
SVATOJÁNSKÝ HLAS
měsíčník římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku

5/2021

„

 • ročník IX.

Prosit o ochranu s Marií

  sv. Filip Neri  – 26. května

Mé děti, pokud toužíte po vytrvalosti, buďte oddané naší blahoslavené Paní.

Drazí, začínáme prožívat měsíc, ve kterém chceme společně s Marií vyprošovat po-
žehnání a ochranu pro celý svět. 

„Prosit o Mariinu ochranu ve chvíli těžkosti je pro věřícího člověka přirozené. Přes-
tože zázraky nepůsobí Maria, ale Bůh. Ona je Matkou, která slyší modlitby věřících. 
Proto máme tolik mariánských zjevení a míst zasvěcených P. Marii“, říká otec Cecchin 
OFM, předseda Papežské mariánské akademie.

Papež František 1. května zahájil mezinárodní modlitební růžencový maraton za ukon-
čení pandemie. Každý den v květnu se na nějakém světovém poutním místě v 18.00 
hodin modlí růženec na tento úmysl a přenáší ho vatikánská média. „Z celé církve 
ustavičně stoupala modlitba k Bohu” – je mottem této iniciativy papeže Františka. 
 
Naše farnost je mariánským poutním místem. Výsada, ale i závazek! Žít pod ochra-
nou Panny Marie a odevzdávat pod její ochranu konkrétní těžkosti. Nejenom své, ale 
všech. Ať i z našich rodin, naší farnosti ustavičně stoupá modlitba k Bohu.

Drazí přátelé, nebojme se s důvěrou modlit společně s Marií. Využijme každý den, který 
nám Pán dopřeje, a připojme se k této celosvětové iniciativě dle svých možností.  

P. František



2

Rok rodiny (19. březen 2021 – 26. červen 2022)

Rodina si zaslouží rok slavení, protože se 
nachází v centru úsilí a péče ze strany ka-
ždého činitele v pastoraci a v církvi. Zku-
šenost pandemie silněji vynesla na světlo 
centrální úlohu rodiny jako domácí církve  
a zdůraznila význam vztahů mezi rodina-
mi, které činí církev „rodinou rodin“ (AL 87). 

V minulém čísle jsme si představili apo-
štolskou exhortaci papeže Františka – 
Amoris Laetitia a seznámili se s cíli Roku 
rodiny, které zahrnují různé iniciativy.
Papež František nás zve, abychom spolu 
s ním „vykročili na několikaměsíční ces-
tu“, během které se bude hovořit o kaž-
dodenním životě rodiny a znovuobjevení 
rodiny jako daru.
V 1. pozvání se zaměřuje na tyto 4 oblasti: 

1. Misijní konverzí ke spojení rodin

Svaty otec: „V církvi a v pastorační službě 
rodinám je třeba započít s „misijní kon-
verzí“, která by rodinám pomohla sebe-
vědomě a vyrovnaně čelit výzvám, s ni-
miž se rodiny často potýkají samy.”
„Proto se od celé církve vyžaduje misijní 
konverze; je třeba se nezastavit u hlásá-
ní čistě teoretického a odděleného od 
reálných problémů lidí.“ [229] Rodinná 
pastorace má vést k zakoušení evangelia 
„rodiny, která je odpovědí na nejhlubší 
očekávání lidské osoby: na její důstojnost 
a na plnou realizaci ve vzájemnosti, ve 
společenství a v plodnosti.“ [230] AL 201
Pozvání k zamyšlení: Jsme si vědomi 
posvátnosti naší rodiny i nás, jako páru? 
Umíme si jako společenství vážit našich 
rodin a jejich významu pro pastoraci? 

Rodinná dynamika: Každý člen rodiny ko-
munikuje svým vlastním způsobem - pro-

střednictvím gesta, myšlenky nebo slo-
vem - s ostatními členy rodiny o tom, jak 
je jejich vlastní rodina pro něho důležitá.

2. Poznávat dar manželství a rodiny 

Svatý otec: „Apoštolská exhortace 
Amoris Laetitia je výzvou pro mladé lidi a 
křesťanské rodiny, aby si vážili darů man-
želství a rodiny a pěstovali mezi sebou sil-
nou lásku zakořeněnou hluboko v Kristu, 
naplněnou hodnotami, jako je velkory-
sost, obětavost, věrnost a trpělivost.“
„Tuto exhortaci... nabízím křesťanským 
rodinám, aby je podnítila vážit si darů 
manželství a rodiny a zachovávat silnou 
lásku naplněnou hodnotami velkorysosti, 
nasazení, věrnosti a trpělivosti. Za druhé, 
protože má za cíl povzbudit všechny, aby 
byli znamením milosrdenství a blízkosti 
tam, kde se rodinný život neuskutečňuje 
dokonale anebo neprobíhá v pokoji a ra-
dosti.“ AL 5
Pozvání k zamyšlení: Co znamená „milo-
vat“ člověka? 
Rodinná dynamika: Naplánujte si rodin-
ný večer na téma láska. Každý člen rodi-
ny napíše nebo namaluje, co to znamená 
milovat člověka. Nabízí se prostor pro 
to, aby každý mohl vysvětlit, co napsal/
nakreslil.

3. Rodina: znamení milosrdenství

Svatý otec: „S Amoris Laetitia chci po-
vzbudit každého z vás, aby byl znamením 
milosrdenství a blízkosti všude tam, kde 
rodinný život není dokonalý nebo kde ne-
podporuje mír a radost.“ 
„Mnozí nevnímají, že by poselství církve  
o manželství a rodině bylo zřetelným od-
leskem kázání a postojů Ježíše, který na-



3

bízel zároveň náročný ideál a nikdy nepo-
strádal blízkost a soucit s křehkými lidmi 
jako Samaritánka či cizoložná žena.“ AL 38
Pozvání k zamyšlení: Jak žít milosrden-
ství uprostřed naší rodiny? 
Rodinná dynamika: Každý člen rodiny se 
zaváže, že udělá něco, čím vyjádří odpuš-
tění jinému členu rodiny a jeho přijetí.

4. Pečovat o každou rodinu

Svatý otec: „Každý je povolán k láskyplné 
péči o život rodiny, protože rodiny nikdy 
nejsou problémem, jsou vždy darem  
a z hlediska budoucnosti jsou příležitostí.“
„Smlouva lásky a věrnosti, ze které žije 
Svatá nazaretská rodina, osvěcuje prin-
cip, jenž dává každé rodině tvářnost  
a uschopňuje ji, aby lépe čelila útrapám 
života a dějin. Na tomto základě se kaž-

dá rodina i při své slabosti může stávat 
světlem v temnotě světa. »Zde chápeme 
způsob, jak žít rodinu. Nazaret nám připo-
míná, co je to rodina, co je to společen-
ství lásky, její střídmou a prostou krásu  
a její posvátnou a nedotknutelnou pova-
hu. Ukazuje nám, jak je výchova v rodině 
jemná a nenahraditelná, učí nás poznávat 
její přirozenou funkci v řádu společnosti« 
(Pavel VI., Promluva v Nazaretu, 5. ledna 
1964).“ AL 66
Pozvání k zamyšlení: Co je na naší rodi-
ně krásné, přes naše omezení, těžkosti 
a naše potíže? 
Rodinná dynamika: Každý člen rodiny 
může poukázat na pozitivní a krásnou 
stránku ostatních členů rodiny.

Zdroj: Národní centrum pro rodinu; 
Amoris Laetitia Family

Nabídka akcí v rámci Týdne pro rodinu 2021

8. 5.  17.00 živý přenos (Teams)  Babi, dědo, vy jste nejlepší! 

8. – 15. 5.  prezenční akce           Rodinné putování okolím Kopřivnice

8. 5. 16.00 online            Koncert rodin 2021

9. 5. 15.00 prezenční akce           Manželské rande v Komenského sadech (Ostrava)

10. 5. 17.00 živý přenos           Nástrahy pornografie v období dospívání (A. Kozlová)

10. 5. 17.00 živý přenos           Život jako na houpačce? Pojďme najít stabilitu…

10. 5.  17.00 živý přenos           Vnitřní svoboda aneb Síla víry, naděje a lásky

12. 5.  17.00 živý přenos             Prezentace Kurzu efektivního rodičovství (V. Šmýrová)

12. 5. 20.00 živý přenos           Podněty pro výchovu synů

14. 5. 17.00 živý přenos           Cesta k proměně vztahů (Jan Zajíček)

26. 5.  17.30 online            Efektivní komunikace s (nejen) neklidnými dětmi

Bližší informace a odkazy k připojení naleznete na webových stránkách „Týden pro rodinu“ 
(záložka nabídka akcí);

https://www.prorodiny.cz/soubory/file1493.pdf
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Život zvratů a důvěry – Rút

Tentokrát se v naší biblické rubrice poza-
stavíme u ženy jménem Rút. Ve Starém 
zákoně nalezneme i stejnojmennou kni-
hu, která nás seznamuje s jejím životem 
plným zvratů a důvěry.

Okolnosti cesty
Začátek knihy Rút nás uvádí do dějin celé-
ho příběhu.  „Za dnů, kdy soudili soudco-
vé, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden 
muž z judského Betléma se svou ženou 
a dvěma syny, aby pobýval jako host na 
moabských polích. Jmenoval se Elímelek, 
jeho žena Noemi a dva jeho synové Ma-
chlón a Kiljón. ... Ale Noemin muž Elímelek 
zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. 
Ti se oženili s Moábkami.“ Jednou z nich 
byla Rút a právě Noemi, její tchýně, která 
jak můžeme vidět, samotná prožila mno-
hé trpkosti života, se stala její nepostra-
datelnou průvodkyní na další cestě živo-
tem.

Tajemství srdce
Noemi se dozvěděla, že v judské zemi 
ustoupil hlad a rozhodla se pro návrat. 
Jelikož věděla, že každá žena bez muže 
je společensky ztracena, vybídla své sna-
chy – Orpu a Rút – aby se vrátily do domu 
své matky, ke svému lidu a ke svým bo-
hům. Orpa se po dlouhém přemlouvání  
s Noemi loučí a odchází do svých rodných 

končin. A Rút? Zda to bylo pevné pou-
to lásky k tchyni Noemi nebo bezmezná 
důvěra v Hospodina, jenž přiměly Rút ke 
slovům odvážného vyznání (Rút 1, 16-17) 
a ke zřeknutí se zdánlivě posledních jistot, 
zůstane navždy tajemstvím jejího srdce. 

Zastánce
Tak obě ženy došly do Betléma, kde Rút 
sbírá klasy na poli, které shodou okol-
ností patří příbuznému manžela Noemi 
– Boázovi. Boáz se doslechl, co Rút vy-
konala pro Noemi, nabídl jí práci i stravu  
a požehnal jí slovy: „Ať tě bohatě odmě-
ní Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla 
ses přišla ukrýt!“ (Rút 2, 12) V té době exi-
stovalo tzv. levirátní manželství = blízký 
příbuzný si mohl vzít vdovu za manželku 
a zplodit s ní potomka. Sňatek opět na-
vracel ženě ztracené místo ve společnos-
ti. Boáz si Rút velmi oblíbil a po vyjedná-
vání s jiným příbuzným, který jej ještě 
předcházel v onom výkupném právu, si 
vzal Rút za svou manželku. 

Bůh stále pokračuje...
Smrt milovaného manžela a zkušenost 
těžkého konce jistě zatřásla srdcem mla-
dé Rút. Krátce nato odchází z míst, kde 
prožila celý svůj dosavadní život, s tchyni 
Noemi odchází do vzdálené země. I to je 
konec? Může se nám zdát, avšak tam, kde 
vše lidským pohledem končí, Bůh přeci 
jen stále pokračuje. Rút se stala součástí 
jeho velkého příběhu spásy. Když nahléd-
neme do Ježíšova rodokmenu v Matoušo-
vě evangeliu – najdeme tam i její jméno. 
Rút měla totiž s Boázem syna – Obéda, 
který byl pradědečkem krále Davida.

Kéž nám příběh Rút pomáhá zvláště v ča-
sech zvratů zůstávat vždy v pevné důvěře 
v Hospodina a jeho věrnému plánu spásy. 

KŠ
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Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)

Přečti si krátký text o Panně Marii a doplň 
chybějící jména osob a měst.

Rodiče Panny Marie byli (sv.) Jáchym  
a (sv.) Anna. Vychovali z ní poctivé, laska-
vé a milující děvče. Když Maria vyrostla, 
byla zasnoubena s tesařem      
a měla ho ráda. Bůh však za Marií poslal 
archanděla , který jí měl 
dát úkol. Anděl jí řekl, že porodí syna, kte-
rý se stane králem králů. Anděl jí také po-
věděl, že i její příbuzná 
čeká dítě. Maria neváhala a vydala se za 
ní. Když se Josef dozvěděl, že je Maria 
těhotná, chtěl ji potají opustit. Noc před 
tím se mu ale zjevil anděl a vše mu vy-
světlil. Marii se narodí Syn Boží. Přestože 
byla Maria těhotná, musela se spolu s Jo-
sefem vydat do města , 
kde probíhalo sčítání lidu. V Betlémě, 
v chudé stáji, Maria porodila dítě a dali 
mu jméno . Poklonit 
se Božímu Synu přišli do stáje tři mudrci: 
 , 
a . Ti o narození nové-
ho krále dříve mluvili také před králem 

, který se bál o své po-
stavení, a proto poslal vojáky, aby zavraž-
dili všechny prvorozené. Josef s Marií a Je-
žíškem proto utekli do , 
kde přečkali dobu, než se mohli vrátit zpět  
do . Maria si uvědomo-
vala, že doprovázet Ježíše na jeho cestě 
životem nebude jednoduché, ale věřila, 
že Bůh bude vždy s nimi. Viděla, jak Ježíš 
roste, učí se, povolává učedníky a vyko-
nává zázraky. Ale také plakala pod kří-
žem, na kterém Ježíš umíral. Po Ježíšově 
vzkříšení byla i Maria vzata do nebe a ko-
runována.  

Panna Maria bývá nejčastěji zobrazena 
spolu s dítětem (Ježíškem). Známým sym-
bolem Panny Marie je ale také bílá lilie, 
která znamená čistotu a nevinnost.

Existuje spousta modliteb k Panně Ma-
rii. Nejvíce užívaná je modlitba Zdrávas 
Maria. Slovy Zdrávas Maria, milostí plná, 
Pán s Tebou pozdravujeme Marii slovy 
anděla, který se jí zjevil s Božím plánem  
o narození Ježíše. Slova Požehnaná jsi 
mezi ženami a požehnaný plod života 
Tvého (Ježíš) vyslovila její příbuzná Alžbě-
ta, když ji Maria těhotnou navštívila. Zby-
tek modlitby obsahuje prosbu o přímluvu 
za odpuštění hříchů a podporu v hodině 
smrti (Svatá Maria, Matko Boží, pros za 
nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší). 
Tato modlitba je mimo jiné součástí mod-
litby Anděl Páně a růžence. 
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Růženec je modlitba, během které spolu 
s Marií rozjímáme nad událostmi Ježíšova 
života. 
Začíná modlitbou Věřím v Boha, Otčená-
šem, třemi Zdrávasy a modlitbou Sláva 
Otci, i Synu, i Duchu svatému. Následuje 
5 desátků. Každý desátek začíná modlit-
bou Otče náš, následuje 10x Zdrávas Ma-
ria (kdy za jméno Ježíš dosazujeme jedno 
z tajemství růžence) a končí modlitbou 
Sláva Otci, i Synu, i Duchu svatému. 
Pokud nemáš svůj vlastní růženec, mů-
žeš si ho vyrobit v jakémkoliv barevném 
provedení, které se ti bude líbit. Můžeš 
k tomu použít korálky, uzlíky, šípky nebo 
cokoli tě napadne. Až ho budeš mít vyro-
bený, můžeš se ho celý (nebo jeden desá-
tek) pomodlit spolu s rodiči. 

Tajemství radostného růžence
Doplň části tajemství na správná místa:
z Ducha svatého počala, v chrámě oběto-
vala, v Betlémě porodila, v chrámě nalez-
la, s Alžbětou navštívila.
Ježíš, kterého jsi 
Ježíš, s kterým jsi 
Ježíš, kterého jsi 
Ježíš, kterého jsi 
Ježíš, kterého jsi 

Tajemství bolestného růžence
Doplň části tajemství na správná místa: 
pro nás nesl těžký kříž, pro nás krví potil, 
pro nás trním korunován, pro nás ukřižo-
ván, pro nás bičován.
Ježíš, který se 
Ježíš, který byl 
Ježíš, který byl 
Ježíš, který 
Ježíš, který byl 

Rutinu šedivých týdnů distanční výuky, 
odpolední fyzické izolace od kamarádů 
a povinných odpoledních „zdravotních“ 
procházek se psem, rozčeřila blesková 
zpráva o vyhlášení hry Farní keškování. 
Farní animátoři vypustili elektronické 
poštovní holuby s výzvou a jasnými poky-
ny k účasti v následujících dvou týdnech. 
Ve veršovaných hádankách a šifrách byly 
instrukce, kde nalezneme 10 kešek obsa-
hujících indicie. Naším úkolem bylo najít 
co největší počet těchto indicií a uhod-
nout osobu, na kterou ukazovaly. Zní to 
jednoduše, ale…

Farní keškování

Tajemství slavného růžence
Doplň části tajemství na správná místa:
Ducha svatého seslal, v nebi korunoval, do 
nebe vzal, z mrtvých vstal, na nebe vstoupil 

Ježíš, který 
Ježíš, který 
Ježíš, který 
Ježíš, který Tě, Panno 

Ježíš, který Tě 

LM
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Kešek bylo 10, takže pohoda, některé 
jsou blízko sebe, to dám „easy“ levou zad-
ní… Možná to tak na začátku připadalo 
více luštitelům. Velmi brzy se ukázalo, že 
naši milí animátoři nám nic jen tak „easy 
a zadáčo“ nedarují (obzvlášť, když moc 
neznáte pohádky :)). 
Asi nejlíp a doslova zašifrovaná byla 8. in- 
dicie, která měla caesarovou šifrou za-
psanou historickou událost, jejíž letopo-
čet a letopočet +3 byla dvě čísla popisná 
v Sedlištích, dále byly dány GPS souřad-
nice. Průsečík spojů těchto čtyř bodů na 
mapě byl středem perimetru 30 kroků, 
kde byla ukryta keška (místo u potoka  
v Hájku). Další kešky se nacházely v těch-
to místech: Penzion Hrad, Zátiší, Restau-
race U Lesa, Olešná (zde GPS souřadnice 
navigovaly do lesa nad Restaurací Sauna), 
pomník v místě bývalých Czajankových 
kasáren, Raketová základna v Panských 
Nových Dvorech, křížová cesta u baziliky, 
zámecký park, knihovna ve Frýdku. Takže, 
slušná procházka – můj pes si teda roz-
hodně nestěžoval!
Najít kešky se ukázalo jako pro mě ta snaz-
ší polovina úkolu. Nalezené indicie byly 
mnohdy schovány za GPS souřadnicemi, 
písmennými přesmyčkami a hádankami. 
Tady musím přiznat, že se projevila má 
fatální neznalost pohádek a pohádkových 
postav – Shreka jsem neobjevil ani omy-
lem, jeho příběh totiž neznám, ale vyšel 
mi jednoznačně Ivan Mládek :), protože:

1. indicie: krychle – písnička 14 Kubíků
2. indicie: Jožin z bažin
3. indicie: Už tam budem? – písnička Jede 
rychlík do Prahy nebo Tramvajácká
4. indicie: Žába, zelená sklenice, balónek, 
igelitový sáček – písnička Žába
5. indicie: Rytířský turnaj – film Cyranův 
ostrov (scénář, námět, hl. role I. Mládek)
6. indicie: Šípková Růženka – přepracoval 
Ivan Mládek
7. indicie: Perníková chaloupka – přepra-
coval Ivan Mládek
8. indicie: kámen (pomezní, hraniční) –  
v několika písničkách, na téma hranice je 
i scénka
9. indicie: obrázek 9 špičatých kopců –
Prachovské skály (Horolezci, horolezkyně 
a horolezčata, nelezte na skálu, co je pří-
liš špičatá…)
10 indicie: GPS na Bahno – I. Mládek po-
křtil na Baťově kanálu loď Jožin, která od-
straňuje nánosy bahna z kanálu (2015)

Takže jasné rozuzlení IVAN „SHREK“ MLÁ-
DEK!

Rád bych touto cestou – a myslím, že 
můžu psát i za ostatní „pátrače“ – moc 
poděkoval našim animátorům, jmenovi-
tě Zuzce, Petrovi, Kubovi, Ondrovi, Verči, 
Dominikovi, Kristě, Jankovi, Ondrovi, Terce 
a Lucce, za skvěle připravenou zábavnou 
hru pro celou rodinu. Celé to bylo připra-
vené s obrovskou fantazií, vtipem, důvti-
pem a precizností.

Za všechny více i méně úspěšné pátrače 
Lukáš Štefek.

PS: Na video o Farním keškování se může-
te podívat zde: 

https://youtu.be/kiofGrxnU_Q
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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: 22. 5. 2021, Příští číslo vyjde v neděli 30. 5. 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
1. 5. – Eva Glombová

OPUSTILI NÁS
30. 3. – Mária Harabaszová (*1956)

  4. 4. – František Peter (*1938)

14. 4. – Vladimíra Chovančíková (*1955)

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ
24. 4. – Petra Thielová – Jaromír Dobeš

POZVÁNÍ

ZÁPIS INTENCÍ NA II. POLOLETÍ ROKU 2021
Zápis intencí na II. pololetí roku 2021 bude 
zahájen v pondělí 10. 5. 2021 v 9.00 h ve 
farní kanceláři. 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA – BAZILIKA 
– SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
čtvrtek 13. 5. BM
8.00, 18.00 h – mše svatá

POUŤ NA PANSKÝCH NOVÝCH DVORECH
Neděle 16. 5. kaple PND, 15.00 h mše svatá

NOC KOSTELŮ
Pátek 28. 5., 18.00 – 24.00 h 
zpřístupněny:
• Bazilika Navštívení Panny Marie
• Farní kostel sv. Jana Křtitele
• Kostel sv. Josefa dělníka ve Starém 

Městě

I. VELKÁ FRÝDECKÁ POUŤ

Sobota 29. 5. BM
17.00 h – růženec, pobožnost, příležitost ke 
svátosti smíření, 18.00 h – mše svatá

Neděle 30. 5. BM
Mše svaté v 8.00 h, v 9.30 h, v 11.00 h  
a v 18.00 h, v Lískovci a ve Starém Městě 
nebudou mše svaté slouženy 

CELODENNÍ ADORACE
Každý pátek v BM. 15.00 – 17.45 h

SBÍRKY
9. 5. – 6. neděle velikonoční – sbírka na 
pomoc pronásledovaným křesťanům
23. 5. – slavnost Seslání Ducha svatého – 
sbírka na Diecézní charitu


