
MATČINO OBJETÍ 

V dnešním roztříštěném životě, kde nám hrozí, že ztratíme nit, je Matčino objetí zásadní. Šíří se 

spousta roztěkanosti a osamocenosti. Celý svět je propojen, ale zdá se, že je stále více znesvářen. 

Dovolme jí, aby obejmula náš život. V modlitbě Salve Regina ji nazýváme „živote“, což se může 

jevit jako přehnané, protože životem je Kristus (srov. Jan 14,6), avšak Maria je s Ním natolik 

sjednocena a tolik nablízku nám, že není nic lepšího, než vložit svůj život do jejich rukou a uznat, 

že je „životem sladkosti a naší nadějí“.

Potřebujeme se svěřit Matce, která objímá v Písmu mnoho konkrétních situací a je tam, kde je 

jí zapotřebí: vydává se za příbuznou Alžbětou, pomůže novomanželům v Káni, povzbuzuje 

učedníky ve Večeřadle... Maria je lékem na samotu a rozpad. Je Matkou útěchy, která má soucit 

a je spolu s tím, kdo je sám (z lat. con-solatio = útěcha). Ona ví, že utěšit nedokáží jen slova, je 

zapotřebí účast a její mateřská přítomnost. 

Z homilie papeže Františka 1. 1. 2019              
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Zítra už na to možná nebudete mít čas.“    (sv. Jan Bosco - 31. ledna)

„Neodkládejte na zítra dobro, které můžete udělat dnes. 
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Naše nová rubrika pokračuje i v novém roce. 

A právě nový rok je jejím tématem…  Jak jej 

prožívají někteří naši farníci? Co pro ně 

znamená? Dávaj í  s i  př ípadně nějaká 

předsevzetí?

D o  n o v é h o  r o k u  v s t u p u j i  s  r a d o s t í 

a optimismem. Předsevzetí si nedávám, 

vyvolávaj í  ve  mně představu měř í tka 

úspěšnosti v uplynulém roce. Raději si 

stanovuji dlouhodobé plány složené z několika 

časově neomezených menších částí. To mi 

umožňuje být šťastný z toho, co se všechno 

za uplynulý rok povedlo, a věřit, že se 

v budoucnu povede dokončit. (Michal Tvrdý)

JAK TO ŽIJU JÁ!

Nový rok je pro mě pokaždé výzvou udělat něco 

jinak, lépe, ve svém životě. Přiblížit se zas 

o něco víc k Bohu a lidem kolem sebe více 

naslouchat. (Andrea Tuharská)

Vstup do nového roku prožívám stejně jako 

každý nový den - jako nový začátek, jako novou 

životní příležitost. Stále je třeba začínat. 

(Helena Vidláková)

Ráno vstanu a jdu do kostela, protože je svátek. 

Předsevzetí? No, to je těžký, třeba shodit dvě 

kila. Co pro mě nový rok znamená? Nic. Život 

jde dál. Jediná změna je v zápisu letopočtu 

a pak to,  že mi vláda doplatí  důchod, 

který mi dluží. (Milan)

Předsevzetí si nedávám. Nový rok je pro 

mě nepopsaný list papíru, na který se bude 

postupně psát nebo i kreslit... Zároveň 

je to i určité tajemství, protože nevím, 

co mě čeká.  Ale beru ho také jako dar 

od Boha, zatím je zabalený, postupně ho budu 

rozbalovat. (Marie Gottlicherová)

Děkujeme všem zúčastněným za odvahu se 

s námi podělit o kousek svého života. 

V případě, že byste měli nápad na nějakou 

otázku, nebojte se nám s nápadem ozvat 

na redakční e-mail:

Pro Jana to bylo těžké, o to víc se však posílila 
jeho touha po misiích. Napsal žádosti o svěcení 
mnoha biskupům v Evropě, ale odpověď byla 
stále stejná. Jan vždycky věřil, že si ho Bůh 
povolává ke kněžství, a proto se nevzdával. 
V nedaleké fabrice se od anglicky mluvících 
dělníků naučil angličtinu, aby mohl poslat svou 
žádost i do Ameriky. 

redakcehlas@gmail.com

Nový rok nějak moc neprožívám, ale beru 

to jako nějakou další šanci, jak můžu začít zase 

od znova a lépe. Vím, že znovu můžu začít 

vlastně skoro kdykoliv, ale při začátku nového 

roku to na mne působí lépe a mám takovou 

větší motivaci k dodržování předsevzetí, které 

si většinou dávám, ale ne vždy se mi daří je 

plnit. (Samuel Kocych)

MALÝ VELKÝ MuŽ

Náš spolubratr Jan Neumann se narodil 
v Prachaticích roku 1811. Navštěvoval školu 
v Budějovicích, kde v roce 1831 vstoupil 
do semináře. Měl 5 sourozenců - čtyři sestry 
a  b rat ra  Vá c l ava ,  k te r ý  s e  ta ké  s ta l 
redemptoristou. Jan byl tiché a nesmělé 
povahy a moc rád si četl. 

Od konce lidové školy uvažoval o svém 
povolání a vnímal v sobě Boží volání ke 
kněžství. Když studoval na kněze, dověděl se 
o nedostatku kněží v Americe. Na kněze měl 
být vysvěcený už v roce 1835, ale biskup 
rozhodl, že pro veliké množství kněží další 
nevysvětí. 
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Téměř bez peněz a v úplně neznámém světě 
d o š e l  k  n e w y o r s k é m u  b i s k u p o v i , 
který už o Janovi věděl a přijal jej s velkou 
radostí. 25. června 1836 byl Jan vysvěcen 
na kněze. Oplývaje znalostí 6 moderních jazyků 
byl Jan pro přistěhovalce z celé Evropy 
požehnáním. Počáteční předsudky i kvůli 
svému mladému věku prolamoval  Jan 
horlivostí, zápalem a dobrosrdečností. 
Po setkání  s  otcem Josefem Prostem, 
redemptoristou, který se také věnoval 
německým přistěhovalcům, v něm bylo zaseto 
semínko řeholního povolání. 

Kladnou odpověď dostal z Philadelphie. 
Nezaváhal, i když si uvědomoval, že už nikdy 
více zřejmě nespatří rodný kraj ani svou rodinu. 
Jeho cesta přes půl Evropy a přes oceán 
vyvrcholila 2. června 1836, když doplul 
do přístavu poblíž New Yorku. 

o. Peter

Zdroje: 
Jako správce farnosti Jan často trávil mnoho 
času na cestách od usedlost í  Němců 
k Francouzům, dále k Irům a také k domácímu 
obyvatelstvu, Indiánům. 

Vyčerpán horlivou prací onemocněl a odchází 
na krátký odpočinek, kde vnímá, jak velikým 
přínosem je pro misijní práci společenství. 
Touha po společenství a službě nejchudším jej 
přivádí k rozhodnutí vstoupit do Kongregace 
Nejsvětějšího Vykupitele. 

Svatý Jene Nepomuku Neumanne, přimlouvej 
se za nás!                                                

James GALVIN: Nový muž pro nový svět

http://www.cssr.sk/

V noviciátu místo času stráveného ve ztišení, 
rozpoznává Jan své povolání v obětavé službě 
druhým. Své první sliby složil v lednu 1842. 
Spolubratři rychle poznali jeho nasazení 
a vstřícnost, ačkoli byl svým vzrůstem nejnižší. 
A tak byl ve svých 36 letech jmenován 
představeným redemptoristů v Severní 
Americe. Zasloužil se o rozvoj řádu a byl 
vyhledávaným zpovědníkem a duchovním 
rádcem pro mnohé řádové sestry, věřící 
i biskupy. 

Ačkoli se tomu bránil, byl Jan v roce 1852 
vysvěcen za biskupa Philadelphie. Jeho srdeční 
záležitostí i nadále byly děti a mladí. Napsal 
pro ně 2 katechismy a zasloužil se o založení 
více než stovky škol. Jeho veliké nasazení 
pro službu druhým poznamenalo jeho zdraví. 
5. ledna 1860 na cestě městem zkolaboval 
a toho dne i umřel. 

Biskup Kenrick, kterému byl Jan dlouhá léta 
duchovním vůdcem, po jeho smrti řekl: „Biskup 
takového formátu nemohl umřít jinak než 
na cestě, s duší zaměřenou každou hodinu, 
každou minutu na svého Pána, na svého Boha.“

Boleslaw SLOTA a kol.: Svetlá pre biednych

Svatojánský hlas 1/2020
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Někteří o to požádají hned, když začínají bydlet 

v novém bytě nebo domě. Někdo žádá 

o požehnání v různých životních situacích. 

Nebo právě v období Zjevení Páně - Tři králů.

Církev nám nabízí možnost náš život obohatit, 

posvětit, prohloubit, a to v různých životních 

situacích. Nabízí nám skrze službu kněží 

možnost vyprošovat si od Pána pomoc - milost, 

abychom co nejlépe zvládali naše povinnosti.

P. František

Při žehnání domů se na vchodové dveře 

požehnanou křídou píše K+M+B. Nejde však 

o  p o čáte č n í  p í s m e n a  j m e n  t ř í  k rá l ů , 

ale o zkratku latinského nápisu Kristus žehnej 

tomuto domu - Christus mansionem benedicat.

Proto je dobré, když si chceme nechat požehnat 

v našem příbytku, abychom v něm prohlubovali 

své odhodlání žít s Kristem každý den.

Dovolme, ať nám Kristus žehná a vede nás!p o s v ě c u j e  r ů z n é  ž i v o t n í  s i t u a c e . ˮ 

(Sacrosanctum Concilium, č. 60)

V této době naše příbytky navštěvují tříkráloví 

ko ledníc i  a  vyprošuj í  nám požehnání 

od Hospodina. Napíšou nám na vchodové 

dveře K + M + B + 2020. My je na „oplátku” 

obdaříme finančním darem pro potřebné.

Žehnání, žehnat, požehnat je odvozeno 

od latinského slova „signare“, česky „označit“. 

Pro slovo žehnat se používá také synonymum - 

„dobrořečit“. Žehná se a dobrořečí kdeco 

a kdekdo. Slovo je velmi mocné. Může zranit 

i  zabít ,  může hoj it  a  dát  ž ivot.  Gesto 

doprovázející slovo ještě umocňuje význam 

slova. Proto se nad věcmi, osobami, událostmi 

pronáší slovo doprovázené gestem. Je to dobro 

- řečení. Jedná se o slovo dobré, slovo, 

které dává věci, osobě, události dobré 

nasměrování.

Možná nás může napadnout: Proč se to vlastně 

děje? Je to jenom zvyk? Je to jenom další 

sbírka? Proč nápis K + M + B a letopočet?

Nechci se stavět do pozice historika ani 

etnologa. Rád bych jenom trochu „nahlédl” 

pod „pokličku”, co to vlastně znamená, když se 

řekne, že se jde něco nebo někdo „žehnat”.

ŽEHNÁNÍ DOMŮ A BYTŮ

Slyšeli jste možná o žehnání domů. Má svou 

dlouholetou tradici již od středověku. Proč 

bychom si měli nechat „požehnat” dům, byt? 

Pro lidi je žehnání takzvanou svátostinou, 

t o  z n a m e n á  „ p o s v á t n ý m  z n a m e n í m , 

které připravuje člověka k přijetí hlavního 

účinku svátostí a
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S MALÝMI DĚTMI 

V naší farnosti existuje mnoho společenství, 
kde se mohou lidé různých věkových kategorií, 
pohlaví a zájmů scházet. Co mně osobně 
scházelo, bylo setkávání mladých rodin 
nebo maminek na rodičovské dovolené, jejichž 
časové a kapacitní možnosti jsou obzvláště 
v e  v e č e r n í c h  h o d i n á c h  o m e z e n é , 
a které nemají možnost si pro svůj rozvoj 
duchovního života shánět hlídání pro své děti. 
V naší farnosti sice máme již jedno společenství 
pro maminky s dětmi, jelikož však setkání 
probíhá v domácnosti jedné z maminek, 
n e b y l o  m o ž n é  r o z š í ř i t  s p o l e č e n s t v í 
o další členky. Jelikož z průzkumu mezi 
maminkami vyplynulo, že nás s touhou skloubit 
život péče o malé dítě s duchovním růstem je 
více, vzniklo s požehnáním našich milých 
duchovních toto společenství.

SPOLEČENSTVÍ MAMINEK 

Setkání jsou otevřená a moc rádi mezi sebou 
přivítáme nové tváře. Pokud máš zájem 
o setkání, čekáme tě na staré faře vždy 
ve středu od 9.30 h, případně se připoj 
ke skupince na Facebooku Spolčo maminek 
farnost Frýdek. 

Zuzana Hrušková

Setkání pak začne společnou modlitbou, 
která je často doprovázena zpěvem. Děti náš 
zpěv často doprovázejí hrou na dětské hudební 
nástroje. Následně začne jedna z maminek, 
která měla za úkol připravit si na dané setkání 
téma, které by ji zajímalo, s krátkým úvodem. 
Následuje společná debata. Celý rozhovor pak 
probíhá v přátelském duchu. Sdílíme se, 
jak dělat různé věci, co se nám osvědčilo, 
kde najdeme další zajímavé informace, články, 
rozhovory apod. Mezi probíranými tématy 
z a z n ě l o  n a p ř. :  t é m a  v ý c h o v y  d ě t í , 
naše společnost a ekologie, oblíbené knížky 
s duchovní tématem, děti a modlitba, pohled 
na celibát u kněží atd. Počítáme samozřejmě 
i s maminkami, které jsou ostýchavější 
a nikoho nenutíme k přípravě tématu 
nebo akt ivně  debatovat .  Občas  mez i 
sebe přizveme i zajímavé hosty, kteří nám 
povyprávějí o svých životech a o práci.

 Před oficiálním zahájením si většinou uvaříme 
kávu a nachystáme dobrůtky ke kávě, pro děti 
p ř i p rav í m e  h ra č k y  a  p o p ov í d á m e  s i , 
co se od minulého setkání událo.

A jak naše setkávání probíhá? Scházíme se 
jednou týdně vždy ve středu na staré faře, 
a to v čase 9.30 - 11.30 h. Jelikož jsme maminky 
s malými dětmi a víme, že dostavit se včas 
na setkání je občas problematické, oficiální 
zahájení probíhá v 10 h.

Budeme se těšit. :)     

Většina maminek ze setkání odchází s nově 
nabytými vědomostmi, různými pohledy 
na probíraná témata, nově načerpanou 
e n e r g i í ,  p o c i t e m ,  že  p o d o b ný  ž i v o t 
jako ony vedou i jiné maminky. A také s radostí, 
že jejich děti si mohly pohrát a strávit pěkné 
dopoledne s ostatními dětmi z farnosti.

Svatojánský hlas 1/2020
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J) 

Milí malí i velcí farníci, doufáme, že jste si dosyta užili cukroví, dárečků a společného rodinného 

svátečního času a že se už nemůžete dočkat, co krásného vám přinese tento nový rok. 

Tentokrát pro vás máme přichystanou křížovku. V tajence se dozvíte, jak jinak nazýváme slavnost 

Tří králů, kterou slavíme 6. ledna. 

Smích je zdravý

2. V polovině ledna (18. 1.) slavíme mariánský svátek Panny Marie, ___________ 

    křesťanů.

R: To je blbina, nejvýš tak mínus 20°.

1. Kašpar a Melichar jsou jména dvou králů z Východu. Jak se jmenoval třetí král, 

    který se taky přišel poklonit Ježíškovi do Betléma?

A: Ivane, teď říkali v televizi, že tam u vás jsou děsné mrazy, přes mínus 60°.

A: No ne, teď to říkali na CNN, prý přes minus 60°.

A: No ale ty záběry byly děsné, ty omrzlé silnice, baráky…

R: Ale no tak možná někde třeba mínus 25, ale to spíš výjimečně.

R: Jo ty myslíš venku??? No tak to jo…

IS

5. Do jaké země uprchl Josef s Marií a Ježíšem poté, co dostal v Betlémě Josef ve snu 

    pokyn, aby tak učinili (kvůli tomu, co chystal král Herodes)?

Tajenka:   _____________________ Páně.

J „Tati, už mě to sáňkování nebaví.ˮ

„Ale synku, jsi na čerstvém vzduchu, nenaříkej a vytáhni mě zase nahoru, to ti prospěje!ˮ

3. Jak se jmenoval král, který nechal v Betlémě vyvraždit všechny chlapce ve věku 

    do dvou let, protože se obával svého postavení po narození Mesiáše?

7. Dne 25. ledna slavíme svátek, kdy se svatý Pavel setkal po cestě do Damašku poprvé 

    s Kristem. Je to svátek _______________ svatého Pavla.

J Američan a Rus si telefonují…

4. Jaké je rodové jméno svatého Tomáše, který je jedním z největších učitelů církve 

    a největších scholastiků, jeho nejvýznamnějším dílem je Summa theologická a je 

    mimo jiné patronem studentů (jeho svátek slavíme 28. 1.)?

6. Během adventní i vánoční doby jsme měli v našem kostele možnost přispět na misie. 

    Na jakou konkrétní zemi? 
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Neděle 5. 1. – 15.30 h v BM

VEČER CHVAL – v týdnu modliteb za jednotu 
křesťanů

Sobota 19. 1. V 19.00 h v sále na SF

Neděle 5. 1. v BM

Společné chvály, uctívání, modlitby za jednotu 

křesťanů.
Srdečně zve schola Efrém.

ADORACE VEDENÁ FEB

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

POZVÁNÍ

PRVOSOBOTNÍ POUŤ

17.00 h – adorace spojená s růžencem

CELODENNÍ ADORACE

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

OPUSTILI NÁS

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

Pátek 24. 1.  – Neděle 26. 1. ve FK

17. 11. – Josef Jinek

  4. 11. – Ludmila Štebrová (*1932)

Sobota 1. 2. BM

Neděle 19. 1. ve FK

26. 1. v 19.00 h – adorace   

18.00 h mše svatá

24. 1. v 17.45 h – Korunka k Božímu milosrdenství 

MODLITEBNÍ TRIDUUM

Každý pátek ve FK (od 17. 1.). Začátek po ranní 

mši svaté, ukončení v 17.45 h.

25. 1. v 17.00 h – růženec  

28. 10. – Ondřej Skotnica

17. 11. – Vincent Theuer

17. 11. – Sofie Lukšíková

22. 12. – Mytyáš Konečný

23. 11. – Ludmila Procházková (*1933)

skupina A v pondělí 6. 1., 20. 1. v 17.00 h v KL

Setkání chlapů: 9. 1., 23. 1. v 19.00 h na SF 

FEB č.3 - úterý 19.00 h, SF

křest: 19. 1. po mši svaté v 10.00 h 

Společenství Modlitby matek:

2. 2. – Uvedení Páně do chrámu – sbírka 

na potřeby farnosti

FEB č.1 - úterý 19.00 h, SF

28. 11. – Anna Červenková (*1949)

FEB č. 4 - středa 18.00 h, Puškinova  

Setkání Misijního klubka: v lednu se nekoná  

Společenství Lectio Divina: 

(křest v 11.00 h) ve FK

11. 1., 18. 1. v 9.00 h v KL

13. 1. (I/1), 20. 1. (I/2), 27. 1. (I/3) v 18.00 h na SF

Přípravy na svátost manželství: 

22. 11. – Oldřich Žvak (*1938)

SBÍRKY

Chrámový sbor: zkoušky v pátek v 19.00 h na SF

FEB č. 2 - úterý 19.00 h, Staré Město

9. 1., 23. 1. v 16.00 v KL

  

Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF  

Svátost křtu dětí: přípravy: 

skupina B každé úterý v 19.00 h v KL

Farní evangelizační buňky:

FEB č. 5 - středa 18.00 h, SF



ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB FRÝDEK-MÍSTEK

          dne

         evangelická
14. 1. 	 17 h	 Kultura, krása, umění	 	 Daniel Vícha	 	 Českobratrská církev 

15. 1.	 17 h	 Vzdělání	 	 	 Jakub Chládek	 	 Církev bratrská

19. 1. 	 17 h	 Církev	 	 	 	 Lukáš Borecki	 	 Kostel sv. Jakuba

13. 1. 	 17 h	 Víra, spiritualita, náboženství	 Petr Kučera	 	 Slezská církev evangelická a. v.

PROGRAM
datum	 čas	 téma	 	 	 	 kázající	 	 	 místo

16. 1.	 17 h	 Rodina	 	 	 	 Mojmír Blažek	 	 Církev živého Boha

18. 1. 	 19 h	 Jazyk, řeč a média	 	 Petr Slaur	 	 Kostel sv. Jana Křtitele

Letošní týden modliteb je inspirován Janem Amosem Komenským a jeho dílem Obecná 
porada o nápravě věcí lidských. 

17. 1.	 17 h	 Politika, vláda a věci veřejné	 František Boldy	 	 Církev adventistů sedmého

Neděle:  -----

Pondělí:  8.00 – 11.30 h, 14.00 – 17.00 h

Středa:     ----- 

Úřední hodiny

Sobota:  -----

Čtvrtek:   8.00 – 11.30 h, 14.00 – 16.00 h

Úterý:       9.00 – 11.30 h

Pátek:      9.00 – 11.30 h

Mariánské nám. 145, 738 01 Frýdek-Místek,

web: farnostfrydek.cz, mladezdekanatufrydek.cz, facebook.com/farnostfrydek
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: 22. 1. 2020, Příští číslo vyjde v neděli 2. 2. 2020
Cena výtisku jednoho kusu: 3 Kč, e-mail redakční rady: redakcehlas@gmail.com

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

Biskupství ostravsko–opavské

Lískovec:     Čt:  16.30 h,     Ne:  7.30 h

Bohoslužby       

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     

Poselství Markova evangelia: Bohatý muž
14. 1. 2020 Frýdek – 9.00 h na SF

21. 1. 2020 Frýdek – 9.00 h na SF
Klub aktivních seniorů
Téma: Život na Vanuatu
hostem bude misionář Mgr. Dominik 

Maximilián Ramík, Ph.D.

Bc. Lenka Putzlacherová 736 185 701 

Koordinátorky seniorských aktivit

Biskupství ostravsko-opavské

Centrum pro rodinu a sociální péči 

středisko Frýdek-Místek

Mgr. Ludmila Kaňoková 734 876 497 
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