
SPOLUPRÁCE

Drazí, jsme v polovině května. Čtete náš farní zpravodaj, který je mimořádně vydán jako 
„dvojčíslo“. :) 

Často mě tento citát v poslední dny doprovází v mé mysli a také při modlitbě. Neustále žasnu 
nad tím, jak se Bůh sklání k nám skrze svého Syna Ježíše, který se stal jedním z nás, aby nás 
vykoupil! Neustále nás ujišťuje o své blízkosti a přítomnosti v našem životě. 

Dokonce nás tento citát přivádí k s námi - pro náš prospěch!!! :)  myšlence stálé Boží spolupráce 
Rozumíme tomu? Bůh spolupracuje s námi!!! Jsme mu tak vzácní! Záleží mu na nás. Počítá 
s námi. Trpělivě čeká na naši odpověď. 

Jak mu máme odpovědět? Svou vírou, kterou projevujeme v dennodenním životě. A jak ji můžu 
„žít“? V modlitbě - rozhovoru s Bohem. S lidmi, se kterými žiji, které potkávám. Nabízím jim to, co 
čekám od nich? Úctu, pozornost, přijetí… 

V listě Římanům čteme: „A víme, že Bůh ve všem spolupracuje pro jejich dobro s těmi, kteří ho 
milují.” (Řím 8, 28 - překlad Jeruzalémská Bible) 

Naše víra v těchto dnech prochází různými zkouškami, máme tedy příležitost říct Bohu znovu 
a znovu své ano a spolupracovat s ním na dobru, které je určeno nám i našim bližním.

Ať nám Panna Maria pomáhá denně odpovídat na Boží pozvání.

P. František             
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„Každý, kdo dýchá, vysoký i nízký, vzdělaný i nevzdělaný, mladý i starý, muž i žena, má své 

poslání, má práci.“ (sv. Jan Nepomuk Neumann - 19. června) 
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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. 

Ve dnech 21. – 22. 2. 2020 proběhla v naší 

farnosti duchovní obnova s Kateřinou 

Lachmanovou na téma „Vězení s klíčem 

uvnitř“. 

DUCHOVNÍ OBNOVA

Pro ty, kteří setrvali až do konce, byla možnost 

vše, čeho jsme se dotkli, odevzdat během 

adorace. 

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.

Pro mnohé z nás nejde o neznámou tvář, 

s  Katkou Lachmanovou se potkáváme 

pravidelně na Katolické charismatické 

konferenci nebo ve vysílání Tv Noe. Je 

teoložkou a psycholožkou, autorkou duchovní 

literatury (např. Dvojí tvář lenosti, Karikatury 

Boha, O milosrdenství, Kotva naděje), 

p ř í l e ž i t o s t n ě  s e  v ě n u j e  r e ko l e kc í m 

i přednáškové činnosti. Dlouhodobě působila 

v Pastoračním středisku při Arcibiskupství 

pražském, několik let jako šéfredaktorka 

Karmelitánského nakladatelství. Ve Frýdku, jak 

sama říká, není poprvé: zhruba před 30 lety se 

zde konalo setkání s misionáři z Malty, během 

kterého tlumočila. 

Osobně mě velmi oslovil příklad Abbé Pierra, 

francouzského katolického kněze, 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.“ 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. 

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, 

k d 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.

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. 

Veronika Šnerchová
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To, co nazýváme bezduché, považujeme 

za mrtvé, bez šťávy, bez života. Naproti tomu 

stojí cosi „duché“ , lépe napsáno to, co ducha 

má – tedy něco šťavnaté, živé. A právě 

i  z  tohoto trochu dětského přirovnání 

p oz n ává m e ,  že  ž i j e ,  kd o  m á  d u c h a , 

protože duch oživuje.

VE VANUTÍ ŽIVOTA

Když vyznáváme víru, říkáme: „…věřím v Ducha 

svatého, Pána a Dárce života…“ Vyznáváme, 

že známe pramen života a Toho, kdo ho v nás 

rozhojňuje. Na začátku Bible čteme … Duch 

Boží  se  vznášel  nad vodami (Gn1,2) . 

Prostřednictvím Jeho životodárné moci vydala 

voda množství živých tvorů. „Když sešleš svého 

Ducha, jsou stvořeni, a obnovuješ tvář země,… 

(Žl 104,30). 

Inspirace: W. Stinissen: I dnes je den Boží.

Ať žijeme v jakémkoli povolání, jsme v jakékoli 

životní situaci, našim povoláním je především 

být stále víc naplněni Duchem svatým. Jsme 

sami sebou natolik, nakolik přijímáme život 

od Ducha, nakolik jsme otevřeni Duchu 

svatému. 

Být otevřeni Božímu Duchu, znamená vystavit 

své plány a očekávání vanutí Ducha, stávat se 

větrem. Ježíš to říká Nikodémovi: „Vítr vane, 

kam chce; slyšíš, jak hučí, ale nevíš, odkud 

přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se 

narodil z Ducha.“ (J 3,8). A právě ve dnech 

před Letnicemi jsme zvlášť zváni Synem 

vytáhnout plachty a prosit Otce o Ducha 

svatého: „…čím spíše nebeský Otec dá Ducha 

svatého těm, kdo ho prosí!“ (Lk 11,13). Prosme, 

protože Otec nám touží dávat Ducha svatého, 

vždyť k tomu nás stvořil.

Bez Ducha svatého vše odumírá, je bez života. 

S Ním naopak všechno ožívá, i to, co bylo mrtvé 

(Ez 37). Bez Ducha svatého je Bible pouhou 

sbírkou neživých písmen; s Ním se biblická 

slova proměňují ve světelné ukazatele cesty 

našeho života a přesvědčují nás, že jsme 

milováni v každém okamžiku našeho života 

zcela osobní láskou. Bez Ducha svatého se 

církev omezuje na pouhou lidskou organizaci, 

s Ním je církev živým organismem. Nedostává-

li se nám Ducha, samozřejmě to neznamená, 

že bychom se k sobě nedokázali chovat slušně 

a korektně, ale teprve v Jeho přítomnosti se 

d o k á ž e m e  z a h r n o v a t  n á k l o n n o s t í , 

pochopením a skutečným společenstvím. 

Skutečná láska vychází z Ducha.

On je Dárcem života, jehož Bůh seslal 

do našeho srdce: „A protože jste synové, poslal 

nám Bůh do srdce Ducha svého Syna,…“ 

(Gal 4,6). Seslal Ho do nejhlubších vrstev 

našeho nitra.  Není to žádná cizí  moc 

nebo vetřelec. Je s námi spojen do té míry, 

že mezi Ním a naším skutečným já není rozpor. 

Vždyť přece nás stvořil Otec svým Slovem 

v moci Ducha; svým Slovem, které se stalo 

tělem, nás zachránil; a skrze Ducha svatého 

nám daruje identitu. Dostáváme ji v momentu 

našeho křtu. Ve křtu máme účast na kříži – 

Stromu života a na Kristově zmrtvýchvstání – 

Momentu nového života.

PP
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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   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.“

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…“

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

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

„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   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   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.”

IS

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.“
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Milí malí i velcí farníci, sluníčko nám svítí nad hlavami zase o něco déle, všechno kvete. 

A i když sice stále musíme nosit roušky, měsíc Panny Marie si i tak můžeme užívat plnými doušky. 

Zkrátka ani koronavirus nemůže porazit Korunu stvoření.

7. Těžce zkoušená osoba Starého zákona.

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J ) 

5. Poslední ze tří zmrzlíků.

8. Místo, kde se Panna Maria zjevila Lucii, Hyacintě a Františkovi.

9. Lidový název pro měsíc květen.

1. Křestní jméno kněze Neriho, jemuž se přezdívá „veselý svatý“.

3. Symbol Ducha svatého.

 

Tentokrát jsme si pro vás připravili osmisměrku. Po vyškrtání deseti slov z nápovědy si 

zakroužkujte písmenka, která v osmisměrce zbyla. Dozvíte se, jaký krásný svátek slavíme každý 

rok druhou květnovou neděli.

10. „Co šlechtí člověka, ovšem taky králíka.“  (co slavíme 1. 5., svátek _______).

2. Lidový název pro Svatodušní svátky.

4. Přízvisko svatého Josefa, jehož svátek slavíme 1. května.

Smích je zdravý aneb Pojďme si tu karanténu trochu odlehčit

6. Příjmení svatého redemptoristy, patrona pekařů a vinařů.

J  Proč je koronavirus jako těstoviny?

Přišli s tím Číňani, ale až Italové to rozšířili do celého světa.

J  Sněhurka už má jenom šest trpaslíků. Kejchal je v karanténě.

Název prý obsahuje Čínu i lyže (ski = anglicky „lyže“) a jeden ze členů je Malátný. 

IS

Na ten sice neumřete, ale na infekčním oddělení není Wi-Fi…“

J  Tak vláda ČR v rámci opatření proti koronaviru zrušila skupinu Chinaski.

J  „Děcka, myjte si ruce, jinak chytnete koronavirus.

Svatojánský hlas 4-5/2020
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I v této době se snažím vše prožívat s Ježíšem. 

Modlím se každý všední den desátek růžence. 

Při odpoledních procházkách s rodinou je naší 

pravidelnou zastávkou kříž v lese, kde se 

společně modlíme za oběti pandemie. Stejně 

tak se každý večer scházíme okolo stolu a při 

světle svíčky se společně modlíme Korunku 

k Božímu milosrdenství a zakončujeme 

ji speciální modlitbou proti šíření koronaviru 

a modlitbou k Panně Marii La Salettské. Farní 

život sdílíme alespoň virtuálně díky online 

přenosům mší svatých. (Klára Šotkovská)

Velmi velkým pozitivem pro mě byla a stále je 

každovečerní společná modlitba v kruhu 

rodiny ve 20 hodin. Celý ten korona čas pro mě 

ale nebyl časem, kdy jsem více četl z Písma, 

za což se stydím, jelikož máme i Rok Bible… 

Po pracovní stránce jsem konečně lépe 

pochopil, co znamená pracovat z domu -  

opravdu to není lehké. Ale už mám tu 

zkušenost a vím, kde jsou moje slabá místa. 

Nevím, proč je tu ten „koronačas“ a je velmi 

pravděpodobné, že to ani nepochopím. Co 

však určitě vím, že s Boží pomocí to dáme. 

„Hospodin dal,  Hospodin vzal:  jméno 

Hospodinovo buď pochváleno! Ve všem tom 

neštěstí Job vůbec nezhřešil a neobracel se na 

Boha s pošetilými výčitkami.“ (Job 1,21-22) Uč 

mě, Pane, Jobovu smýšlení a víře a „přijdi 

na pomoc mé malověrnosti!“ (Mk 9,24) 

Amen! (Radoslav)

Co se týká našeho rodinného prožívání 

svátečních dnů, byli jsme vděční za možnost 

„domácí“ bohoslužby, která znamenala 

(nejen) pro staršího syna také jeho aktivní 

spoluúčast. Zjistili jsme totiž, že (pasivní) 

sledování mše sv. „on-line“ s malými dětmi se 

někdy podobalo téměř blasfemii. Právě 

zkušenost společného slavení v rodině a četba 

nedělního evangelia nám přinesla několik 

nových a milých poznatků. Např.: děti jsou 

velmi vnímavé. Syn František při poslechu 

příběhu učedníků jdoucích do Emauz zachytil 

detail – poznali ho při lámání chleba. Sám 

chtěl prožívat domácí bohoslužbu v kněžském 

„oblečení“ a já byl „pouze“ ministrant. 

Př iprav i l  s i  své  l i turg ické  předměty 

a k mladšímu bráchovi pronesl kázání pro 

děti. Velikonoční triduum prožité letos mimo 

klasickou liturgii ve mně vzbudilo zájem 

o  h l u b š í  s t u d i u m  S t a r é h o  z á k o n a                          

j a k o  p ř e d o b r a z u  J e ž í š o v y  o b ě t i .                            

(Adam Vojkovský)

JAK TO ŽIJU JÁ aneb Co karanténa 
a můj duchovní život?

Musím říci, že nikdy jsem nevěnovala tolik 

času modlitbě jako letos v době karantény. 

Snažím se ž ít  poselství  Panny Marie 

z Medjugorje. Ráno evangelium na každý den, 

sv.  růženec,  v  poledne druhou část , 

v podvečer online mše sv. a večer sleduji ve 20 

h na youtube „študio7bolestná“ - společně se 

modlím 3.část růžence, Korunku k B. 

milosrdenství a zasvěcení P. Marii.  Nikdy bych 

nevěřila, jak moc mi bude chybět účast na mši 

svaté a svátosti. Jak je člověk ubohý a slabý 

a potřebuje neustále Boží blízkost. (Stáňa)

Co mi v době karantény chybělo, byly mše 

svaté, na kterých jsem zvyklý sloužit jako 

ministrant. Hodně fajn bylo, že jsme se mší 

účastnili společně s našimi otci přes farní 

facebook, později youtube, a mohli slavit 

eucharistii společně, i když každý zvlášť. Doba 

karantény tímto prohloubila osobní modlitbu 

doma nebo při návštěvě některého z kostelů. 

Další věc, která mi chyběla a chybí, je naše 

společenství ministrantů, kde se každý týden 

s e t k á v á m e  s  k l u k y  z  n a š í  f a r n o s t i 

na ministrantských schůzkách a společně 

trávíme volný čas. Snad se brzy vše vrátí 

do normálu a znovu se uvidíme. 
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Ve volných chvílích jsem se snažil sáhnout 

i po duchovní četbě a více reflektovat 

skutečnosti jindy mnou žité často povrchně 

nebo pokládané za naprostou samozřejmost. 

Stojí za to také zmínit přínos technologií, 

které  dodávaly  urč i té  impulzy  mému 

duchovnímu životu. Z nejvíce inspirujících pro 

mě bych zmínil např. podcast U ambonu, 

případně sledování myšlenek papeže Františka 

nebo zahraničních kněží a biskupů na Twitteru 

pro vnímání celosvětového rozměru církve. 

K PANNĚ MARII

Z TWEETŮ PAPEŽE FRANTIŠKA MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA 

Děkujeme všem za jejich příspěvky, které jsou 
velkým svědectvím o laskavé Boží ruce, jež nás 
neustále vede a provází našimi životy, 
a to i v těch těžších a méně pochopitelnějších 
okamžicích.

Pán utěšuje vždycky zblízka, pravdou a v naději. 
Pánova útěcha se vyznačuje těmito rysy: 
Zblízka, nikdy s odstupem. „Jsem s tebou“ – 
jsou krásná slova. Často mlčky, ale víme, že Pán 
je tu vždycky. Pán těší zblízka a neužívá 
prázdných slov. Mluví málo, ale je blízko. 

(8. 5. 2020)

(Pavel Hrtús)

Maria,

Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,

Ty záříš vždycky na naší cestě

jako znamení spásy a naděje.

jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově

a zachovala svou víru pevnou.

Ty, Záchrano římského lidu,

víš čeho nám zapotřebí

který vzal na sebe naše utrpení

a jsme si jisti, že se postaráš

aby se, jako v Káni Galilejské,

po této chvíli zkoušky.

a učinili to, co nám řekne Ježíš,

mohla navrátit radost a veselí

Pomoz nám, Matko Božské lásky,

abychom se připodobnili vůli Otce

k radosti vzkříšení. Amen.

aby nás – skrze kříž – přivedl

a obtížil se našimi bolestmi,

Matko Boží, Panno Maria, Královno růžence, 
ukaž nám sílu svého ochranného pláště. Z tvých 
rukou vychází naděje a mír, který velmi 
potřebujeme. (13. 5. 2020)

Svatojánský hlas 4-5/2020
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předkládáme několik informací ke stávající 
situaci. Prosíme, sledujte také ohlášky, 
které reagují na změny v opatřeních: 

● Setkání společenství, výuka 
náboženství, přípravy na manželství 
jsou do odvolání zrušeny. 

22. 3. – Ludmila Mališová (*1932)

22. 3. – Natálie Strouhalová

● Svátost smíření je možno přijmout 
půl hodiny přede mší svatou.

17. 4. – František Vaňous (*1942)

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

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

OPUSTILI NÁS

24. 2. – Linus Sládek (*1936)

● Svátost křtu je možné domluvit 
individuálně.

22. 3. – Viktorie Strouhalová

15. 3. – Marie Pasečná (*1943)

● Všechny mše svaté z baziliky jsou 
vysílány na YouTube, kanál farnost 
Frýdek. Kdo by chtěl, může přispět 
na kameru nebo na potřeby farnosti, 
a to na účet farnosti nebo osobně 
v kanceláři. Všem dárcům předem 
děkujeme.

● Po dobu trvání mimořádných 
opatření jsou všechny mše svaté 
slouženy dle pravidelného programu 
v bazilice. Mše svaté sloužíme také 
ve Starém Městě a v Lískovci 
v obvyklých časech. Děkujeme 
za dodržování hygienických pravidel 
a za ohleduplnost.

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

P. František 

12. 3. – Marie Chamrádová (*1935)

23. 3. – Dagmar Osinová (*1949)

  4. 4. – Stanislava Smisitelová (*1944)

17. 4. – Libuše Černá (*1933)

SBÍRKY

14. 6. – 11. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby 

farnosti

PÁTEČNÍ ADORACE

Každý pátek v BM, 15.00 – 17.45 h.

OTEVŘENÉ CHRÁMY

Bazilika Navštívení Panny Marie (od 9. 6.)

Út – So 9.00 – 15.00 h

31. 5. – Slavnost Seslání Ducha svatého – 

Svatodušní sbírka na diecézní charitu

21. 6. – 12. neděle v mezidobí – sbírka 

na dostavbu Diecézního střediska mládeže

Ne 13.00 – 17.00 h

Milí bratři a sestry,

Věž farního kostela (od 12. 6.)

So – Ne 13.00 – 18.00 h

Pá 15.00 – 18.00 h
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