
Ale teď je ten čas „zůstat” doma. Spolu s Ježíšem obnovit svůj domov, svou rodinu, své vztahy 

s druhými. Ve spojeni s Ním zvládneme „být doma” i se svými příbuznými i bratřími a sestrami. 

Ježíš nám dává možnost obnovit si náš domov. Neboj se odpustit a odpouštět! 

P. František             

Proč vám všem píšu o prožívání své „dětské nemocenské”? Především proto, abych povzbudil 

sebe i vás, milovaní. Moc vás prosím, abychom „zůstali doma”. Zůstat doma, to není jenom 

neopustit svůj dům, byt… Být doma, znamená mít domov. Víme, že je to především místo, kde je 

nám dobře. Kde jsme přijímáni a milováni. Kde jsme v bezpečí a kde nám nikdo neubližuje. 

Kde jsme vychováváni a vedení k ohleduplnosti, úctě. Kde dozráváme v lidskou osobnost. 

Ano, chceme zůstat doma s tím, kdo nás má rád, kdo nás ocení, usměrní a ukáže, kudy jít. Ale ne 

vždycky jsme doma s někým takovým. Možná to není ideální ve tvé rodině. Dokonce můžou 

pokulhávat i naše mezilidské vztahy směrem k ostatním ve společenství, ve farnosti. Někdy 

už nechceme dát jiným „druhou šanci”. Bojíme se své srdce učit odpouštět a přijímat odpuštění. 

Máme strach, aby nebylo ještě více zraněno.

ZŮSTAŇ DOMA!

Vzpomínám si na své dětství a na chvíle, když jsem zvláště v zimním období byl nemocný. 

Obvykle to byla angína. To pro mě znamenalo: společně s maminkou si nejdříve počkat v čekárně 

před ambulancí paní doktorky. Po vyšetření si v lékárně, která byla na druhém konci města, 

vyzvednout léky a pokusit se stihnout odjezd autobusu z nádraží. Po příchodu domů nastal 

pro mě „tvrdý“ režim. Převléct se do pyžama, ulehnout do postele, pít hodně čaje. Pravidelně 

užívat léky. Nikam nevycházet. Vzpomínám si, že jsem poslouchal rádio, četl knížky. 

Ale nejčastěji, zvláště když sourozenci byli dopoledne ve škole, jsem si hrál na „řidiče”. Košík 

na pečivo byl můj „volant” a vařečka byla řadicí pákou. :) 
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„Zázraky Boží prozřetelnosti se dějí každý den.“ (sv. Jan de la Salle - 7. dubna)



2Svatojánský hlas 4/2020

Když jsem ještě nebyla vdaná, tak jsme doma 
měli ve zvyku o Velkém pátku vše prožívat 
v tichosti, postu a meditaci až do soboty večer, 
než jsme šli na večerní mši sv. Z lidových tradic 
taťka toleroval „tichý“ šmigrust. Jednak nebyl 
velkým zastáncem této tradice a také měl totiž 
většinou na Velikonoční pondělí po noční. Nyní 
s rodinou tvoříme naše nové tradice. Kromě 
půstu o Velkém pátku a kostela, dětem 
vysvětlujeme význam Velikonoc, čteme z Bible 
a zpíváme. V posledních letech se velmi 
p ě k ný m  z v y ke m  sta l o  z p í v á n í  p a š i j í 
na místeckém náměstí, spojené s průvodem, 
který vede přes město až k bazilice. Člověk 
se tak přiznává veřejně k víře, může přemýšlet 
o slovech, která zpívá, a modlit se za ty, 
kteř í  jen  tak  ze  zvědavost i  pokukuj í . 
(Pavla Halamová)

I v tomto čísle vám přinášíme rubriku Jak to žiju 
já! Tentokrát na téma Velikonoční tradice 
v naší rodině. Děkujeme všem, kteří se s námi 
podělili o kousek svého života! Věříme, že nám 
příspěvky mohou přinést i pár tipů na to, 
jak prožít letošní „Velikonoce v karanténě”.

JAK TO ŽIJU JÁ!

 

Nejsilnější velikonoční tradicí v naší rodině 
už řadu let je společné prožívání pesachové 
večeře ve formě blízké tomu, jak ji prožíval Ježíš 
se svými učedníky, tedy zhruba tříhodinové 
společné slavení plné symbolů, zpěvu žalmů 
a modliteb požehnání. Přitom prožíváme, 
ž e  n e j d e  j e n  o  n ě j a ko u  p ř i p o m í n k u 
nebo nápodobu, ale o skutečné slavení našeho 
přechodu (pesachu) ze smrti do života. 
V posledních letech se pro mě další důležitou 
tradicí stalo zpívání pašijí na Velký pátek 
na náměstí v Místku s průvodem do Frýdku, 
což se letos bohužel vzhledem k omezení 
veřejných akcí nepodaří. (Mirek Přikryl)

Velikonoce jsou pro mne svátky veliké Boží 
lásky, která vítězí nad smrtí - svátky veliké 
radosti.  Snažíme se je s manželem prožít 
v modlitbě a v účasti na bohoslužbách. 
Na Velký pátek mám velmi ráda zpívané 
pašije, vycházku na hřbitov a do přírody.  
V sobotu po tichém ránu pak chystám a peču 
na neděli. Večer jdeme na vigilii a moc se těším 
na první Aleluja! Neděle i pondělí, to jsou 
slavnostní dny pro duši i tělo, naplněné také 
radostnou muzikou a zpěvem a odpoledne 
rodinným setkáním. V pondělí jsem pak 
posílala bratry a později syna na šmigrust, 
protože mi také něco dali z obdržených dobrot. 
Letos to ale bude jinak. A možná právě tak 
p r o ž i j e m e  Ve l i ko n o c e  o p r a v d o v ě j i . 
(Anna Žižková)

Na Zelený čtvrtek vždy vařím špenát - tradice, 
kterou mám od svojí mamky. A ještě, 
než vyrazíme na velikonoční obřady, pustíme 
si doma Umučení Ježíše Krista. Člověk si 
tak nějak na "vlastní kůži" zažije křížovou cestu 
s Ježíšem. Na Velký pátek se snažíme odepřít si, 
co je nám milé (hlavně jídlo)... a v sobotu se 
už  těšíme na radostné rozeznění zvonů 
a slavné zmrtvýchvstání. (Barbora Olejníková)

Na Velikonoce chodíme každoročně na obřady 
do Baziliky Panny Marie. Když byly děti 
maličké, vzpomínám si, jak nám během 
sobotní vigilie usnuly v náruči. Co se týče 
lidových zvyků u nás doma, na Zelený čtvrtek 
pečeme beránka a večeříme chléb, zeleninu 

a  n e a l ko h o l i c ké  v í n o  č i  n ě j a k ý  j i n ý 
nealkoholický nápoj. Když byly děti menší, 
chodily s tatínkem o Velikonočním pondělí 
na pomlázku. Také hodně koledníků chodilo 
k nám. Hlavně pak jsme nejvíce spolu jako 
rodina. To je to nejdůležitější podle mne, 
být spolu. Jinak také chodíme do přírody 
a obdivujeme krásu jara, ptáčky, kytičky 
a všechno kolem. Boží stvoření, příroda kolem 
nás. Také pak barvíme vajíčka, to děti hodně 
baví. Sbíráme jarní kvítí do vázy na sváteční 
stůl. (Anna Laníková)
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Ve dnech 21. – 22. 2. 2020 proběhla v naší 

farnosti duchovní obnova s Kateřinou 

Lachmanovou na téma „Vězení s klíčem 

uvnitř“. 

DUCHOVNÍ OBNOVA

Pro mnohé z nás nejde o neznámou tvář, 

s Katkou Lachmanovou se potkáváme 

pravidelně na Katolické charismatické 

konferenci  nebo ve vys í lání  Tv Noe. 

Je teoložkou a psycholožkou, autorkou 

duchovní literatury (např. Dvojí tvář lenosti, 

Karikatury Boha, O milosrdenství, Kotva 

naděje), příležitostně se věnuje rekolekcím 

i přednáškové činnosti. Dlouhodobě působila 

v Pastoračním středisku při Arcibiskupství 

pražském, několik let jako šéfredaktorka 

Karmelitánského nakladatelství. Ve Frýdku, 

jak  sama ř íká ,  nen í  popr vé:  zhruba 

před 30 lety se zde konalo setkání s misionáři 

z Malty, během kterého tlumočila. 

O velkém zájmu o tuto duchovní obnovu 

svědčila velká účast farníků i lidí z okolních 

farností, a to napříč generacemi. V červnu by 

mělo v naší farnosti probíhat, bude-li to 

možné, pokračování této duchovní obnovy.

Téma uvádí tím, že knihu Vězení s klíčem 

uvnitř napsala „neuváženě ve svém mládí“. 

Vysvětluje její „záhadný název“, ve kterém 

nejde o duchovní vězeňskou službu nebo něco 

podobného, ale o vězení NEODPUŠTĚNÍ - 

vězení naší hořkosti, pomstychtivosti, 

uraženosti, samospravedlnosti. Člověk je 

ve vězení jako v kobce a chce se dostat 

na světlo, na vzduch a je to na něm, kdy tím 

klíčem otočí. K tomu potřebujeme Boží milost, 

protože jen Duch svatý ví, které „komůrky“ 

svého srdce potřebujeme otevřít a provětrat. 

Dále zmiňuje, že vyšla z Matoušova evangelia 

(Mt 18, 23 – 35) a příběhu o dvou služebnících, 

kd y  o b a  s ko n č i l i  v e  v ě z e n í .  P o k u d 

neodpouštíme, svazujeme se navzájem. Veronika Šnerchová

Osobně mě velmi oslovil příklad Abbé Pierra, 

f r a n c o u z s ké h o  k a t o l i c ké h o  k n ě z e , 

který byl uznáván nejen v křesťanském 

prostředí. Když mu jeden reportér položil 

dekadentní otázku: Proč tady vlastně 

jsme? On odpověděl: „Já si myslím, že ŽIVOT 

JE TROCHU ČASU, KTERÝ NÁM BYL DÁN, 

ABYCHOM SE NAUČILI MILOVAT A PŘIPRAVILI 

SE TAK NA SETKÁNÍ S VĚČNOU LÁSKOU.“ 

Páteční večer jsme se zamýšleli nad tématem 

„srdce“. Jsme stvořeni pro Lásku, k obrazu 

Božímu. To však neznamená, že jsme tak 

inteligentní jako Bůh, tak krásní, atd. 

Základním úkolem člověka je být podobný 

Bohu v lásce. 

Pro ty, kteří setrvali až do konce, byla možnost 

vše, čeho jsme se dotkli, odevzdat během 

adorace. 

Sobotní ráno jsme zahájili modlitbou chval, 

abychom otevřeli svá srdce. Jednotlivá 

zamyšlení pak byla věnována rovinám 

usmíření: ve vztahu s Bohem, vztahu s lidmi 

(i těmi, kteří už jsou na druhém břehu), vztahu 

se sebou samým – i se svým životem, se svou 

minulostí. Katka Lachmanová velmi často 

používá konkrétní příběhy, které oslovují 

a velmi přibližují dané téma. 

Katka Lachmanová říká, že někdy i nám 

křesťanům „lezou řeči o lásce ušima“, 

ale nenechme si vzít to, co je důležité. Mluví 

o detoxu – odtučňování srdce - který může být 

námětem pro naše prožívání postní doby. 

Svatojánský hlas 4/2020



4Svatojánský hlas 4/2020



5     Svatojánský hlas 4/2020



6    Svatojánský hlas 4/2020

SMĚJ SE S NÁMI!

V životě přichází situace, které nás uvrhnou do izolace/karantény/zastaví nás. Ale nebojte, 

Ježíše nic nezastaví. Radujme se, Pán z hrobu vstal, ALELUJA ❤.

J  Znovu se sešla Velerada a Kaifáš, brunátný vztekem, hřímá: „Josefe z Arimatie, ty, vážený Žid, 

dobrý a respektovaný člověk, člen Velerady… ty, ty, tys prý dal svůj hrob tomu podvodníkovi 

Nazaretskému.“ „Ach jo. Vy naděláte… Tak aby bylo jasno, zaprvé nedal, ale půjčil. A za druhé, jen 

na tři dny…“

J  Kostelník nevěří svým očím. Paní Majerová klečí na Bílou sobotu zbožně v lavici, před sebou 

modlitební knihu a vedle ní umělý chrup. „Asi vás ruší při modlitbě,“ ptá se se zájmem. „Ale kde, 

ten chrup patří mému Emilovi. Musela jsem mu ho vzít, on by mi mezitím snědl doma beránka.“

IS

J Poslala maminka Pepíčka na faru se vzkazem a poučila ho: „Hlavně nezapomeň pana faráře 

slušně pozdravit - Pochválen buď Ježíš Kristus!“ Po návratu se maminka Pepíčka ptala: „Tak co, 

pozdravils, jak jsem Ti říkala?“ A Pepíček s bezelstným úsměvem odpověděl: „Přišla mi otevřít 

hospodyně, tak jsem řekl - Zdrávas, Maria!“

J  Ptá se žák Pták pana faráře: „Je to pravda, velebný pane, že všechny zvony letí o Velikonocích 

do Říma?“ „Hmm, tak to ten náš asi nezaplatil u cestovky.“

J  Rodina z exotické země bydlí v Česku už nějaký ten pátek, a tak otec jednou povídá: „Když je to 

období Velikonoc a všichni Češi je slaví, připojíme se k nim. Dnes bude k obědu zajíc.”

J  Baví se dva známí: „Jsi věřící?“ „Ne, jsem ateista.“ „Opravdu?“ „Jako že Bůh je nade mnou!“

„Vy jste namaloval andělovi na ruce šest prstů! Už jste někdy viděl anděla se šesti prsty?!“ 

„A vy jste snad viděl někdy anděla s pěti prsty?“ odseknul malíř.

J  Malíř vymaloval kostel a pan farář se zálibou pozoruje dokončené dílo. Najednou ustrne: 



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: 22. 4. 2020, Příští číslo vyjde v neděli 3. 5. 2020
e-mail redakční rady: redakcehlas@gmail.com

Milí bratři a sestry, 

Přejeme všem požehnané prožívání velikonočních tajemství naší spásy. 

11. 4. 2020 Velikonoční vigilie ve 20.00 h

13. 4. 2020 Pondělí v oktávu velikonočním v 8.00 h

● Stále je v platnosti, a to až do odvolání, dispenz od účasti na nedělní mši svaté.

● Velikonoční triduum budeme vysílat z baziliky. 

Vaši redemptoristé se spolupracovníky.

● Všechny mše svaté a velikonoční triduum (až do odvolání) jsou slaveny bez 
účasti lidu. Mše svaté jsou vysílány na 
https://www.facebook.com/farnostfrydek/

● Církev také doporučuje modlit se liturgii hodin (denní modlitba církve — 
breviář).

  9. 4. 2020 Zelený čtvrtek v 18.30 h

chtěli bychom vás v závěru postní doby srdečně pozdravit. Podáváme několik informací 
ke stávající situaci: 

  5. 4. 2020 Květná neděle v 11.00 h

● Svátost smíření bude udělena, bude-li to opravdu nutné (v případě ohrožení 
života). V ostatních případech doporučujeme vzbudit dokonalou lítost.

● Všichni jsme nadále zváni ve 20 hodin ke společné modlitbě. 

12. 4. 2020 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v 10.00 h

● Svaté přijímání přijímáme duchovně.

● Pořad velikonočních bohoslužeb:

10. 4. 2020 Velký pátek v 15.00 h
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