
SVATOJÁNSKÝ HLAS
měsíčník římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku

3/2021

„

 • ročník IX.

  sv. Jan Klimak – 30. března

Nedivte se, že každý den padáte; nevzdávejte se, ale odvážně se postavte.

Drazí, 

určitě jste již zažili radost z úspěchu někoho kolem sebe. Ať se ten úspěch týkal čehokoliv, 
určitě nepřišel z nenadání. Dojít k úspěchu, znamená být vytrvalý. Kdoví, kolik času a úsilí 
musel věnovat tomu, aby byl úspěšný, něco zvládl. Například takový sportovec moc dobře 
ví, jak je důležitá příprava – trénink. Pomáhá totiž rozvíjet předpoklady, které v sobě objevil. 
Ví, že k radosti z úspěchu vede dlouhá cesta. 

Zamýšleli jste se už někdy nad tím, proč se i naše srdce, naše nitro má připravovat? K čemu? 
Co je cílem? K setkání s Pánem. Víme, že nás jednou přivítá a podívá se na naše srdce – co 
v něm je. Pán dobře ví, že to naše srdce se zmítá v zápase. Je o něj vedena duchovní válka!

Pán nás neustále zve k přípravě, i v době, kterou prožíváme. Touží svou milostí připravit 
naše srdce, aby bylo schopné přijímat jeho lásku. Abychom se svým srdcem stále více a více 
podobali svému Stvořiteli, dovedli milovat jako on. Možná cítíš, jak jsi ještě “daleko” od cíle, 
ale to nemá být důvod k rezignaci. Právě naopak. Znovu se máme rozhodnout k přípravě – 
k tréninku svého srdce a můžeme to udělat hned.
Neboj se volat slovy 51. žalmu: Stvoř mi čisté srdce, Bože! Obnov ve mně ducha vytrvalosti.

P. František
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Velikonoce v rodině

Postní doba pokročila a Velikonoce se zase 
o trochu přiblížily. Vypadá to, že je budeme 
letos opět prožívat více ve svých rodinách, 
což může být pěknou příležitostí k hledá-
ní nových způsobů, jak oslavit tyto největší 
křesťanské svátky. Jednou z možností je sla-
vení Pesachové večeře. O svou zkušenost se 
slavením Pesachové večeře se s námi podělili 
manželé Přikrylovi.

Co to vlastně je Pesachová večeře?
Pesach je židovský svátek na připomínku 
vyvedení Izraelitů z otroctví v Egyptě. Tento 
svátek slaví židé v rodinách prostřednictvím 
slavnostní večeře s mnoha symbolickými po-
krmy, zpěvem žalmů a nesmí chybět 4 kali-
chy vína pro každou dospělou osobu. Pro nás 
křesťany je důležité, že při této večeři Ježíš 
vyzval apoštoly, aby tak činili na jeho památ-
ku. Mše svatá přebírá tedy do určité míry ně-
které prvky této večeře.

Kdy a kde jste se s ní poprvé setkali? 
První informace a manuály ke slavení Pesa-
chové večeře jsme získali už během našich 
studií na vysoké škole v devadesátých letech 
a od té doby jsme zkoušeli uspořádávat tako-
vou večeři ve společenství a postupně jsme 
pronikali do hloubky, které toto slavení nabízí. 

Proč jste ji začali slavit i ve vaší rodině? 
V rodině jsme přirozeně navázali na zkušenost 
slavení Pesachové večeře ve společenství. 
Vzhledem k tomu, že židé prožívají Pesach 
v rodinách, jsou součástí slavení i úkoly pro 
děti, takže se děti velmi přirozeně zapojí  
a slavnost si oblíbí.   

Jeden moment, který z ní máte opravdu 
rádi…
Krásných okamžiků je při slavení Pesachu 
mnoho. Velmi oblíbeným momentem pro dě- 

ti je hledání afikomanu (kousku schovaného 
nekvašeného chleba), který v průběhu ve-
čera předsedající ukryje v místnosti. Afiko-
man židé nejedí, ale odkládají jako chléb pro 
mesiáše, který má přijít. Pro nás křesťany je 
důležité, že právě odloženou část afikomanu 
zřejmě Ježíš vzal při večeři do rukou a nad ní 
pronesl slova „vezměte a jezte z toho všich-
ni, toto je moje tělo…“ Tím se před apošto-
ly znovu jasně postavil do role mesiáše. Při 
slavení Pesachové večeře si díky objevování 
těchto momentů uvědomujeme, jak silně Je-
žíš svým jednáním naplnil vše, co se vztaho-
valo na očekávaného mesiáše.   

Čím obohacuje slavení Pesachové večeře 
vaše prožívání Velikonoc?
Při slavení Pesachové večeře se jako křesťa-
né nesnažíme napodobovat přesně židovské 
slavení ani si nehrajeme na židy. I mezi židy 
existuje mnoho variant slavení a řada prvků 
při večeři může mít několik významů. Zajíma-
vé pro nás je slavit tuto večeři tak, jak ji slavil 
Ježíš i s připomenutím právě těch překvapi-
vých změn, které Ježíš při slavení večeře udě-
lal. Díky porozumění slavení Pesachové ve-
čeře začínáme hlouběji rozumět i některým 
prvkům, které máme ve mši svaté. Obohace-
ním pro nás je pak zejména to, že se Veliko-
noce tímto několikahodinovým domácím sla-
vením stávají svátkem s významně rodinným 
prožíváním. Slavení připomínky poslední ve-
čeře Páně na Zelený čtvrtek v kostele přiro-
zeně pokračuje doma. I jídlo a pití při večeři 
se stávají prožívanou modlitbou. Inspirativní 
je například žehnání před každým pokrmem 
a každým kalichem, které neustále udržuje 
zaměření na Boha, k jehož oslavě celá večeře 
směřuje.  

Děkujeme manželům Přikrylovým za rozho-
vor i za jimi připravený mini návod ke slavení. 
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Jak můžeme doma slavit 
velikonoční večeři

(mini úvod do slavení Pesachové večeře) 

Jako křesťané můžeme prožít Pesachovou 
večeři tak, jak ji slavil Ježíš. Slavení večeře 
má předepsaný pořádek (seder), který je se-
psán v knize (hagada). Různé židovské tradi-
ce mají mírné odlišnosti v detailech a význa-
mech některých částí. Nám se osvědčila jako 
základní pomůcka tzv. Vyšehradská hagada, 
kterou sestavili křesťané a obsahuje tedy 
i křesťanské interpretace některých pasáží 
sederu. Obsahuje i návody k přípravě všeho 
potřebného ke slavení. (Do vyhledávače stačí 
zadat Vyšehradská hagada a strýček google ji 
najde.☺)

Slavení může probíhat v rodině nebo ve 
společenství, slavit může i několik rodin do-
hromady (pokud je rodina malá a nestačí na 
snědení beránka☺). Na začátku je potřeba 
prostudovat si manuál (hagadu) a rozdělit 
role, které budou jednotliví přítomní vykoná-
vat. Všichni se zapojí do přípravy a průběhu 
večera – příprava může zaplnit celý den.

Slavení začíná už přípravou na Pesach – od-
stranění starého kvasu známe i z novozákon-
ních textů (1 Kor 5,6-8). Takovou přípravou je 
pro nás postní doba, čas pro odstraňování sta-
rého kvasu hříchu. Samotné slovo „Pesach“ 
znamená „skok“, „přeskočení“ nebo volně-
ji „vyjití“. V první řadě je tedy oslavou vyjití  
z egyptského otroctví (pro nás vyjití z otroc-
tví hříchu) do svobodného života. Otázkou 
pro nás křesťany je, který večer v rámci Veli-
konoc Pesachovou hostinu slavit. Jedna mož-
nost se nabízí v návaznosti na obřady Zele-
ného čtvrtku jako připomínku večeře slavené 
Ježíšem v předvečer jeho umučení. Druhou 
možností je pojmout tuto slavnost jako osla-
vu veliké noci ze soboty na neděli, která je 
pro nás spojena s vyjitím do nového života. 
Obě varianty vidíme pro nás křesťany jako 
možné.

Pořádek večeře (seder) má celkem 14 částí – 
vždy s modlitbami žehnání:

1. KADEŠ – zahájení – vstupní modlitby, žehnání 
první číše

2. URCHAC – první umytí rukou

3. KARPAS – jedení vařené kořenové zeleniny 
(mrkev, brambory)

4. JACHAC – požehnání a rozlomení macesu (ne- 
kvašeného chleba), schování afikomanu

5. MAGID – vyprávění příběhu exodu (se zapo- 
jením dětí, připomenutí dějin spásy i našich 
dějin obrácení) + žehnání druhé číše

6. RACHCA – druhé umytí rukou před jídlem

7. MOCI, MACA – požehnání a pojedení macesu

8. MAROR – jedení hořkých bylin (rukola, salát)

9. KORECH – jedení sendviče z macesu a charo-
setu (směs strouhaných jablek, oříšků, skořice, 
rozinek, medu a vína či šťávy)

10. ŠULCHAN ORECH – jedení vejce, poté vlast-
ní večeře - jedení pečeného beránka a všech 
příloh

11. CAFUN – zákusek – hledání afikomanu

12. BARECH – žehnání třetí číše, modlitba po 
jídle

13. HALEL – zpěv nebo recitace série šesti žal-
mů, požehnání čtvrté číše

14. NIRCA – závěrečná modlitba se zpěvem

Je dobré si vyhradit dostatek času, slavení běž-
ně trvá 3-4 hodiny. Každý pokrm má řadu sym-
bolických významů, které je dobré objevovat. 
Také je dobré naučit se některé písně, které 
jsou přímo pro slavení Pesachu napsané (např. 
píseň Dajejnu – stačí zadat na youtube heslo 
Dayenu, případně Passover song).

Přejeme krásné objevování domácího slavení 
Velikonoc!
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Odpuštění je dar svobody

Ve svátosti smíření jsme dostali jeden z nej-
úžasnějších darů – odpuštění našich hříchů. 
Předstupněm této svátosti je také odpuštění 
a upřímná lítost každého z nás. Často máme 
kolem našich srdcí bariéry, které vyrostly 
z opakovaného ubližování a zranění, a pou-
há myšlenka na uvolnění těchto bariér je ne-
přípustná… Když ale mluvíme o tomto daru, 
měli bychom si uvědomit, že odpuštění má 
několik rozměrů:

• Odpuštění nám (naše viny a ublížení dru-
hým), které nám dává Bůh a které je be-
zhraniční a neklade si žádné podmínky. 
„…milujte své nepřátele a modlete se 
za své pronásledovatele, abyste se stali 
syny svého Otce, který je v nebesích, ne-
boť on dává svému slunci vzcházet nad 
dobrými a sesílá déšť na spravedlivé i ne-
spravedlivé.“ Mt 5, 44-45

• Odpuštění těm, kteří nám ublížili. „Pane, 
kolikrát proti mně smí zhřešit můj bratr  
a já mu mám odpustit? Až sedmkrát?“ 
[…] „Neříkám ti až sedmkrát, ale až sed-
masedmdesátkrát.“ Mt 18, 21-22

• Odpuštění sobě samému.

Představ si ten pocit, kdy člověk slyší slova 
o odpuštění od samého Boha. A teď si před-
stav, že je sděluje přímo Tobě. Slibuje, že Ti 
už nikdy nebude zazlívat Tvoje hříchy a snímá 

z Tebe vinu. Představ si, jak Ti říká: „Chci ob-
novit náš vztah.“ Úplně ti může změnit život 
už jen to, že uslyšíš tato slova, skutečně je 
zaslechneš.
Toto je jedno z nejdůležitějších poselství, 
které nám chce Ježíš v této postní době ode-
vzdat. Chce nás přesvědčit, že nám odpustil – 
úplně, dokonale a navždy. Toto poselství má 
pro nás zvláštní význam zejména tehdy, když 
máme problém odpustit sami sobě nebo 
uvěřit, že nám Bůh může odpustit něco, co 
jsme udělali. Odpuštění nám všem umožnila 
a přinesla jeho oběť – krev prolita na kříži. 
Společnými jmenovateli a předstupněm od-
puštění jsou lítost a také pokora – nebo pře-
konání vlastní pýchy. Pak je již pouze krůček 
k odpuštění našich vin, a to díky pravidelné-
mu zpytování svědomí každý večer. Můžeme 
tak postupně rozbíjet bariéry, které rostou 
kolem našeho srdce. V upřímném rozhovoru  
s Bohem a v lítosti dostáváme pokaždé no-
vou šanci a získáváme vnitřní pokoj.
Když budeš v této postní době hledět na 
kříž a rozjímat nad krví, kterou za Tebe Ježíš 
prolil, vzpomeň si, že neexistuje hřích, který 
by Ježíš vroucně netoužil odpustit. On chce 
odpustit vše – cizoložství, krádež, dokonce 
vraždu nebo potrat. A také hněv, pomlouvá-
ní, žádostivost nebo pýchu. Ježíš se rozhodl, 
že místo toho, aby Tě soudil, vyleje na Tebe 
svou krev. Jsi osvobozen od soudů a viny. 
Stačí k němu přijít s lítostí…

Zpracovano podle Slovo medzi nami 2/2021.
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Probodené srdce Krista – Longin

Longin, v Bibli nepojmenovaná postava, v tra- 
dici opředena mnohými legendami. Přese 
všechno nás může jeho příběh věrně prová-
zet, o to víc v čase postní doby. Podle staro-
křesťanské legendy šlo o jednoho z římských 
vojáků, který stál před dvěma tisíci lety pod 
Ježíšovým křížem. 

Neznámý muž 
Židovský Zákon přikazoval, aby nezůstávala 
těla odsouzených přes slavnostní sobotu na 
kříži, proto jim vojáci přeráželi kosti. Odsou-
zení se tak nemohli nadzvednout k dalšímu 
nádechu a udusili se. „Když přišli k Ježíšovi 
a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, 
ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok;  
a ihned vyšla krev a voda.“ (Jan 19) Ano, byl 
to právě Longin, kdo měl Ježíši probodnout 
bok, aby tak byla s jistotou potvrzena jeho 
smrt. Legenda vypráví o tom, že krev a voda 
vycházející z Ježíšova probodeného srdce, se 
dotkla i Longinových očí a uzdravila jeho zra-
kovou vadu. Více než očí se ale milost dotkla 
samotného Longinova srdce. Některé zprávy 
mu připisují ono vyznání setníka, zmiňované 
evangelisty Markem a Matoušem: „Ten člo-
věk byl opravdu Syn Boží.“ (Mk 15,39) 

Setkání s Božím milosrdenstvím
Longin jen „pracovně“ probodl srdce od-
souzenému muži visícímu na kříži a najed-
nou stál tváří v tvář proudu Božího milosr-
denství. Známý obraz Božího milosrdenství 
znázorňuje přicházejícího zmrtvýchvstalého 
Krista – mimo jiné ukazujícího na své probo-
dené srdce, ze kterého vyzařují dva paprsky. 
Sv. Faustýna zapsala do svého deníčku (299) 
tato Ježíšova slova výkladu: „Světlý paprsek 
znázorňuje vodu, která duše ospravedlňuje; 
červený paprsek představuje krev, která je ži-
votem duší. Tyto dva paprsky vytryskly z nitra 
mého milosrdenství tehdy, když mé umírající 
srdce bylo na kříži otevřeno kopím.“ Ježíšovo 

probodené srdce se lidem zjevilo jako nový 
zdroj a pramen Božího milosrdenství. Osobní 
setkání člověka s Božím milosrdenstvím vede 
k proměně, stejně tak tomu bylo u Longina.  

Poklad církve
Longin po své zkušenosti pod křížem začíná 
nový život, přidal se k Ježíšovým následovní-
kům a vydal se hlásat radostnou zprávu o Vy-
kupiteli. Začátek a růst církve naznačuje krev 
a voda tryskající z otevřeného boku ukřižova-
ného Ježíše“; „neboť z boku Krista, zesnulého 
na kříži, vzešlo obdivuhodné tajemství celé 
církve“. Jako byla Eva utvořena ze žebra spí-
cího Adama, tak se církev zrodila z probode-
ného srdce Krista, který zemřel na kříži.“ (KKC 
766) Tento pramen milostí plynoucí z Ježíšova 
srdce ovšem není minulostí, ale je stálým Bo-
žím darem, neustálou Boží nabídkou pro kaž-
dého člověka. Pramen, který vytryskl a neu- 
stále tryská, obnovuje a proměňuje, nám 
církev zprostředkovává ve svých svátostech. 

Později byl Longin pro svou víru v Krista za-
tčen, popraven a zařadil se tak k zástupům 
svatých. Kéž nám sv. Longin pomáhá ve zbý-
vajícím čase postní doby zastavit se pod kří-
žem, zahledět se na Krista a nechat se zno-
va omýt proudy milosrdenství tryskajícími 
z jeho otevřeného srdce. Ať tak i v této ne-
lehké době v našem srdci zní v nové síle ona 
slova: Ježíši, důvěřuji Ti!

KŠ
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Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)

Zelený čtvrtek
střípky událostí Zeleného čtvrtku v Ježíšově 
době:
Jan 13, 14–15 
Když jsem však já, váš Pán a Mistr, umyl nohy 
vám, máte i vy mýt nohy jeden druhému. 
Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako 
jsem se já zachoval k vám.

Myšlenka:
Nepovyšuj se nad druhé, pomáhej ostatním 
a nežádej, aby ti na oplátku něco dali.

FARNÍ TÁBOR

Ahoj, zdravíme všechny rodiče, případně děti, 
které budou své rodiče přemlouvat. 

Předáváme vám krátké info o tom, že farnost 
Frýdek pořádá pobytový tábor na téma „Deus 
vult!“ v termínu 26. července – 5. srpna (11 
dní) v krásném podhorském městu Vrbno pod 
Pradědem, kousek od Vidnavy.
Prozatím nevíme, jaká bude o prázdninách situ-
ace, ale předpokládáme, že lepší, a nechceme 
nad tímto prázdninovým pravidlem zanevřít. 
Proto si prosím zapište do svých deníčků tento 
termín nebo na něj myslete a nezapomeňte. 
Pokud bude situace příznivá, tábor bude pro-
bíhat za dodržování všech v tu dobu platných 
opatření. Oficiální přihlašování bude probíhat 
později, ale nebojte se, bude na něj dostatek 
času. Jen připomínám, že hlavním vedoucím 
tábora je Ondra Janošec. Proto prosím veške-
ré dotazy smeřujte na tel. číslo: +420 606 625 
324, Email: ondrejekj@seznam.cz

Těší se na vás tým vedoucích! 
Ondřej Janošec

Marek 14, 22–23
Když jedli, vzal chléb, 
požehnal, lámal a dal 
jim ho se slovy: „Vez-
měte, to je mé tělo.“ 
Potom vzal kalich, 
vzdal díky, podal jim 
ho a pili z něj všichni.

Lukáš 22, 47–48
Ještě to ani nedořekl a byl tu houf lidí v čele  
s Jidášem, jedním z dvanácti učedníků. Při-
stoupil k Ježíšovi, aby ho políbil, ale ten mu 
řekl: „Jidáši, zrazuješ Syna člověka polib-
kem?“
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1. Apoštolové jiným slovem.

2. Kdo pomáhal Ježíšovi nést kříž?

3. Kdo odsoudil Ježíše ke smrti na kříži?

4. Jak se říká týdnu, který začíná Květnou nedělí?

5. Vzal chléb, vzdal mu díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: „Toto je moje   , 
které se za vás vydává.“

6. Jakého náboženského vyznání byl Ježíš?

7. Jak se jmenovala matka Ježíše Nazaretského?

8. Co na Velký pátek uctíváme (čemu se klaníme)?

9. Nápis na kříži INRI (Iesus Nazarenus Rex Judaeorum) v překladu znamená – Ježíš Nazaretský, 
židovský  .

10. Velký pátek je den přísného   .

Na Velký pátek si připomínáme Ježíšovo     (tajenka).

Aktivitka: Upečte si doma jidášky

Velký pátek
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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

Uzávěrka příštího čísla: 24. 3. 2021, Příští číslo vyjde v neděli 4. 4. 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

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

  6. 2. – Adéla Alinová

  6. 2. – Matyáš Alina

21. 2. – Lukáš Fojtík

OPUSTILI NÁS

28. 1. – Štěpánka Přikrylová (*1931)

  2. 2. – Jindřich Kostka (*1943)

  2. 2. – Augustin Koláček (*1941)

12. 2. – Antonín Bednár (*1936)

16. 2. – Tomáš Říha (*1967)

20. 2. – Karla Jalůvková (*1948)

23. 2. – Petr Kroupa (*1974)

24. 2. – Vlasta Palečková (*1930)

POZVÁNÍ

VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
Sobota 13. 3. – 8.00 a 18.00 h mše svatá v BM

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Čtvrtek 25. 3. 
8.00 a 18.00 h – mše svatá v BM

KVĚTNÁ NEDĚLE
Neděle 28. 3. – 8.00, 10.00 a 18.00 h mše 
svatá v BM

POZOR! ZMĚNA ČASU
V neděli 28. 3. začíná letní čas. Hodiny se 
posouvají o hodinu dopředu, z 2.00 na 3.00 h.

CELODENNÍ ADORACE
Každý pátek, od 15.00 h do 17.45 h ve FK.  

KŘÍŽOVÁ CESTA
Každý pátek v  17.20 h ve FK.

SBÍRKY

21. 3. – 5. neděle postní – sbírka na TV NOE

2. 4., 3. 4. – Velký pátek, Bílá sobota sbírka 
na opravy chrámů ve Svaté zemi

4. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   
– Velikonoční sbírka na kněžský seminář  


