
LITURGICKÝ ROK - ZMĚNY

během liturgického roku se setkáváme s určitými změnami. Také ve farnosti jsou určité změny, 

které přicházejí - například nás někdo opustí, jiný se narodí nebo se něco podaří vybudovat. 

V tomto roce se změny týkají také nás redemptoristů. P. Roman Janáč odchází z komunity Frýdek 

a přesouvá se na Slovensko. A já se stěhuji na Svatou Horu (Příbram). Proto vám chci 

také jménem o. Romana poděkovat za vaše modlitby, podporu, službu a čas strávený s námi.

Buďte požehnání!

o. Jozef+

Drazí čtenáři Svatojánského hlasu,

V tomto čísle naleznete článek o důkazech Zmrtvýchvstalého Krista (viz str. 2-3). Reflexe je 

zaměřená na farní duchovní obnovu, která se konala v naší farnosti (viz str. 5). V dětské rubrice 

vám opět nabízíme biblické sudoku (viz str. 6) a nechybí ani různá pozvání v měsíci červnu 

(viz str. 7).
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   „Je lepší být Božím dítětem než králem celého světa!” 

      (sv. Alois Gonzaga - 21. června)
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1. SVĚDECTVÍ OČITÝCH SVĚDKŮ

DŮKAZY ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, 
ZÁKLADNÍHO KAMENE NAŠÍ VÍRY 

To, že byl Ježíš Kristus v prvním století našeho 

letopočtu veřejně popraven ukřižováním 

na příkaz židovské velerady, je veřejně 

známým faktem, který popisuje nejen Bible, 

ale i další historické prameny (např. autoři 

Josephus, Tacitus nebo Lúkianos ze Samosaty). 

Pochybnosti ale u mnohých vyvolává Kristovo 

zmrtvýchvstání, které je základním kamenem 

naší křesťanské víry. Apoštol Pavel napsal 

v listu Korintským: „A jestliže Kristus nebyl 

vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná 

je i vaše víra." (1. Kor 15, 14)

Pokud by se někomu podařilo vyvrátit Kristovo 

vzkříšení, pak by tím padla naše víra. Mnozí se 

o to pokoušeli, ale nikomu se to nepodařilo. 

Proč asi? Protože Pán Ježíš byl skutečně 

vzkříšen. Sir Lionel Luckhoo, který je zapsán 

v Guinnessově knize jako nejúspěšnější 

právník na světě (245 po sobě jdoucích 

osvobozujících rozsudků z vraždy) byl kdysi 

vyzván, aby shromáždil důkazy ohledně 

zmrtvýchvstání. Toto byl jeho závěr: „Musím 

jednoznačně prohlásit, že důkazy potvrzující 

vzkříšení Ježíše Krista jsou tak zdrcující, 

že neponechávají absolutně žádný prostor 

pro pochybnosti a vynucují si přijetí na základě 

důkazů.“ 

Jaké jsou tedy důkazy zmrtvýchvstání Ježíše 

Krista?

Nejznámější očití svědkové byli apoštolové, 

kteří se na Ježíšovo zjevení odvolávali jako 

na nezpochybnitelný fakt. Navíc se s nimi stala 

obrovská proměna - hned po Ježíšově 

ukřižování se schovávali ze strachu o život. 

Po vzkříšení vyšli do ulic a směle prohlašovali 

vzkříšení navzdory stále intenzivnějšímu 

pronásledování. Vyplývá z toho jediné – 

skutečně se setkali se zmrtvýchvstalým 

Kristem.  

Apoštolové a mnozí první křesťané byli navíc 

ochotni kvůli víře ve vzkříšeného Ježíše zemřít 

velmi otřesnými způsoby. Myslíte, že by se 

křesťanství tváří v tvář mučení nezřekli, 

kdyby Ježíše skutečně neviděli?

Zadruhé, neexistuje žádný dobrý důvod kromě 

vzkříšení, jímž by bylo možno vysvětlit, 

proč by skeptici jako Pavel a Jakub měli 

při jmout křesťanskou víru a dokonce 

za ni zemřít. Pavel, na rozdíl od ostatních 

raných křesťanských mučedníků byl nejprve 

z vlastní vůle krutý pronásledovatel rané 

c í r k v e .  Po t o m ,  c o  p o p i s u j e  s e t ká n í 

se vzkříšeným Kristem, okamžitě se radikálně 

změnil z brutálního pronásledovatele církve 

n a  j e j í h o  n e j s c h o p n ě j š í h o  o b rá n c e . 

Jako mnoho raných křesťanů, Pavel trpěl 

chudobou, pronásledováním, bitím, vězněním 

a nakonec byl popraven za svou pevnou víru 

v Kristovo vzkříšení.

Apoštol Pavel v prvním listě do Korintu zmiňuje 

jednotlivce, kteří se se vzkříšeným Ježíšem 

setkali: „…byl vzkříšen třetího dne…ukázal se 

Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více 

než pěti stům bratří najednou; většina z nich je 

posud na živu… Pak se ukázal Jakubovi, potom 

všem apoštolům. Naposledy ze všech se ukázal 

i mně.“ (1. Kor 15, 3-8). Pak dokonce vyzývá 

pochybovače, aby si s těmito lidmi osobně 

pohovořili a sami zjistili, zda je to pravda. 

Znamená to tedy, že většina očitých svědků 

byla stále naživu, když Pavel dopis psal. Pokud 

to nebyla pravda, myslíte, že by mu to prošlo?

2. PROMĚNA KLÍČOVÝCH SKEPTIKŮ
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V židovské ani římské kultuře se ženy nebraly 

vážně. Jejich svědectví bylo považováno 

za bezcenné do takové míry, že ženám nebylo 

dovoleno svědčit před židovským legitimním 

soudem. V takovémto světle je velmi zajímavé, 

že hlavními svědky prázdného hrobu byly právě 

ženy. Nejlepší vysvětlení pro tuto skutečnost 

je to, že autoři evangelií věrně zaznamenali, 

co se stalo – dokonce i když to v té době 

bylo společensky nepřijatelné a nevěrohodné.

Čerpáno z knihy Kauza Kristus od Lee Strobala 

(doporučuji pro podrobnější studium tématu) 

a z internetových stránek www.proc-

krestanstvi.cz www.gotquestions.org a . 

K tomuto bodu asi netřeba nic dodávat. Stačí 

sledovat, jak se mění srdce a smýšlení lidí 

po setkání s Ním, živým Kristem.

5. ŽENY JAKO HLAVNÍ SVĚDCI VZKŘÍŠENÍ

6. STÁLE SE OPAKUJÍCÍ SETKÁNÍ SE 

VZKŘÍŠENÝM KRISTEM VŠUDE 

NA SVĚTĚ

IS

Tato teorie říká, že si očití svědkové jednoduše 

spletli hrob. To je však v kontextu známých 

faktů extrémně nepravděpodobné, nemluvě 

o skutečnosti, že by židovským autoritám nic 

n e b rá n i l o  p ř i j í t  k  h ro b u  s p ráv n é m u 

a na mrtvého Ježíše poukázat.

3. ZAKOŘENĚNÍ VÍRY VE VZKŘÍŠENÍ 

V JERUZALÉMĚ A REVOLUČNÍ ZMĚNY 

V ŽIVOTĚ ŽIDŮ

Navíc pár týdnů po Ježíšově ukřižování čítala 

raná církev již více jak deset tisíc Židů 

(jejich počet stále narůstal), kteří byli kvůli 

n ě m u  o c h o t n i  o p u s t i t  n e b o  z m ě n i t 

společenské zásady, které určovaly židovskou 

ident i tu  (dodržován í  sabatu ,  Mes iáš 

jako politický vůdce, zvířecí oběti za odpuštění 

hříchů…).

Jakub byl skeptický, i když ne tak zaujatý jako 

Pavel. V evangeliích se píše, že se Ježíšova 

rodina včetně Jakuba styděla za to, za koho se 

Ježíš prohlašoval. Údajné neočekávané setkání 

se  vzkř í šeným Kr istem ho proměni lo 

v  nenapodobite lného věř íc ího,  vůdce 

jeruzalémské církve, který nakonec za svou víru 

i zemřel. 

Tuto teorii  přibližuje i  samotná Bible. 

V Matoušově evangeliu (28, 11-15) se 

dozvídáme o úplatku, který poskytli židovští 

starší a velekněží římským strážím. Uplatili je, 

aby rozšiřovali očividnou lež, že při jejich 

spánku přišli učedníci a ukradli Ježíšovo tělo. 

Tato teorie má velmi mnoho slabin. Římští 

vojáci by si rozhodně nedovolili usnout, 

učedníci by nemohli nepozorovaně odvalit 

obrovský kámen a v neposlední řadě, 

jak by mohli spící vojáci vědět, kdo kradl 

(když spali)? 

· Tělo ukradli Ježíšovi učedníci

Ježíš byl veřejně popraven a pohřben 

v  J e r u z a l é m ě .  B y l o  b y  n e m o ž n é , 

a b y  v  J e r u z a l é m ě  z a k o ř e n i l a  v í r a 

v Jeho vzkříšení, kdyby Jeho tělo bylo stále 

v hrobě a ž idovská rada by ho mohla 

exhumovat, veřejně ukázat, a tak odhalit 

podvod. 

4. P R Á Z D N Ý  H R O B  –  v y v r á c e n í 

alternativních teorií skeptiků

Židé nikdy netvrdili, že by hrob nebyl prázdný. 

Podívejme se na dvě nejčastější teorie, kterými 

se Židé a další skeptici snaží vysvětlit prázdný 

hrob. Pokud se nám je podaří vyvrátit, zbývá 

už jen jedna „teorie“ – vzkříšení.

· Teorie špatného hrobu

Svatojánský hlas 6/2019
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ź „Protože už můžu brát Tělo Kristovo a chodit 
na svátost smíření.“

ź „Jasně, že se chci setkat s Pánem Bohem.“

„PROTOŽE DO MÉHO SRDCE 
VSTOUPÍ PÁN JEŽÍŠ!“

Slova, kterými některé z prvopřijímajících dětí 
odpovídaly na otázku - proč se na tento den 
těší. V neděli 26. května v naší farnosti vstoupil 
Ježíš do srdce  Když týden před touto  14 dětí.
velkou slavností měly napsat, zda se těší a proč 
– nenašel se nikdo, kdo by se netěšil. Vybrali 
j s m e  p á r  o d p o v ě d í  n a  o t á z k u  p r o č , 
které se svým obsahem lišily: 

ź  „Protože se těším.“

ź „Protože konečně poznám svého Pána 
v podobě Eucharistie.“

ź „Těším se, protože se chci vyzpovídat, 
a le  zároveň  j sem t rochu  ner vózn í , 
protože se boj ím, že řeknu nesmysl 
nebo něco zapomenu.“

ź  „Těším se na něco nového ve svém životě.“

ź „Protože tam budu s rodinou a s Pánem 
Ježíšem.“

ź „Budu moct přistupovat k svátosti smíření.“

Děti měly na cestě k 1. svatému přijímání dva 
průvodce – co zaujalo je při přípravě dětí?

„Jiskřičky v očích dětí ,  jej ich pozorné 
naslouchání o Pánu Ježíši skrz jeho životní 
příběh a odevzdání se nám v Eucharistii skrz 
vnímání Poslední večeře. Přítel, který s námi 
zůstává.“ o. Jozef Novák st. 

Přípravy pro rodiče vedla paní Jarka Štěpánková 
– co ji zaujalo při doprovázení rodičů? 

Děkujeme zvláště dětem za jejich živá 
svědectví, nesme je dále ve svých modlitbách, 
ať za tím prvním krůčkem k eucharistickému 
Kristu následuje velké množství dalších.

„Zaujala mě jejich otevřenost a ochota dělit se 
s ostatními o své zkušenosti. A také to, jak si 
uvědomují, že víra je něco velmi cenného, 
co by chtěli u svých dětí podpořit.“

„Otevřenost dětí k Boží lásce a odpuštění. 
Vzájemné sdílení, touha poznávat Ježíše, 
který se pro ně postupně stává přítelem, tím 
kdo jim rozumí a má je rád. Vnímání události 
Poslední večeře jako daru, který je i pro ně. 
Také jejich těšení se na první setkání s Ježíšem 
i snaha se dobře připravit.“ Jana Tesarčíková

KŠ
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Poslední sobotní přednášku o. biskup zaměřil 

na Pannu Marii. Jako pomůcku použil biblickou 

situaci, kdy anděl Gabriel přichází k Marii 

a zvěstuji jí radostnou zprávu. Jenomže Maria 

se zeptá: „Jak se to stane?“ (Lk 1,34). 

V sobotu 11. 5. pokračovala duchovní obnova 

dopoledním programem. Opět jsme začali mší 

svatou a po ní následovaly dvě přednášky. 

Téma další přednášky bylo nastoleno situací: 

Ježíš spí na lodi a učedníci se obávají bouřky. 

Ježíš se tedy zeptá: „Proč se bojíte? Ještě 

nemáte víru?“ (Mk 4, 40). 

Farní duchovní obnova začala v pátek 

10. 5. 2019 večerní mší svatou, kterou sloužil 

pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul. 

V homilii nás uvedl do tématu, které provázelo 

obnovu. Povzbudil nás, abychom posilňovali 

víru a nebáli se klást otázky. Připomenul, 

že Ježíš také vychovával své učedníky 

otázkami. Po mši svaté následovala první 

přednáška. Obsahem této přednášky bylo 

stvoření člověka a jeho první hřích. 

ź „Muž potřebuje mít obdiv a výkon, žena 

zase dobré vztahy.“ 

ź „Víra je jako obraz nového jazyka, 

který se člověk učí.“

ź „V Bibli nalezneme 

náš osobní, 

komunitní a velký 

příběh celého světa.“ 

DUCHOVNÍ OBNOVA - 
VÍRA A OTAZNÍKY

Odpoledne v naší farnosti bylo možné se 

společně pomodlit Korunku k Božímu 

milosrdenství a také být v tichu před Pánem 

v Nejsvětější svátosti oltářní. Duchovní 

obnova byla ukončena v neděli mší svatou 

v 10.00 h, během které byl přečten dekret 

od Apoštolské penitenciár ie  ohledně 

plnomocných odpustků.

Nabízím pár myšlenek ze všech přednášek:

ź „Víra je vztah, do kterého potřebujeme 

investovat svůj čas.“

ź „Zlý je inteligence, 

která kontempluje 

sebe sama.“

o. Jozef +

ź „Kde je Maria, tam je Duch svatý.“

ź „V nebi nebudeme 

sami.“ 

ź „Máš-li srdce, máš nebeského Otce.“

ź „Maria nás chrání od nedostatku lásky.“

ź „Maria je zvyklá na setkání.“

ź „Moderátor se ptá 

žida, proč žid 

odpovídá na otázku 

otázkou. A žid 

odpoví: Proč ne?“

ź „Očistec – to je 

deficit lásky.“  

ź „Ježíš nás chce osvobodit od strachu.“

ź „Panna Maria vždy pomáhá!“ 

ź „Strach nám chce 

ukázat, že Bůh se 

o nás nestará.“
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J)

Postup: 

2. Číslici vyjadřující odpověď na otázku A zapište do označeného políčka v řádku A, odpověď B 

do řádku B atd.

3. Nyní můžete vyluštit tabulku.

1. Odpovězte na každou otázku (odpovědí je vždy číslo).

Svatojánský hlas 6/2019



 7 Svatojánský hlas 6/2019

3. - 10. 8. – Vidnava 

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

OPUSTILI NÁS

  

28. 4. – Matyáš Uhlář

18. 5. – Damian Fernandez

Přihlašování do 1. 7. ve farní kanceláři.

28. 4. – Kristián Žurek

19. 5. – Vladimír Kučerák

28. 4. – Josefína Proroková

15.30 h závěrečné požehnání u kostela svatého 

Antonína na Prašivé.

Pro děti od 6 do 16 let. Cena: 1 400 Kč

V případě nepříznivého počasí - mše svatá v bazilice 

ve Frýdku (bude upřesněno na webových stránkách 

biskupství).

28. 4. – Kristýna Frňková

28. 4. – Antonín Hrtús

11. 5. – Ludmila Saatzerová (*1933)

   1. 6. – Markéta Konečná – Pavel Růčka

 25. 5. – Andrea Schmidová – Petr Gűnther

29. 4. – Helena Kožuchová (*1922)

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ

SBÍRKY

14. 5. – Petr Menzel (*1982)

9. 6. – Slavnost Seslání Ducha svatého – sbírka 

na Diecézní charitu

FARNÍ TÁBOR 

10.45 h mše svatá slavená otcem biskupem

Program setkání 

10.00 h zahájení

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ – PRAŠIVÁ

Pondělí 1. 7.

Areál Kamenité

11.45 h čas na svačinu

Hora Prašivá

12.30 h PROGRAM NA STANOVIŠTÍCH

POZVÁNÍ

Pátek 7. 6. – Neděle 9. 6. - Jeseník 

Sobota 8. 6.

ZAKONČENÍ KATECHETICKÉHO ROKU

PĚŠKOWEEKEND

Neděle 16. 6. – BM 

Neděle 9. 6. v 15.00 h na SF

Neděle 16. 6. v BM 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Neděle 2. 6. v BM 

Čtvrtek 20. 6. v BM

ADORACE VEDENÁ FEB

SVATODUŠNÍ VIGILIE

18.00 h – mše svatá v BM

19.00 h – chvály ve FK 

SMAŽENÍ VAJEČINY

10.00 h – mše svatá

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

8.00 h, 18.00 h – mše svatá

CELODENNÍ ADORACE

Sobota 22. 6. v 18.30 h – sál ZŠ Dobrá

Čtvrtek 27. 6. v BM

Po večerní mši svaté eucharistický průvod 

kolem BM.

Pondělí 24. 6. 

TRIDUUM MODLITBY MATEK

Odpoledne od 15.00 h zveme farníky na posezení 

na farní zahradě. Večerní mše svatá a adorace 

nebudou. V tento den nebudou slouženy mše 

svaté v bazilice.

8.00 h, 18.00 h – mše svatá

Pátek 28. 6. – Neděle 30. 6. v BM

KATOLICKÁ TANČÍRNA PRO MLADÉ

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Neděle 23. 6. ve FK

8.00, 18.00 h – mše svatá ve FK

SVÁTEK PANNY MARIE, MATKY USTAVIČNÉ 

POMOCI

Každý pátek v BM. Začátek po ranní mši svaté, 

konec v 17. 45 h.

POUTNÍ SLAVNOST VE FARNÍM KOSTELE

8.00 h, 10.00 h – mše svatá



Mariánské nám. 145, 738 01 Frýdek-Místek,
e-mail: rkf.frydek@doo.cz,  číslo účtu: 6080193099/5500

web: www.farnostfrydek.cz, www.mladezdekanatufrydek.cz

P. Jozef Novák CSsR 603 899 108
administrátor farnosti

Téma: Gender – ohrožení manželství a rodiny

11. 6. 2019, 9.00 h na SF

mobil: 734 876 497

Bc. Lenka Putzlacherová

mobil: 736 185 701

Klub aktivních seniorů

Akademie pro třetí věk  

Téma: Závan prázdnin - MALLORCA Připravujeme: 26. 9. 2019 v Ostravě - 

5. POUŤ SENIORŮ

Mgr. Ludmila Kaňoková 

Srdečně zveme na vyprávění o Mallorce, hostem 

bude Mirka Putzlacherová.

13. 6. 2019, 9.00 h, Ostrava – biskupství 

Ježíšova podobenství: O hřivnách 

Lektor: P. Mgr. Jan Czudek, Th.D. 

25. 6. 2019, 9.00 h na SF

P. Jozef Novák st. CSsR 734 288 586
farní vikář a rektor komunity 

P. Roman Janáč CSsR 732 256 223
farní vikář

Farní kancelář: 731 625 682

Uzávěrka příštího čísla: 20. 6. 2019, Příští číslo vyjde v neděli 30. 6. 2019
Cena výtisku jednoho kusu: 3 Kč, e-mail redakční rady: redakcehlas@gmail.com

Gaudium:   Út:  14.30 h

Hospic:     So:  14.00 h     

Bohoslužby       

Bazilika minor: Po - So: 8.00 a 18.00 h
  Ne: 8.00, 10.00 a 18.00 h
Staré Město:  St:  16.30 h,     Ne:  9.00 h
Lískovec:     Čt:  16.30 h,     Ne:  7.30 h

Dům pokojného stáří: Po: 14.00 h

Úřední hodiny

Pondělí:  8.00 – 11.30 h, 14.00 – 17.00 h

Úterý:       9.00 – 11.30 h

Středa:     ----- 

Sobota:  -----

Neděle:  -----

Čtvrtek:   8.00 – 11.30 h, 14.00 – 16.00 h

Pátek:      9.00 – 11.30 h

Centrum pro rodinu a sociální péči 
nabízí nejen pro seniory tyto akce:

Biskupství ostravsko–opavské

Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF  

FEB č. 1- úterý 19.00 h, Panské Nové Dvory

FEB č. 5 - středa 18.00 h, SF

Biblický kurz: v červnu se nekoná

křest: 16. 6. po mši svaté v 10.00 h 

Svátost křtu dětí: přípravy: 

8. 6., 15. 6. v 9.00 h v KL

(křest v 11.00 h) v BM

skupina A v pondělí 3. 6., 17. 6. v 17.00 h v KL

skupina B každé úterý v 19.00 h v KL

Setkání Misijního klubka: v červnu se nekoná  

Společenství Lectio Divina: 20. 6. v 16.00 v KL

Přípravy na svátost manželství: 3. 6. (II/6), 10. 6. 

(II/7), 17. 6. (II/8) v 18.00 h na SF

Společenství Modlitby matek:

Setkání chlapů: 20. 6. v 19.00 h na SF 

Chrámový sbor: zkoušky v pátek v 19.00 h na SF

Farní evangelizační buňky:

FEB č. 2 - úterý 19.00 h, SF

FEB č. 3 - úterý 19.00 h, SF

FEB č. 4 - středa 19.00 h, Puškinova  

Setkání chlapů: 20. 6. v 19.00 h na SF 

FEB č. 4 - středa 19.00 h, Puškinova  

Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF  

8. 6., 15. 6. v 9.00 h v KL

skupina B každé úterý v 19.00 h v KL

Setkání Misijního klubka: v červnu se nekoná  

FEB č. 5 - středa 18.00 h, SF

Společenství Modlitby matek:

Farní evangelizační buňky:

Chrámový sbor: zkoušky v pátek v 19.00 h na SF

FEB č. 1- úterý 19.00 h, Panské Nové Dvory

skupina A v pondělí 3. 6., 17. 6. v 17.00 h v KL

křest: 16. 6. po mši svaté v 10.00 h 

Společenství Lectio Divina: 20. 6. v 16.00 v KL

Svátost křtu dětí: přípravy: 

Přípravy na svátost manželství: 3. 6. (II/6), 10. 6. 

(II/7), 17. 6. (II/8) v 18.00 h na SF

(křest v 11.00 h) v BM

Biblický kurz: v červnu se nekoná

FEB č. 2 - úterý 19.00 h, SF

FEB č. 3 - úterý 19.00 h, SF
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