
Listopad, měsíc, kterým teď žijeme, bývá sice docela sychravý a mraky zatažený, 
přesto nás jeho počátek i závěr zve hledět s nadějí skrz mraky dál. 

ÚVODNÍK

Hned první listopadový den nás vybízí pozvednout mysl i srdce k těm, o kterých věříme, 
že mají plnost Boží přítomnosti, a prosit je o přímluvu za nás. Dny další nás provokují zamyslet se 
nad momentem tělesné smrti u hrobů našich drahých, když se rozhoří malý plamínek kahance. 
Bůh nás skrze svou nevěstu Církev zve, abychom nezůstali jen u otázky, co bude dál, 
ale v modlitbě za naše zesnulé posílili naději, že jako milosrdný Bůh touží, aby každý člověk 
prožíval spolu s Ním plnost radosti zde na zemi i navěky. 
Posílit Boží pohled v nás, tj. naději, máme příležitost i v závěru listopadu, když budeme prožívat 
„církevní silvestr“ - slavnost Krista Krále. 
Nejen teď v očekávání Boží plné vlády mezi námi, ale i po příchodu našeho krále Ježíše jsme zváni 
žít v moci Božího království. 

Příjemné a veselé dny. 
                     
o. Peter 
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Musíme často myslet na ráj, abychom po něm toužili stále vroucněji, protože vzpomínka 

na něj v nás rozpaluje touhu ho dosáhnout.                          (sv. Albert Veliký - 15. listopadu)



2Svatojánský hlas 11/2019

DCERA KRÁLE...
 

Někteří z nás by možná řekli, že si to pamatují, 

jako by to bylo před pár lety. Jiní by vzpomínali, 

jak toho dne seděli u zapnutého rádia 

a pozorně naslouchali každému slovu Svatého 

otce. A třeba by se našel někdo, kdo by mohl 

říci: „Já jsem tam tehdy byl!“  A my z řad 

mladších generací už můžeme jen se zaujetím 

číst vzpomínky na událost, která před 30 lety 

pohnula srdcem českého národa i české církve. 

Je to tak – 12. listopadu oslavíme 30 let 

o d  s v a t o ř e č e n í  A n e ž k y  č e s k é , 

i když její památku si připomínáme až o den 

později – 13. listopadu.

 

Anežka se narodila v roce 1211 jako nejmladší 

dítě českému králi Přemyslu Otakaru I. 

a Konstancii Uherské. Jak bylo v té době téměř 

pravidlem, byla j iž  jako velmi  mladá 

z politických důvodů několikrát zasnoubená. 

Anežka se s důvěrou modlívala za své povolání 

a díky minoritům, kteří přišli do Prahy, 

se také dozvěděla o spiritualitě sv. Františka 

a sv. Kláry. Ani jedny zásnuby z mnoha důvodů 

nevyšly a v Anežčině mladém srdci už delší 

dobu zrála touha po životě v klášteře. 

Jejím posledním nápadníkem byl samotný 

císař Fridrich II. Díky zastání papeže Řehoře IX. 

císař odmítnutí Anežky přijal a ona mohla 

vykročit na cestu, pro kterou její srdce hořelo.

 

Mnoho ne pro jedno ano

Královský poklad

Anežka byla královskou dcerou, ale byla 

také dcerou Krále a tato hodnota se odrážela 

v celém jejím životě. Rozhodla se následovat 

svého Krále a sloužit těm nejchudším v úplné 

chudobě po vzoru sv. Kláry, se kterou se sice 

nikdy nepotkala, ale díky dopisům se 

dochovalo jejich téměř dvacetileté hluboké 

přátelství. Založila špitál a špitální bratrstvo, 

které se staralo o potřeby nemocných, útulnu 

pro pocestné a později i klášter Na Františku. 

Když do tohoto kláštera vstoupila, stala se 

jeho abatyší. Vždy plná radostí, s náručí 

otevřenou pro každého člověka a s pokorou jí 

vlastní byla pokladem pro každého, kdo se 

s  n í  s e t ka l .  U ž  za  j e j í h o  ž i v o ta  b y l y 

na jej í  přímluvu zaznamenány zázraky 

a skutečnosti, které předpověděla.
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Vůně svobody

Oslava českého národa

Závěrem…

Dokud jsme na zemi, můžeme sledovat dějiny 

lidstva a jednotlivé jejich části jen naším 

omezeným lidským pohledem. Jak svatý Pavel 

přiznává: „Nyní vidíme jako v zrcadle, 

jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. 

Nyní poznávám částečně, ale potom poznám 

plně, jako Bůh zná mne.“ (1 Kor 13, 12) 

Ale už dnes skrze tento náš lidský pohled 

můžeme vidět, že Bůh je ten, který tyto dějiny 

přes veškerou lidskou slabost vede a používá si 

v konkrétních dobách konkrétní lidi, aby jejich 

životy vyprávěly o Jeho lásce a moci. Kéž je nám 

přímluva i život sv. Anežky povzbuzením 

i na naší cestě k nebeské vlasti.

Tisíce českých poutníků v bazilice sv. Petra 

naslouchaly slovům polského papeže Jana 

Pavla II., který moc dobře věděl, že už to vše 

nepotrvá dlouho a že i tento den je pro český 

národ velkým svátkem. České poutníky 

povzbuzoval slovy: „I když žila (sv. Anežka) tak 

dávno před námi, měla význačný podíl 

n a  o b č a n s k é m  a  k u l t u r n í m  v ý v o j i 

vašeho národa a zůstává nám nablízku pro 

svou křesťanskou lásku… Je povzbuzením těm, 

kdo chtějí žít lásku, která se dává úplně a zcela 

všem bez ohledu na přehrady rasy, národností 

n e b o  m e n t a l i t y . “  Č á s t  h o m i l i e , 

která byla zaměřená na sv. Anežku, papež 

pronesl v češtině a byl odměněn hrdým 

vděčným potleskem všech přítomných Čechů.

Smrtí život nekončí

Anežka zemřela v pověsti svatosti v klášteře 

v r. 1282. Jak to bývá u mnoha svatých – hodně 

toho zvládnou vykonat v pozemském životě, 

ale mnohdy ještě více po své smrti. I v tomto 

dušičkovém čase, kdy vzpomínáme na všechny 

zemřelé, nám mohou všichni ti svatí, kteří stále 

viditelně konají svou přímluvou na světě 

zázraky, být důkazem a pomocí opět s důvěrou 

pohlédnout za bránu smrti. Připomínáme si 

bolestný odchod našich blízkých z tohoto světa, 

ale hluboko v srdci nám bije naděje, že sice 

zemřeli, ale stále žijí. V srdci každého člověka je 

vložena touha po životě, který nekončí smrtí. 

Ale zpátky k Anežce. Mnoho lidí stovky let 

usilovalo o svatořečení této královské dcery. 

Český národ se dočkal - symbolicky v pravý čas - 

v Římě 12. listopadu 1898 prohlásil Jan Pavel II. 

Anežku za svatou.

KŠ

 

Také v našem městě budeme mít v měsíci 

listopadu příležitosti se zastavit a připomenout 

si život i dílo sv. Anežky. Dobrovolníci z frýdecké 

i místecké farnosti pod vedením paní Hanky 

Olkové nacvičili k tomuto třicátému jubileu 

divadlo s názvem Svatá Anežka česká. Více 

informací o tomto představení najdete 

v pozváních na str. 7.

 

Nezapomenutelným se stalo nejen proroctví 

papeže Jana Pavla II., který filosofii režimu moc 

dobře znal a byl jedním z hlavních sloupů 

jeho svržení, ale také slova kněze Tomáše 

Halíka, který před svatořečením Anežky 

prohlásil: „Až bude Anežka svatořečena, 

bude v Čechách konečně dobře.“ Sám netušil, 

jak rychle budou tato jeho slova naplněna. Pět 

dní po svatořečení sv. Anežky propukla 

v českých zemích Sametová revoluce a desítky 

let trvající komunisticky režim byl oficiálně 

svržen. Dodnes je tato událost našich dějin 

připisována i přímluvám této naší velké světice.

 

Svatojánský hlas 11/2019
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J) 
Naši milí malí (i velcí) luštitelé, jak si užíváte barevného podzimu, spadaného listí, pouštění draků 

a pečení brambor? Doufáme, že vás neskolil nějaký bacil a vy si můžete krás podzimu užívat 

plnými doušky. Pokud jste přeci jen zavření doma, dejte si teplý čaj a vrhněte se třeba na vyluštění 

osmisměrky, kterou jsme vám pro tento měsíc připravili.

Po vyškrtání osmi slov z nápovědy si zakroužkujte písmenka, která v osmisměrce zbyla. Dozvíte 

se, koho všeho je patronkou svatá Cecílie, která slaví svátek 22. listopadu. 

5. Světice z 3. - 4. století, dle legendy egyptská princezna, jejíž přídomek je Alexandrijská 

(svátek slaví 25. listopadu).

7. Přídomek svatého papeže Lva, který slaví svátek 10. listopadu.

8. Květina, jeden z atributů svaté Cecílie.

2. Světec, o kterém se říká, že přijede na bílém koni.

3. Dcera krále Přemysla Otakara I., česká světice a abatyše.

4. Země, kde se narodil svatý Martin de Porres (země v Jižní Americe, hlavní město je Lima).

Tajenka: ___________________________ 

1. První listopadový den jsme oslavili slavnost Všech svatých. Koho slavíme v tento den 

v civilním kalendáři?

Smích je zdravý

J Cyklista se marně snaží odemknout zámek u kola. „Pomodli se ke svatému Petrovi,“ radí 

mu babička, „ten má v ruce klíč, mohl by ti pomoci.“ „Spíš se asi pomodlím ke svatému Pavlovi. 

Tady už jenom pomůže rozetnout to mečem,“ odpoví nešťastný cyklista.

6. Lidový název pro památku Všech věrných zemřelých (2. listopad).

J Na charitativním koncertu hraje klavírista otočený zády k obecenstvu. Dáma, která přišla 

pozdě, usedla a pak se naklonila k sousedce: „To je Beethoven?“ „Nevím, musím počkat, 

až se k nám otočí…“

IS

J „Co ti říkal tatínek na tu pětku?“ „Nic, jen mávl rukou.“ „Tak to máš dobré.“ „Ani bych neřekl. 

V cestě jí stála moje hlava.“

Svatojánský hlas 11/2019
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20. 10. – Lukáš Marek

CELODENNÍ ADORACE

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA VE STARÉM 
MĚSTĚ

Každý pátek ve FK (od 8. 11.). Začátek 
po ranní mši svaté, ukončení v 17.45 h.

20. 10. – Timea Melikant

Zveme na divadelní představení Svatá Anežka 
česká u příležitosti 30. výročí jejího 
svatořečení. Účinkují frýdečtí a místečtí 
farníci.

Neděle 10. 11. kostel Staré Město

7.30 h – mše svatá

ADORACE VEDENÁ CHRÁMOVÝM SBOREM

Neděle 10. 11. ve FK

Neděle 17. 11. ve FK 

SETKÁNÍ NA TÉMA: MILÁČEK UKŘIŽOVANÝ

20. 10. – Sofie Gajdová

Neděle 24. 11. v 16.00 h v BM 

15. 10. – Barbara Repperová (*1954)

 na potřeby farnosti 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

POŘAD BOHOSLUŽEB – FARNÍ KOSTEL

Úterý 19. 11. po mši svaté v 18.00 h ve FK. 
Setkání povede Josef Byrtus.

  1. 12. – 1. neděle adventní – sbírka 

V pondělí 4. 11. 2019 bude ve farní kanceláři 
zahájen zápis intencí na I. pololetí roku 2020.

v neděli v 8.00, v 10.00 a v 18.00 h.

ZÁPIS INTENCÍ

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

V týdnu v 8.00 a v 18.00 h,

9.00 h – mše svatá

V pondělí 4. 11. 2019 bude zahájen provoz 
ve farním kostele. 

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

20. 10. – Eliška Hašová 

OPUSTILI NÁS

SBÍRKY

křest: 17. 11. po mši svaté 

v listopadu se nekonají

9. 11., 16. 11. v 9.00 h v KL

skupina B každé úterý v 18.00 h v KL

Setkání Misijního klubka: 

v listopadu se nekoná  

 na potřeby farnosti

Svátost křtu dětí: přípravy: 

skupina A v pondělí 

17. 11. – 33. neděle v mezidobí – sbírka –

  3. 11. – 31. neděle v mezidobí – sbírka 

 Den Bible

Přípravy na svátost manželství: 

4. 11., 18. 11. v 17.00 h v KL

7. 11., 21. 11. v 16.00 v KL

v 10.00 h (křest v 11.00 h) ve FK

Společenství Modlitby matek:

Společenství Lectio Divina: 

Setkání chlapů: 7. 11., 21. 11. v 19.00 h na SF 

Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF  

POZVÁNÍ

ADORACE VEDENÁ FEB

Neděle 3. 11. v BM  

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V LÍSKOVCI

Neděle 3. 11. kostel Lískovec

FEB č. 5 - středa 18.00 h, SF

zkoušky v pátek v 19.00 h na SF

FEB č. 1 - úterý 19.00 h, SF

Chrámový sbor: 

Farní evangelizační buňky:

FEB č. 3 - úterý 19.00 h, SF

FEB č. 2 - středa 19.00 h, Staré Město

FEB č. 4 - středa 18.00 h, Puškinova  



Mgr. Ludmila Kaňoková  734 876 497   

Koordinátorky seniorských aktivit

Klub aktivních seniorů

Akademie pro třetí věk 
Téma: Bible – Slovo života

7. 11. 2019, Ostrava – biskupství od 9 h

Lektor: P. ThLic. Marek Kozák, Th.D.

Téma: Buďme překvapeni jako Alžběta
a Zachariáš

12. 11. 2019, 9.00 h na SF

19. 11. 2019, 9.00 h na SF
Poselství Markova evangelia: Utišení
bouře

seniori@doo.cz

Bc. Lenka Putzlacherová 736 185 701

středisko Frýdek-Místek
Sadová 606

Centrum pro rodinu a sociální péči
Biskupství ostravsko-opavské

Neděle:  -----

Čtvrtek:   8.00 – 11.30 h, 14.00 – 16.00 h

Středa:     ----- 

Pondělí:  8.00 – 11.30 h, 14.00 – 17.00 h

Pátek:      9.00 – 11.30 h

Úřední hodiny

Úterý:       9.00 – 11.30 h

Sobota:  -----

web: farnostfrydek.cz, mladezdekanatufrydek.cz, facebook.com/farnostfrydek

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

P. František Boldy CSsR 731 433 133
administrátor farnosti

P. Peter Kvetan CSsR 603 222 349  
farní vikář 

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

Farní kancelář: 731 625 682

Uzávěrka příštího čísla: 21. 11. 2019, Příští číslo vyjde v neděli 1. 12. 2019
Cena výtisku jednoho kusu: 3 Kč, e-mail redakční rady: redakcehlas@gmail.com

Centrum pro rodinu a sociální péči 
Biskupství ostravsko–opavské

nabízí nejen pro seniory tyto akce:

Bohoslužby       

Lískovec:     Čt:  16.30 h,     Ne:  7.30 h

Farní kostel:  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

Gaudium:   Út:  14.30 h
Dům pokojného stáří: Po: 14.00 h
Hospic:     So:  14.00 h     
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