Věříme, 

že příští rok se opět přijdete podívat na farní dvůr a vezmete sebou i 

další Vaše známé…. Na všechny Fryštačany, i hosty z blízka či z daleka 

se už předem těší organizátoři této rodinné akce.                       -pn- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.radiovaticana.cz/


 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 - 2 -                                  FARNÍČEK 10/15  

DUCHOVNÍ SLOVO  
   Začíná měsíc říjen, měsíc modlitby sv. růžence.  

   V tomto měsíci mne nebudete vídávat u oltáře,  

   protože nastupuji na měsíční zdravotní   

   dovolenou. Nejvýznamnější událostí tohoto  

   měsíce je Národní eucharistický kongres v Brně.  

   Eucharistie, modlitba a Písmo svaté jsou hlavní  

   pilíře duchovního života. Samozřejmě, že 

přijímání svátostí, modlitba a četba Písma sv. se musí projevit na 

kvalitě našeho života, na našem jednání, na způsobu, jak vycházíme 

s lidmi, jak žijeme v rodině, jak nesu kříž svého života a jakou 

vděčnost projevuji našemu Pánu za dobrodiní, které prokázal mně  

i mým bližním. Mám velikou radost z několika žádostí dospělých  

o přípravu na sv. křest. Prosím, přijímejte Farníček jako jakousi 

„prodlouženou ruku“ naší farnosti, která je přítomná ve Vašich 

rodinách, ne aby brala, ale naopak, aby rozdávala informace, 

moudra, povzbuzení a především vědomí, že ve víře, naději a lásce 

jsme spojeni a držíme se za ruce. 

            Všem žehná otec Miroslav. 

 

KATALOG FRYŠTÁCKÝCH ZVONŮ (od roku 1625 až po současnost) 

    Představujeme Vám novou brožuru o  

    historii zvonů našeho farního kostela sv.  

    Mikuláše. Připravili ji Mgr. Víťa Němec  

    a dlouholetý fryštácký kostelník Jenda  

    Doležal. Jedná se o katalog zahrnující  

    všech 21 doposud známých dochovaných  

    i nedochovaných zvonů zdejšího kostela,  

    včetně jejich stručné historie, roku  

    výroby, hmotnosti a nápisů, které na nich 

byly uvedeny. Vyšla pouze v omezeném nákladu a Ti z Vás, kteří se o 

tuto historii zajímají, si mohou publikaci zapůjčit u otce Mirka nebo ve 

fryštácké knihovně.                             -pn- 

 

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ OD A DO Z – OD FRANTIŠKA ZÁLOHY                              
* Ševcova žena a kovářova kobyla chodí bosa 

* Také černá kráva bílé mléko dává 

* Tichá voda břehy mele 

* Trpělivost přináší růže 

* Tonoucí se i stébla chytá 

* Unavenému koni je i ocas těžký 

* Úctou ke stáří ctíme i sebe 

* V nouzi poznáš přítele 

* V létě chytej sáně a vůz v zimě 

* Vrána zůstane černá, i kdybys ji ve sněhu vyválel 
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                                                                     KALENDÁRIUM ŘÍJEN 2015 
 

  1.10. Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše 

  2.10. Památka svatých andělů strážných 

  4.10. 27. neděle v mezidobí 

11.10. 28. neděle v mezidobí 

15.10. Památka svaté Terezie od Ježíše 

17.10. Památka svatého Ignáce z Antiochie 

18.10. 29. neděle v mezidobí 

25.10. 30. neděle v mezidobí 

28.10. Svátek svatých Šimona a Judy 

 

          BOMBOVÝ VÝLET DO OLOMOUCE. 
V úterý 25. srpna jsme se „spolčem“ vyrazili do Olomouce. Na 

arcidiecézním setkání v Prostějově jsme totiž ve fotosoutěži vyhráli 

prohlídku zdejšího paláce a taky hru v laser game aréně. 

Všichni jsme se moc těšili. Prohlídka paláce s otcem Petrem Bulvasem 

byla nejen velmi zajímavá a poučná, ale čas od času taky proložená 

nějakou perličkou nebo vtípkem. Byli jsme v sále, kde při návštěvě 

paláce večeřel papež. Taky jsme viděli postel, ve které by spal, kdyby 

si nevyžádal skromnější ubytování. Mohli jsme se jít dokonce 

pomodlit do soukromé kapličky duchovních a celkově se nám 

prohlídka opravdu líbila. Pak nás Filip Němec vzal do kanceláře 

arcidiecézního centra pro mládež, kde pracuje a protože ví, jak se 

nám zavděčit přinesl nám pizzu. Nakonec jsme spolu s ním vyrazili do 

na laser game, což je hra, při které střílíte laserovou pistolí, sbíráte 

body a schováváte se před ostatními. Je to zábava, trochu adrenalin  

a taky se docela naběháte.  

Moc jsme si to užili. Pak jsme si šli ještě prohlédnout krásné 

olomoucké náměstí, dali jsme si zmrzlinu a pomalu se vydali k 

nádraží. S cestou zpět jsme měli ale trochu potíže, protože se na trati 

zrovna v tu dobu objevila stará nevybuchlá bomba. Pobyt v Olomouci 

nám to prodloužilo asi o dvě hodiny a museli jsme několikrát znovu 

plánovat, jak se odtud vlastně dostaneme. Nakonec jsme však 

šťastně odjeli domů s novými zážitky a můžeme si připsat na seznam 

další akci, kterou jsme zažili jako spolčo.                            Eliška H.  
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Vodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRÝVAČKA NA ŘÍJEN  

Tentokrát hledejte ovoce a zeleninu 

(Např. Ta květáková polévka byla dnes přesolená.) 

 

 Tatínek od maminky odešel a na nás zapomněl 

 Byl dnes herec Somr ke všem opravdu milý? 

 Na obloze lítá pět vrtulníků. 

 Říkal mi Petr, že letos budou velká vedra. 

 Venca se chlubil, že má děvče s nekonečným úsměvem. 

 Hloupý Honza míval rád podmáslí vařené. 

 Juraj čekal na zpožděný vlak celou hodinu. 

 Pan Tomsa láteřil na rušení nočního klidu. 

 Ten vřed ke vší spokojenosti přestal obtěžovat. 

 Přidej do kroku, rekord jinak nebude. 

 Marcel po celé parcele rozhazoval hnojivo. 

 Nedaleko kostela stojí nová škola. 

 Pak koláč potřeš nějakým tukem a dáš do trouby. 

 Olbram Borský vyhrál v loterii milion. 

 Líbaná nevěsta se jen usmívala. 

 Na faře panoval naprostý klid. 

 Soucit roní někdy i slzy. 

 Proč tak skuhráš, ekonomika je přece náročná. 

 Pan Čalfa z Olešnice již před rokem zemřel. 
 

Tajenka z minula: Vína není hoden kdo ho pije jako vodu 

                                                                                       Připravil Fr. Záloha 
 

PRO ZASMÁNÍ 
Muž se baví s Pánem Bohem: „Bože, proč jsi udělal ženu tak krásnou?“ 

A Bůh odpoví: „Abys jí miloval.“ 

„Ale Pane Bože,“ ptá se muž, „proč jsi ji učinil tak hloupou?“ 

„Aby ona milovala tebe!“ 

*** 

Modlitba žen 

Pane Bože, dej mi moudrost, abych pochopila muže, 

dej mi lásku, abych mu odpustila, dej mi trpělivost na jeho nálady, 

jenom mi, prosím tě nedávej sílu, nebo ho jednou zabiju! 
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