
SVATOJÁNSKÝ HLAS
měsíčník římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku

1/2021

„

 • ročník IX.

Aby struny zněly

  sv. František Saleský – 24. ledna

Stalo se vám už někdy, že jste něco dlouhodobě odkládali? Buď pro vytíženost, pak už vám 
nezbyl čas, nebo jste museli řešit věci, které “hořely”. Nebo se vám jednoduše nechtělo. 
Možná to byla jenom maličkost, a ta počkala. Šlo-li ale o důležitou věc, určitě jste se ji dle 
možností snažili vyřešit hned. 

Já jsem si právě dnes, asi po dvou letech, koupil nové struny na kytaru a vyměnil je. Vím, 
není to nic důležitého. :) Ale má kytara najednou “ožila”. Zní úplně jinak než se starými 
strunami. 

Drazí, někdy možná odkládáme ve svém životě “výměnu” těch strun, kterými můžeme  
“zaznít” pro Pána, pro své bližní i pro sebe sama v plnosti. Někdy stačí tak málo, abychom 
oživili svou modlitbu, své vztahy, svůj zápal pro službu. 

A co že to máš vyměnit? Zkoumej každý den, jestli tvůj vztah k Bohu, k bližnímu i k sobě  
samému “zní” harmonicky, nebo je něco “nelibozvučné”? Jaké “ovoce” přináší tvá přítom-
nost, tvé názory, tvůj duchovní život lidem kolem tebe? 

Vyprošuji nám všem, abychom se nebáli “měnit” ve svém životě, co nám Pán ukáže světlem 
svého Ducha. A to nejen dnes, ale i zítra… i tehdy, když se nám nebude chtít. 

P. František

Víra je jako paprsek slunečního světla. Umožňuje nám vidět ve všech věcech Boha 
a stejně tak i vidět všechny věci v Bohu.
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Vánoce v našich rodinách

Aneb vánoční pozdravy rodin z naší farnos-
ti :) A co znamenají ona roztroušená slova? 
Tato slova jsou tím, co by nám chtěli popřát 
do nového roku 2021. Děkujeme všem rodi-
nám za jejich příspěvek a přání.

radost
naděje

odpuštění

světlo

slunce v duši
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Ester – moc a láska mého Krále

Stejně jako Tobiáš či Timotej, také Ester má 
v Bibli stejnojmennou knihu. Židé ji řadí mezi 
sváteční spisy a čtou ji během jarního svátku 
Purim, který připomíná událost vysvobození 
spojenou právě s příběhem Ester. Kdo tedy 
tato židovská dívka a pozdější královna byla? 

Perskou královnou
Izraelka Ester žila v Perské diaspoře v Šúša-
nu. „Byla to dívka krásné postavy a půvabné-
ho vzhledu. Po smrti jejího otce a její matky 
ji Mordokaj přijal za dceru.“ (Est 2,7) Král si 
hledal novou manželku, a proto byly všech-
ny dívky země shromážděny na hradě. Mezi 
nimi se králi zalíbila právě Ester. Nedlouho 
poté se Haman, nejvyšší z velmožů, rozhodl 
vyhladit všechny Židy v zemi. Rozhněvalo jej, 
že se mu Žid Mordokaj neklaní. Také Ester se 
brzy dozvěděla o vydaném nařízení a Mordo-
kaj ji povzbuzoval, aby vyprosila u krále mi-
lost pro svůj lid.

Příprava nemožného s Hospodinem
V té době ovšem platil pod trestem smrti zá-
kaz vstoupit ke králi bez pozvání. Ester vědě-
la, kdo je skutečným Pánem dějin a života. 
S důvěrou se obrátila k Hospodinu: „Vlož mi 
do úst příhodná slova před lvem a proměň 
jeho srdce, aby zanevřel na našeho protivníka 
k záhubě jeho i těch, kdo s ním stejně smýš-
lejí. Nás však svou rukou vysvoboď a pomoz 
mně opuštěné, neboť nemám nikoho než 
tebe, Hospodine.“ (Příd Est 4,17) A Mordo-
kajovi vzkázala: „Jdi, shromažď všechny Židy, 
kteří jsou v Šúšanu, a postěte se za mne. Ne-
jezte a nepijte po tři dny, v noci ani ve dne. 
Také já a mé dívky se budeme takto postit. 
Potom půjdu ke králi…“ (Est 4,16)

Moudrost okamžiku
Poté již předstoupila před krále. Po králově 
dotazu na její přání, pro nás možná překva-
pivě, řekla: „Uzná-li král za vhodné, nechť 

král s Hamanem přijde dnes na hostinu, 
kterou jsem pro něho připravila.“ (Est 5,4)  
Ester nespěchala se svou žádostí, ale moud-
ře a trpělivě čekala na vhodný okamžik. Až na 
druhé hostině, když se král už potřetí ptal na 
její přání, mu pověděla celou pravdu. Co Boží 
milost připravila, správné lidské rozhodnutí 
dotvořilo. Král se dozvěděl o celé situaci, dal 
Hamana popravit, Mordokaje povýšil na jeho 
místo a dovolil mu udělat vše pro záchranu 
Židů. 

FIAT v dějinách spásy
Skrze Ester vysvobozuje Hospodin izraelský 
národ. Ona sama se rozhodla stát se záchra-
nou pro svůj lid, i když jí hrozilo nebezpečí 
smrti. Ester je častokrát představována jako 
předobraz Panny Marie, která svým „FIAT“ 
darovala světu Spasitele. O dvacet století 
později, při beatifikaci Edith Steinové, Jan Pa-
vel II. připomíná slova této světice: „Musím 
dnes více myslet na královnu Ester, která za-
chránila svůj lid. Jsem malá Ester, velmi chu-
dá a velmi slabá, ale Král, který mě vyvolil, je 
veliký a nekonečně milosrdný…“

Přes veškerou naši křehkost i křehkost této 
doby, Král, který si nás vyvolil a povolal 
k životu, je veliký a nekonečně milosrdný. 
Kéž nám poselství královny Ester pomůže 
s důvěrou a moudrostí vstoupit do nového 
roku. 

KŠ
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Rok sv. Josefa

V událostech všedních dnů, i této nepochopi-
telné doby, nám v začátku adventní doby pa-
pež František vyhlásil 8. prosince 2020 apo-
štolským listem „Patris Corde  – Otcovským 
srdcem“ rok svatého Josefa. Je odezvou na 
připomínku 150. výročí od prohlášení sv. Jo- 
sefa patronem univerzální církve (Ochrán-
ce katolické církve) blahoslaveným Piem IX. 
(8. prosince 1870) a svěřením pod jeho 
ochranu i tento čas, který žijeme.    

Papež František v něm říká: „Tato touha 
vzrostla v uplynulých měsících pandemie, kdy 
můžeme uprostřed krize zakoušet, že naše 
životy utvářejí a nesou obyčejní – většinou 
opomíjení – lidé, kteří se neobjevují na titul-
ních stranách novin a časopisů ani na velkých 
jevištích nejnovějších show, nepochybně však 
dnes píší rozhodující události našich dějin: 
lékaři, ošetřovatelé a ošetřovatelky, zaměst-
nanci obchodních domů, uklízečky, pečovatel-
ky, dopravci, pořádkové služby, dobrovolníci, 
kněží, řeholnice a mnoho a mnoho dalších, 

kteří pochopili, že se nikdo nezachrání sám. 
[…] Ve svatém Josefovi, nenápadném muži, 
který diskrétně a skrytě žije každodenní život, 
mohou všichni nalézt přímluvce, pomocníka 
a průvodce těžkými časy. Svatý Josef nám při-
pomíná, že všichni ti, kdo nejsou vidět nebo 
jsou ve „druhé linii“, mají nezastupitelnou 
roli v dějinách spásy. Jim všem patří uznání 
a vděčnost.“

Svatý Josef je papežem Františkem v tom-
to listu popsán jako: Milovaný otec; Něžný 
otec; Poslušný otec; Přívětivý otec – Otec, 
který přijímá; Otec odvážně vynalézavý; 
Pracující otec; Stín otce a zároveň to aplikuje 
na každého z nás. 

Proto u příležitosti jubilejního Roku ke cti 
svatého Josefa, vyhlášeného papežem Fran-
tiškem, se uděluje zvláštní dar odpustků.  
Plnomocný odpustek se uděluje za obvyk-
lých podmínek:

a. Plnomocný odpustek se proto uděluje 
všem, kdo budou aspoň půl hodiny medito-
vat o modlitbě Páně nebo se aspoň jeden den 
budou účastnit pobytu v duchovním ústra-
ní, který bude obsahovat meditaci o svatém  
Josefovi. 

b.  A proto se bude moci dostat daru plno-
mocného odpustku také těm, kdo podle pří-
kladu svatého Josefa vykonají skutek milosr-
denství, ať tělesný nebo duchovní. 

c. Aby byly všechny křesťanské rodiny nalé-
havě povzbuzeny k tomu, aby znova tvořily 
příklad důvěrného společenství, lásky a mod-
litby, který byl plně přítomen u Svaté rodiny, 
uděluje se plnomocný odpustek věřícím, kteří 
se v rodinách nebo jako snoubenci pomodlí 
posvátný růženec. 

d. Plnomocný odpustek tedy bude moci ob-
držet každý, kdo každý den svěří své snažení 
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pod ochranu svatého Josefa, a kterýkoli věří-
cí, který bude přímluvu nazaretského dělníka 
vzývat v tom smyslu, aby každý, kdo si hledá 
práci, ji byl schopen najít a aby práce všech 
byla důstojnější. 

e. Plnomocný odpustek se tedy uděluje vě-
řícím, kteří se pomodlí litanie ke svatému 
Josefovi (v latinské tradici) nebo akathist  
ke svatému Josefovi, celý anebo aspoň jeho 
přiměřenou část (v tradici byzantské), anebo 
jinou zvláštní modlitbu ke svatému Josefovi  
z jiných liturgických tradicí, a to za církev pro-
následovanou ad intra a ad extra a za ulehče-
ní všem křesťanům, kteří trpí jakýmkoli dru-
hem pronásledování. 

Pro opětovné potvrzení všeobecného pa-
tronátu svatého Josefa v církvi uděluje tato 
Apoštolská penitenciárie – kromě uvede-
ných okolností – plnomocný odpustek věří-
cím v Krista, kteří se pomodlí některou plat-
ně schválenou modlitbu nebo učiní úkon 

zbožnosti ke cti svatého Josefa, např. se po-
modlí „Ad te, beate Ioseph“ [K tobě, svatý 
Josefe], zvlášť o výročních dnech 19. března  
a 1. května, o svátku Svaté rodiny Ježíše, Ma-
rie a Josefa, v neděli svatého Josefa (v byzant-
ské tradici), devatenáctého dne kteréhokoliv 
měsíce a o každé jednotlivé středě, která je 
podle zvyku v latinském ritu zasvěcena pa-
mátce tohoto světce. 

Aby se přístup k získání Božího odpuštění, 
otvíraného klíči církve, při laskavém pastýř-
ském přístupu usnadnil, žádá tato peniten-
ciárie snažně, aby se všichni kněží pověření 
fakultami zpovědníků ochotně a velkoryse 
věnovali slavení svátosti pokání a nemocným 
často sloužili svatým přijímáním.“ 

Tyto odpustky platí po celý Rok svatého  
Josefa.
 

P. Jozef Novák

Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)

Milý čtenáři Svatojánského hlasu,

bohužel je stále většina prostorů zavřená 
a spolu s nimi také různé zábavné okamžiky, 
které jsi v nich mohl zažít. Možná jsi tím  
zlenivěl a kam nemusíš, tam se nehrneš, 
anebo jsi naopak velmi vděčný za každou  
akci, kterou můžeš prožít a často s rodinou  
vyrážíš na toulky přírodou. Ať je to tak 
či onak, nabízíme ti pár drobných nápadů, 
které můžeš ve většině případů zrealizovat 
i u sebe v pokojíčku:

• Napsat dopis nebo pohlednici někomu,     
    koho jsi dlouho neviděl.

• Nakreslit obrázek (např. Tři krále,…).

• Vymyslet básničku.

• Jít na procházku do lesa a pozorovat  
    zvířátka.

• Potěšit všechny, se kterými doma bydlíš     
    (rozveselit, pomoci s něčím,…). 

A co si třeba zazpívat? Na následující straně 
najdeš písničku, kterou možná znáš a pokud 
ne, můžeš se ji naučit. Pokud umíš hrát na ně-
jaký hudební nástroj, určite si ji můžeš zkusit 
také zahrát. Následně můžeš doplnit jméno 
Krále, o kterém se zpívá v písničce. Není tam 
přímo uvedeno, tak zkus popřemýšlet a když 
nebudeš vědět, neboj se poprosit někoho  
o radu. A do srdce můžeš napsat, za co jsi  
v životě vděčný.



7



8

UDĚLENÉ SVÁTOSTI A POHŘBY V ROCE 2020

Křty: 31 

   – z toho chlapci:  12
           – děvčata:  19

Svatby: 6

Pohřby: 51 

        – do země: 31
        – kremace:  20

   – z toho Frýdek:  36
              – Staré Město: 8
                – Lískovec:  7

První sv. přijímání: 21

Pomazání nemocných:  318

 – z toho společně při mši sv.:  123

 – individuálně:  195

ÚŘEDNÍ HODINY FARNÍ KANCELÁŘE:
Pondělí: 8.00 – 11.30, 14.00 – 17.00
Úterý: 9.00 – 11.30
Středa: ----- 
Čtvrtek: 8.00 – 11.30, 14.00 – 16.00
Pátek: 9.00 – 11.30

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE
pondělí – sobota 8.00 a 18.00 h
neděle 8.00, 10.00 a 18.00 h 

MŠE SVATÉ VE STARÉM MĚSTĚ
středa 16.30 h, neděle 9.00 h

MŠE SVATÉ V LÍSKOVCI
čtvrtek 16.30 h, neděle 7.30 h

SBÍRKY
24. 1. – 3. neděle v mezidobí – sbírka na  
biblický apoštolát

OPUSTILI NÁS

27. 11. – Jan Oram (*1927)

27. 11. – Eugenie Polová (*1937)

30. 11. – Viliam Melicher (*1930)

  8. 12. – Anna Niesnerová (*1933)

  9. 12. – Marie Kociánová (*1936)

11. 12. – Břetislav Lehnert (*1940)

13. 12. – Ludmila Landová (*1929)

19. 12. – Elvíra Kozáková (*1934)

Uzávěrka příštího čísla: 21. 1. 2021, Příští číslo vyjde v neděli 7. 2. 2021
e-mail redakční rady: redakcehlas@gmail.com

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

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

KONTAKTY

P. František Boldy CSsR, administrátor farnosti: 731 433 133
P. Peter Kvetan CSsR, farní vikář: 603 222 349

P. Jozef Novák CSsR, farní vikář a rektor komunity: 734 288 586
Farní kancelář: 731 625 682


