
BUDOVAT VZTAH

Vzpomínáte si na své první „rande”? Určitě jste chtěli, ať je vše v pořádku - účes, oblečení… Chtěli 
jste udělat všechno, abyste vybudovali vztah s tím vzácným člověkem. 

Půst je jeden z nejsilnějších způsobů, jak se můžeme přiblížit k Pánu. 

V listě sv. Jakuba čteme: „Přijďte blíže k Bohu, a Bůh přijde blíže k vám. Umyjte své ruce, hříšníci, 
a očisťte své srdce, lidé obojetní!” (Jk 4, 8)

Jak konkrétně? 
Když zůstaneme u výše uvedeného citátu, tak nás autor upozorňuje na dvě překážky: „Umyjte 
své ruce, hříšníci, a očisťte své srdce, lidé obojetní!” První překážkou je náš hřích a druhou naše 
obojetnost. 

Neexistuje lepší řešení na odstranění hříchu nežli svátost smíření. Když se přiblížíme Pánu 
v pokání, on se přiblíží k nám v odpuštění, lásce a milosrdenství.

I takhle se můžeme dívat na to, jak chce Bůh vybudovat vztah s námi. Chce zaujmout naši 
pozornost. Hledá způsob, aby nám řekl, že nás miluje. Vztah je ale „obousměrný”. Bůh může 
udělat jenom část. Čeká, jak odpovíme. 

P. František

Půst nám pomáhá abychom si uvědomili rozdíl, mezi tím, co potřebujeme a tím, co chceme. 
Mezi tím, co musíme a tím, co chceme učinit. Pomáhá nám najít jednoduchou cestu, která nás 
přiblíží k Bohu.

             

Pojď budovat svůj vztah s Bohem. 
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Vaše srdce bylo stvořeno k lásce a k milování samotného Ježíše. Protože tě miluje, pečuje 

o tebe, protože tě miluje, vykoupil tě, a protože tě miluje, volá tě tvým jménem, hledá tě 

a mysticky za tebe umírá každý den na oltáři. (blah. František Palau y Quer - 20. března) 
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Tentokrát v naší již tradiční rubrice odpovídali 
farníci na otázku: Jaké je tvoje oblíbené 
zastavení křížové cesty a proč zrovna toto? 

Mne zaujalo 6. zastavení „Ježíš potkává 
Veroniku“. Obdivuji její odvahu a soucit. Krista 
opustili i jeho učedníci, kolem něho je 
nenávistný dav a plačící ženy. Jen jedna z nich 
překoná strach a podává Kristovi roušku. 
(Václav Michalčák)

Už pár let nepřestávám žasnout nad tím, jak si 
nás Bůh „používá“ jako Šimony a zároveň nás 
k tomu uschopňuje. Nejednou jsem zakusila 
pomoc člověka, který možná ani nechtěl, 
možná ani nevěděl, jakou posilou mi je. Horší 
pak ale bývá, když jsem do této role pozvána já. 
-  Však to znáte – „Proč zrovna já!?“ 
Je ale krásné být svědkem toho, jak Bůh ví, 
komu koho do cesty poslat, aby se oslavil 
na našich životech. A to i přes všechny naše 
nedokonalosti. Zdalipak náš život není právě 
o tom být si blíž, stávat se přáteli a navzájem si 
pomáhat nést naše kříže...? (Miriam Bučková)

Oblíbené zastavení křížové cesty? Musím říct, 
že oblíbené nemám žádné. Dění křížové cesty je 
docela brutálním popisem mučení nevinné 
bytosti. Jsem si však vědoma, že to byl 
nezbytný proces dějin naší spásy. Už od malého 
děvčete jsem vždycky zbystřila při 6. zastavení - 
Veronika podává Ježíšovi roušku. Jednak se 
také jmenuji Veronika a jednak v tom celkově 
chmurném čtrnáctibodovém povídání to je akt 
lidskosti a soucitu s trpícím Ježíšem. Vždy je mi 
osobním vybídnutím, abych i já nezapomínala 
na skutky soucitu a lásky k lidem kolem sebe. 
(Veronika Jonáková)

Mé „oblíbené“ zastavení je 5. - Šimon pomáhá 
nést kříž. Šimona podle evangelií k pomoci 
přinutili. Dovedu si představit, jak se Šimon 
těšil na zasloužený odpočinek po práci a místo 
toho teď musí tahat kříž „nějakému odsouzenci 
na smrt“. Uvědomuji si, jak mně se někdy 
nechce pomáhat druhým nebo se starat 
o jejich problémy, protože si říkám, že mám 
těch svých zrovna ažaž. Nebo mám dojem, že si 
dotyčný pomoc prostě nezaslouží. Jindy mě 
nějaká vnější okolnost donutí udělat věc, do níž 
bych se sám od sebe nepustil, ale nakonec jsem 
moc rád, že jsem se na ní mohl podílet. 
Ale dobro je pořád dobro, ať ho člověk dělá 
s nadšením nebo z donucení. (Jenda)

JAK TO ŽIJU JÁ

Mé oblíbené je 1. zastavení – Ježíšův soud. Jak 
často se snažíme svými silami, schopnostmi 
a známostmi prosadit, ukázat na sebe? Těžce 
neseme neúspěch ,  zk lamání ,  obavu, 
že nebudeme přijati vybranými lidmi. Ježíš, 
který byl bez viny a hříchu, přijal nespravedlivý 
soud. Nemusel a také sám nechtěl „pít tento 
kalich hořkosti“. Přesto se zřekl sám sebe, 
aby naplnil vůli Otcovu a zachránil člověka 
od věčné smrti. V očích lidí světa Ježíš prohrál, 
ale navždy zvítězil nad smrtí. Když dokážeme 
ztratit svůj čas, pohodlí, plány pro druhé, 
nebudeme myslet, jak si vlastními silami 
zachránit život, ale budeme usilovat o poznání 
a naplnění vůle Boha, pak se nemusíme bát 
našich slabostí, pádů, pronásledování, 
odsouzení, protože jdeme cestou, která vede 
ke spáse, k věčnému životu. 

(Lenka Pastorková)

Děkujeme všem za jejich příspěvky.               KŠ

Pro mě je to 6. zastavení - Veronika podává 
Ježíši roušku. Často mi myšlenky zaletí 
na podanou roušku - projev soucitu Veroniky 
a její víry. Kéž i já svým životem dokazuji Kristu 
svou lásku za to, co pro mě udělal a čím pro mě 
je. Životem naplněným službou a pomocí, 
láskou a vlídností k druhým. 

(Roman Šotkovský)
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POSTNÍ VÝZVA   
„VY JSTE MOJI PŘÁTELÉ“ - SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA SYNDROMU 

21. 3. 2020
aneb Na každou nožku jinou ponožku

 „Kdyby měl dnes Ježíš přijít na svět, narodil by 
se jako dítě s Downovým syndromem,“ napsal 
francouzský filosof a spisovatel Fabrice 
Hadjadj. Proč? Protože jak zmiňuje, Ježíš je 
dítě, které uniklo vyhlazení. A v Evropě je 92 % 
dětí s DS zabito umělým potratem (když se 
na jejich diagnózu přijde během těhotenství). 
Takže můžeme říct,  že t i ,  co s t ímto 
syndromem žijí, též tomu „vyhlazení“ unikli. 

Všem nám přeji, ať máme s Ježíšem ono pevné 

přátelství, které nás neopouští v žádné slabé 

chvíli, a ať se jím necháme neustále vést. 

Požehnané prožití postní doby.

Nápad pro postní výzvu máme ze stránek 

katechetického centra brněnského biskupství.

Možná to někteří z vás ví, i naše Sárinka se 
narodila s DS. A i když jí jde vše pomaleji, než 
„běžným“ dětem, je to skvělá holčička, kterou 
obrovsky milujeme. Světový den DS si 
připomínáme každý rok 21. 3. Datum 
poukazuje na fakt, že lidé s DS mají v každé 
buňce svého těla tři chromozomy 21. Nejen v 
tento den chceme poukázat na to, že život s 
touto diagnózou není méněcenný nebo 
politováníhodný. Že je trochu jiný, ale 
rozhodně ne horší. A chceme také zvýšit 
povědomí o této jinakosti, která se stala 
strašákem těhotných maminek během 
p r e n a t á l n í c h  v y š e t ř e n í .  A  p r o t o ž e 
chromozomy připomínají svým tvarem 
ponožky, říká se mu ponožkový den. Jedince 
s DS tak podpoříte tím, že si 21. března 
oblečete na každou nožku jinou ponožku 
(jako symbol rozdílnosti a jinakosti).  

„Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám 

přikazuji… Nazval jsem vás přáteli, neboť 

jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel 

od svého Otce.“ (Jan 15,14 - 15)

Petr Rezek zpívá v jedné ze svých písní: 

„Přátelství, to je někdy víc než láska, je to víra 

v to, že ruka pevně svírá jinou dlaň… Přátelství 

neustoupí ani válce, ani v poušti silné 

neopouští, slabé přesvědčí… Pravé přátelství, 

pevné přátelství.“ Taky vás z toho až mrazí, 

když si uvědomíte, že Ježíš nás nazval svými 

přáteli? Můžu se spolehnout na to, že Ježíš mě 

stále drží za ruku, že mě nikdy neopouští, 

bojuje se mnou a za mě. Doceníme-li význam 

slova přátelství, možná užasneme, co nám 

Ježíš nabízí, kým pro nás může být. 

Máme pro vás postní výzvu

Každou postní neděli si budeme moci vzadu 

v kostele vzít jinou kartičku – bude na ní 

pokaždé jiná postava z Ježíšova života a jiné 

postní předsevzetí na celý týden ( jiné 

pro mladší děti, starší děti a dospělé). 

Na těchto vybraných postavách, které se 

setkaly s Ježíšem v době jeho umučení a smrti 

na kříži, si všimneme toho, jakým způsobem 

Ježíši prokázaly lásku. Kladné hodnoty, 

které vybraná postava reprezentuje, nám pak 

mohou pomoci v následujícím postním týdnu 

k plnění postního předsevzetí. 

IS

 
Downův syndrom je nejčastější genetická 
odchylka. Odlišný počet chromozomů 
způsobuje, že mají podobné fyziologické rysy – 
bývají nižšího vzrůstu, mívají šikmý tvar očí, 
širší krk nebo malá ústa. Mívají také problémy 
s mluvením a pomaleji  získávají  nové 
dovednosti. Na druhou stranu ale bývají 
empatičtější než většina populace a jejich 
sociální dovednosti bývají na vysoké úrovni.  

Svatojánský hlas 3/2020
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J) 

BIBLICKÉ SUDOKU

Odpovězte na každou otázku (odpovědí je vždy číslo). Číslici vyjadřující odpověď na otázku A 

zapište do označeného políčka v řádku A, odpověď B do řádku B atd. Nyní můžete vyluštit 

tabulku.

B Kolik nečistých zvířat vyjmenovává 3. kniha Mojžíšova ve verších Lv 11,29-30? 

Postup: 

A Kolik perských a médských velmožů smělo hledět na tvář krále Achašveróše? (Est 1,14)

C Kolikátého dne měl být podle Hospodinovy smlouvy s Abrahamem obřezán 

       každý muž? (Gn 17,12)

Tajenka z minulého čísla: Uvedení Páně do chrámu.

D Kolik měsíců Alžběta tajila, že je těhotná? (L 1,24)

Zdroj: Česká biblická společnost

E Jak dlouho se po vybití Benjamínovců skrývalo zbývajících šest set na skalisku 

       Rimónu? (Sd 20,47) 

F Na kolik částí se po vylití sedmé nádoby roztrhlo město v Janově vidění? (Zj 16,19)

H Kolikátý ze synů Obéd-edóma byl Józabad? (1Pa 26,4)

I Po kolikátý měsíc měl vojenskou službu určenou Jášobeámův oddíl? (1Pa 27,2)

G Kolik stupňů měl trůn, který si nechal zhotovit Šalomoun? (1Kr 10,19)
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PRVOSOBOTNÍ POUŤ

18.00 h mše svatá

13. 3. – P. David Horáček CSsR – v BM

17.20 h – křížová cesta

20. 3. – jáhen Michal Krenželok

PÁTEČNÍ MŠE SVATÉ S POSTNÍ 
PROMLUVOU (FK)

  3. 4. – P. David Tyleček

Neděle 1. 3. ve FK

17.00 h – adorace spojená s růžencem
Sobota 7. 3. BM

18.00 h – mše svatá s postní promluvou
  6. 3. – P. Václav Hypius CSsR

ADORACE VEDENÁ FEB

27. 3. – P. Petr Smolek

POZVÁNÍ

Neděle 22. 3. ve FK

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

MODLITEBNÍ TRIDUUM
Pátek 27. 3. – neděle 29. 3. ve FK

V neděli 29. 3. začíná letní čas. 

z 2.00 na 3.00 h.

POZOR! ZMĚNA ČASU

Hodiny se posouvají o hodinu dopředu, 

24 HODIN PRO PÁNA

PRVOSOBOTNÍ POUŤ

Neděle 15. 3. ve FK

Pátek 20. 3. FK

MISIJNÍ KOLÁČ

OPUSTILI NÁS

CELODENNÍ ADORACE

26. 1. – Josef Buráň (*1952)

18. 2. – Stanislav Hamrlíček (*1941)

23. 1. – Iveta Šešulková (*1966)

 

Sobota 4. 4. BM

27. 1. – Marie Stodolová (*1944)
  7. 2. – Milan Sobek (*1948)
  7. 2. – Marta Pšenicová (*1953) 

18.00 h mše svatá

16. 2. – Věra Křistková (*1926)

17.00 h – adorace spojená s růžencem

Každý pátek ve FK. Začátek po ranní mši 
svaté, ukončení v 17.45 h.

Setkání Misijního klubka: v březnu se nekoná

SBÍRKY

SPOLEČENSTVÍ

Společenství Modlitby matek:

Společenství Lectio Divina: 

Svátost křtu dětí: přípravy: 

křest: 22. 3. po mši svaté v 10.00 h 
(křest v 11.00 h) ve FK

   5. 4. – Květná neděle – sbírka 

22. 3. –  4. neděle postní – sbírka na TV 
               Noe

skupina A v pondělí 2. 3., 16. 3. v 17.00 h v KL

Setkání chlapů: 5. 3., 19. 3. v 19.00 h na SF 

   na potřeby farnosti

14. 3., 21. 3. v 9.00 h v KL

Přípravy na svátost manželství: 
v březnu se nekonají

skupina B každé úterý v 18.00 h v KL

12. 3., 26. 3. v 16.00 v KL

FEB č. 2 - středa 19.00 h, Staré Město

Chrámový sbor: 
zkoušky v pátek v 19.00 h na SF

FEB č. 3 - úterý 19.00 h, SF

FEB č. 5 - středa 18.00 h, SF
FEB č. 4 - středa 18.00 h, Lískovecká  

FEB č. 1 - úterý 19.00 h, SF
Farní evangelizační buňky:



Úřední hodiny

Čtvrtek:   8.00 – 11.30 h, 14.00 – 16.00 h

Středa:     ----- 

Sobota:  -----

Pondělí:  8.00 – 11.30 h, 14.00 – 17.00 h

Úterý:       9.00 – 11.30 h

Pátek:      9.00 – 11.30 h

Neděle:  -----

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: 25. 3. 2020, Příští číslo vyjde v neděli 5. 4. 2020
Cena výtisku jednoho kusu: 3 Kč, e-mail redakční rady: redakcehlas@gmail.com

Lískovec:     Čt:  16.30 h,     Ne:  7.30 h

Hospic:     So:  14.00 h     

Dům pokojného stáří: Po: 14.00 h

Staré Město:  St:  16.30 h,     Ne:  9.00 h

Bohoslužby       

Farní kostel:  Po - So:  8.00 a 18.00 h
  Ne: 8.00, 10.00 a 18.00 h

Gaudium:   Út:  14.30 h

Biskupství ostravsko–opavské

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

Zapojme se společně do Batůžkového 
projektu organizace MARYSMEALS – je to 
jednoduchý způsob, jak recyklováním pomoci 
c h u d ý m  d ě t e m  v y t ě ž i t  c o  n e j v í c e 
ze vzdělávání. Tato organizace spojila 
stravování a vzdělávání, v chudých zemích 
dětem ve škole zajišťuje jedno teplé jídlo 
denně a k tomu batůžky naplněné učebními 
pomůckami. Vzdělání těmto dětem může 
pomoci vymanit se z chudoby, až vyrostou. 

12. 3. 2020, Ostrava – biskupství od 9.00 h

Postní duchovní obnova, vede P. Jan Slavík, 
mše sv., sv. smíření, přednášky, občerstvení

Klub aktivních seniorů

Postní duchovní obnova – téma: 
Blahoslavenství, vede P. Lumír Tkáč, mše sv., 
sv. smíření, přednášky, občerstvení

Sraz: v 9.00 h před zámkem ve Frýdku.

18. 3. 2020, Frýdlant nad Ostravicí – kostel, 
fara, Náměstí 2, v 9.00 h

Téma: Historická móda.

Akademie pro třetí věk  
Téma: Postní doba a Velikonoce v lidové 
tradici a kultuře Lektor: Marek Matějek

19. 3. 2020, Ostrava – biskupství od 9.00 h

BATŮŽKOVÝ PROJEKT

V í c e  n a  w w w. b a t u z ko v y p r o j e k t . c z , 
www.marysmeals.cz a od března bude 
probíhat tato iniciativa i v naší farnosti. Další 
informace budou vyvěšeny na stránkách 
farnosti.

Poselství Markova evangelia: Modlitba 
v Getsemane

24. 3. 2020, Frýdek, 9.00 h na SF 

3. 3. 2020, Frýdek – zámek
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