
SVATOJÁNSKÝ HLAS
měsíčník římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku

9/2022

„

 • ročník X.

1 Tim 1, 15 – 11. září

Drazí, 
dnes prožíváme III. velkou frýdeckou pouť. Slavíme narození Panny Marie. Zrození, 
které přineslo do lidských dějin velkou naději. Při mších svatých slyšíme začátek evan-
gelia podle Matouše. Rodokmen Ježíše Krista, ve kterém jsou zahrnuta i jména, která 
patří lidem, již byli hříšníky, vrahy, zhýralci. Možná, že kdyby šlo o předky nějakého 
světského vládce, „poupravila“ by se minulost. Mohly by se vynechat postavy, které 
by poskvrňovaly rod.  
Bůh ovšem nechce vylepšovat historii. Právě naopak, chce nám ji ukázat v plné prav-
dě. Sám do ní vstupuje. Proto přichází skrze svého Syna, který se rodí jako Vykupitel. 
Jako ten, který může uzdravovat a léčit, co je v naší minulosti otráveno hříchem. 
Možná si neseš ze své minulosti bolestné vzpomínky, ve kterých jsi byl zasažen zlem 
a hříchem. Možná jsi zraněn chováním bližních v minulosti nebo i tím, jak se jedná  
s tebou teď. 

Ježíš Kristus přišel na svět, aby zachránil hříšníky.

Tak jako Ježíš vstoupil skrze Pannu Marii do 
minulosti všech lidí, chce znovu vcházet do 
tvého srdce a uzdravovat tvou minulost. Ne-
boj se mu odevzdat všechno zraněné, hříšné. 
Děkuji ti, Panno Maria, že jsi orodovnicí, která 
se za mě přimlouvá, abych žil ve svobodě a ra-
dosti, kterou mi přináší tvůj Syn Ježíš Kristus. 

P. František
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Na stránkách Svatojanského hlasu vás bu-
deme postupně informovat o vzniku kon-
gregace Nejsvětějšího Vykupitele a také  
o působení této řehole v naší farnosti. 
Celé znění článku je k dispozici na webo-
vých stránkách farnosti.

O kongregaci
Počátky mužské kongregace Nejsvětěj-
šího Vykupitele (Congregatio Sanctissi-
mi Redemptoris, zkratka CSsR) sahají do 
první poloviny 18. století a souvisí s osob-
ností později kanonizovaného neapolské-
ho šlechtice, právníka, katolického kněze 
Alfonse Maria z Liguori (1696–1787). V lis-
topadu 1732 založil novou společnost ka-
tolických kněží, jejichž hlavním posláním 
měla být spása duší nejvíce opuštěných 
a chudých, hlavním pastoračním pro-
středkem byly lidové misie. Samotný sv. 
Alfons z Liguori proslul mj. jako vynikající 
teolog a svým velkolepým dílem Morální 
teologie (Theologia moralis, 1753–1755) 
se zařadil mezi nejvýznamnější morální 
teology v dějinách. Papežem Piem IX. byl 
pak 23. března 1871 prohlášen učitelem 
církve. Tou dobou byl již světcem (kano-
nizace 26. května 1839).
 Kongregaci redemptoristů schválil papež 
Benedikt XIV. 25. února 1749. V jejím čele 
stojí rector maior a její jednotlivé provin-
cie řídí provinciál. Domy redemptoristů 
se nazývají koleje, jejich představený je 
rektor. V kongregaci existuje řada dalších 
funkcí. Její členové se dělí na kněze a laic-
ké bratry, pouze druzí z uvedených použí-
vají řeholní jméno. Oděvem je černý talár 
se zvláštním širokým kolárkem (pouze u 
kněží), u pasu nosí růženec. Členové kon-
gregace se řídí řeholí, která je syntézou 
statutů sestavených zakladatelem (sv. Al-
fonsem) a konstitucí generálních kapitul. 

Kromě zmíněných misií, dávání exercicií 
(duchovních cvičení) a kázání měli re-
demptoristé také vypomáhat v duchov-
ní správě a věnovat se vědecké činnosti, 
především teologii. 

Redemptoristé z českých zemí
K prvním redemptoristům původem z čes- 
kých zemí náležel Klement Hofbauer (Dvo- 
řák, 1751–1820), rodák z Tasovic u Znojma, 

který byl 20. května 1909 svatořečen pa-
pežem Piem X. Klement Hofbauer stál na 
konci svého života u uvedení redempto-
ristů do tehdejší habsburské monarchie 
a jejího hlavního města, Vídně. V roce 
1841 vznikla rakouská provincie, k níž ná-
ležely i nejstarší domy vznikající v českých 
zemích, první kolej byla založena v roce 
1855 v Koclířově. V roce 1901 vznikla od-
dělením od vídeňské provincie samostat-
ná pražská provincie, k níž náležely domy 
redemptoristů z Čech a Moravy. V teh-
dejším Rakouském Slezsku se sice členo-
vé kongregace natrvalo neusídlili, ale byli 
zde dobře známí jako šiřitelé nové úcty  
a zbožnosti v duchu sv. Alfonse a díky čas- 
tému konání lidových misií v mnoha far-
nostech (a to i na Těšínsku). K nejznáměj-
ším redemptoristům vzešlým z našeho kra- 

Z historie redemptoristů
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je patří Metoděj Trčka (vlastním jménem 
Dominik, 1886–1959). Tento rodák z Frý-
dlantu nad Ostravicí a politický vězeň ko-
munistického režimu 50. let 20. století byl 
4. listopadu 2001 prohlášen za blahosla-
veného.

Cesta ke vzniku exercičního domu ve 
Frýdku
V roce 1927 zakotvili redemptoristé také 
v Moravské Ostravě na základě pozvání 
tehdejšího olomouckého arcibiskupa Leo- 
polda Prečana, který jim nabídl k užívání 
faru i bývalý farní kostel sv. Václava. Na 
místě původní fary zbudovali větší a mo-
dernější kolej a ta se posléze stala význam- 
ným centrem katolického života města. 
Na konci roku 1929 působil v Moravské 
Ostravě, mimo jiných, velmi agilní redem- 
ptorista Rudolf Schikora (1890–1962), ro-
dák z nedalekých Hošťálkovic na Hlučín-
sku, kterého představení poslali z Plzně.  
S jeho jménem byla neodmyslitelně spo-
jena historie exercičního domu ve Frýdku. 
V Ostravě se Schikora věnoval pastorační 
činnosti a konal duchovní obnovy po celé 
Moravě a českém, resp. československém 
Slezsku. Postupem času se však jeho hlav-
ní činností stal exerciční a tiskový apošto-
lát v Hlučíně. Tamější exerciční dům se od 
1. ledna 1931 stal filiálním pracovištěm 
kláštera redemptoristů v Moravské Ost-
ravě. 
Podzim 1938, podpis mnichovské doho- 
dy a připojení Hlučínska k Německé říši 
znamenalo úplné zastavení činnosti exer-
cičního domu v Hlučíně, založeného v ro- 
ce 1921. Na příkaz tehdejšího provinciála 
Pražské provincie redemptoristů Jana Ha-
derky se veškeré vybavení z Hlučína mu-
selo přestěhovat do kláštera v Moravské 
Ostravě. Zdejší prostory byly však nevy-
hovující, a tak se muselo hledat náhradní 
řešení. První návrh na zakoupení zámečku 
v Radvanicích se ukázal nevhodným pře-

devším z bezpečnostního důvodu, kterým 
byla blízkost nové hranice s Polskem. Při 
pouti do Frýdku, kam se redemptoristé 
vypravili s poděkováním Panně Marii za 
zdárné přestěhování exercičního domu  
z Hlučína do Ostravy, se dozvěděli zásad-
ní informaci. Zjistili, že je k prodeji dům 
č. p. 1097 (pozdější 145) na Mariánském 
náměstí, přímo pod poutním chrámem 
Navštívení Panny Marie, kde byla dosud 
provozována restaurace Na Vápenkách. 
A také, že již v roce 1932 kněz Josef Kreč-
mer, rodák z Řepišť, od roku 1929 kate-
cheta ve Frýdku, vedle této budovy za-
koupil pozemek s úmyslem vybudování 
poutního domu.
 
Pozn.: Texty jsou uváděny bez vysvětli-
vek. Plné znění včetně vysvětlivek je k dis- 
pozici na www.farnostfrydek.cz
 

Ludmila Pavlíková 
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Biblická soutěž

Ahoj, naši malí i velcí čtenáři! Rozhodli 
jsme se, že uspořádáme (velkou) biblic-
kou soutěž.
Zúčastnit se může každý, kdo má chuť číst, 
hledat informace, odpovídat na otázky,  
případně plnit jiné úkoly vycházející z Bi-
ble, které budou v jednotlivých číslech 
uveřejněny.
Každý měsíc bude nové téma, kterému se 
budeme věnovat, a k němu bude přiřa-
zen úkol ve dvou variantách.
Do náročnější varianty se mohou zapojit 
nejen děti, ale také dospělí - těšíme se  
i na vaši účast! Je možné vyzkoušet obě 
varianty, ovšem doporučená věková ka-
tegorie je uvedena níže u variant.
Soutěž bude probíhat od září do ledna. 
Úkoly můžete průběžně odevzdávat do 
vyhrazené krabice vzadu v kostele. Po 
ukončení soutěže proběhne vyhodnocení. 
 
V tomto čísle se zaměříme na biblickou 
postavu Abrahama. Vycházet můžete  
z 1. knihy Mojžíšovy (Gn 11,10–25,18), pří- 
padně z dětské Bible (u varianty A). 

ABRAHÁM
Abram pocházel z Kaldejského Uru, kde 
se oženil se Sáraj. Sáraj však byla neplod-
ná. Hospodin Abramovi řekl, že ho učiní 
velikým národem, musí ale opustit svou 
rodnou zemi. Abram tedy spolu se Sáraj 
odešli, jak Hospodin přikázal. Šel s nimi 
také Lot – syn Abramova bratra. Hospo-
din pak s Abramem učinil smlouvu, že  
z jeho potomstva vyvstane velký národ  
a udělil mu nové jméno – Abrahám. Jeho 
ženě Sáraj dal také nové jméno – Sára. 
Oba se dožili vysokého věku.

Varianta A – do 12 let
1. Ze kterého města pocházel Abram (Ab-
rahám)?

a.   z Damašku
b.   z Frýdku-Místku
c.   z Kaldejského Uru
d.   z Betléma

2. Jak se jmenuje žena, která Abramovi 
(Abrahámovi) porodila prvního syna? 
A jak se jmenuje syn?

a.   žena Hagar, syn Izák
b.   žena Hagar, syn Izmael
c.   žena Sáraj, syn Izmael
d.   žena Sáraj, syn Izák

3. Proč krásná Sáraj předstírala, že je 
Abramova sestra?

a.   Aby se mohla stát služebnicí krále.
b.   Aby mohla navštívit svou babičku.
c.   Aby poukázala na svou velkou ro- 
       dinu.
d.   Aby se Abramovi dobře dařilo.
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4. Ze kterého syna bude povoláno Abra-
movo potomstvo?

a.   z Izáka
b.   z Izmaele
c.   z Lota
d.   z Otakara

5. Jaké zvíře bylo Abramem nakonec obě-
továno místo jeho syna Izáka? 

a.   beran
b.   prase
c.   velbloud
d.   slon

Varianta B (náročnější) – 12 a více let

1. Jak se jmenoval král, kterého Abram 
porazil, a tak vysvobodil z jeho zajetí 
svého synovce Lota? 

2. Proč se od sebe museli Abram a Lot 
oddělit? (víceslovná odpověď)

3. Jak se říká znamení, kterým byli osmý 
den po narození poznamenáni všichni 
muži v Izraeli? 

4. Jak se nazývá místo, kde Abram učinil 
smlouvu s Abímelekem.

5. Podle čeho Abramův služebník pozná, 
že je dívka (Rebeka), kterou se vydal 
hledat, předurčena pro Abramova sy- 
na Izáka? (víceslovná odpověď)

Odpovědi můžete odevzdat na vlastním 
papírku – stačí napsat téma, variantu, 
čísla otázek s odpověďmi a podepsat se. 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!

Přijď, Duchu Svatý! 
Přijď do mého srdce! 
Dej mi vnímavost pro Boží slovo, které otevírám!
Naplň mě po okraji svou radostí, pokojem a božskou silou! 
Přijď a přebývej ve mně! 
Vyžeň z příbytku mého srdce všechny zlé myšlenky, všechen neklid, všechen 
smutek a strach. 
Duchu svatý, staň se mým nejlepším přítelem a rádcem. Veď mě, ať nikdy 
nesejdu z Božích cest. Ty sám mi vnuky myšlenky pokoje. Utěš mě ve smut-
ku. Posiluj mě v pokušení. Zahřívej mě tam, kde má láska vychládá. Ať zářím 
a stávám se pro druhé znamením Boží lásky.
Veni, Sancte Spiritus!

Youcat - příprava na biřmování, str. 62

MODLITBA PŘED ČTENÍM BIBLE
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Prázdniny jsou časem odpočinku, táborů 
a mnohých setkání.  I proto jsme v měsíci 
červenci mohli v bazilice potkat Malého 
prince s dětmi, které se účastnily farní-
ho příměstského tábora. Pojďme aspoň 
skrze krátká svědectví nahlédnout do 
dalších z letních akcí, které už byly našim 
očím dál, ale naši mladí na nich mohli 
prožít nezapomenutelné okamžiky… 

Toruň, nádherné polské město, v němž 
se odehrálo ještě krásnější setkání ev-
ropské redemptoristické mládeže. Dny, 
které jsme společně strávili, byly opravdu 
naplňujícím a posilujícím časem. Program 
nabídl prostor pro společnou modlitbu, 
zamyšlení se nad katechezemi, sdílení, 
poznání, rozšíření úhlu pohledu na svět 
skrze pohled účastníků z jiných států, 
odpočinek, navázání nových přátelství, 
ztišení i hudbu a tanec! Moc krásné bylo 
zejména slavení společných mší svatých 
doprovázených čtením a písněmi téměř 
ve všech evropských jazycích, což vyjád-
řilo velmi silné a nenahraditelné propo-
jení. Celá akce měla svého přátelského  
a radostného ducha, v němž se vedly 

úplně všechny rozhovory a setkání. Jsem 
moc vděčná za společně strávený čas, stal 
se pro mě novým impulzem a inspirací do 
dalších dní. Na celý týden budu dlouho 
vzpomínat. Jsem si jistá, že jsme všichni 
načerpali dostatek sil a teď už zbývá jedi-
né - GO AND SHARE! (Janča Kubová)

12. 8. 2022 jsem směřovala své cesty do 
Hradce Králové, kde právě probíhalo ce-
lorepublikové setkání mládeže. Akce se 
nesla v duchu verše ze Skutků apoštolů: 
„Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co 
jsi viděl.“ Kromě bohatého duchovního 
programu mohli účastníci vybírat také ze 
široké nabídky sportovních aktivit, krea-

Střípky z prázdnin našich dětí  
a mladých

tivních dílniček, přednášek a workshopů. 
Mnohé obohacení přinášelo také sdílení 
se v diskusních skupinkách. Mohli jsme si 
také odnést povzbudivá slova našich otců 
biskupů. Společná přátelská setkání se 
mohla konat ve stáncích, kde bylo mož-
no zakoupit spoustu dobrot nebo si třeba 
zapůjčit stolní hru. Do programu byl také 
zahrnut den pro rodiny, během kterého 
mohli nejmladší účastníci setkání plnit na 
stanovištích rozličné úkoly. Poslední den 
dopoledne proběhl společný program po 
jednotlivých diecézích. (Anička Šotkov-
ská)
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POZVÁNÍ 

III. VELKÁ FRÝDECKÁ POUŤ
Sobota 10. 9. v BM
17.00 h – růženec + adorace 
18.00 h – mše svatá 
neděle 11. 9. v BM
8.00 h, 9.30 h, 11.00 h, 18.00 h – mše 
svatá 

FESTIVÁLEK SV. JAN SESSION
Neděle 11. 9. v 18.00 h, FK + farní zahra-
da u FK 
Vystoupí: Jana Zubajová a Tow Meot 

POUŤ V KAPLI V HÁJKU
Sobota 17. 9. – kaple v Hájku  
15.00 h – mše svatá

XVII. RODINNÁ OLYMPIÁDA
Neděle 18. 9. Panské Nové Dvory
10.00 h – mše svatá
Poté program na zahradě rodiny Křižko-
vých.

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN A PRVOSOBOT-
NÍ POUŤ
Sobota 1. 10. BM
14.00 h – zahájení programu
17.00 h – mše svatá

ADORACE
Každý pátek v BM od 15 h do 17.45 h.

Frýdecký farní pobytový tábor s názvem 
„Poslední strážci západu“ se odehrával 
mezi 18. – 27. srpnem na louce Nadějov 
nedaleko Fulneku. Spousta z nás si pod 
názvem „Poslední strážci západu“ nedo-
kázali mnoho představit, proto bych rád 
toto téma rozvedl a upřesnil, o co vlastně 
šlo: …současný král, jenž se na trůn do-
stal neprávem, se rozhodl vypořádat s 
hraničáři (strážci hranic království), ti se 
však skryli v lesích a postupně se snaži-
li najít pravého následníka trůnu. Tábor 
byl za mě značně vydařený a moc jsem 
si ho užil, i přes nepříznivé počasí, jež náš 
pobyt zasáhlo. Vedoucím se i přes tato 
úskalí podařilo upravit program do tako-
vé podoby, že nebyl čas se nudit, za což 
jim patří velký obdiv a dík. A proto bych 
Vám všem, kteří jste se na přípravě tábo-
ra jakkoliv podíleli, chtěl ještě jednou za 
vše poděkovat. (Kryštof K.)

Děkujeme Janči, Aničce a Kryštofovi za je-
jich vzpomínky, o které se s námi podělili. 

SBÍRKY
18. 9. – 25. neděle v mezidobí – sbírka na 
církevní školy 

 2. 10. – 27. neděle v mezidobí – sbírka na 
potřeby farnosti 
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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: 29. 9. 2022, Příští číslo vyjde v neděli 9. 10. 2022
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
19. 6. – Tobiáš Kuča
19. 6. – Adam Kocián
  3. 7. – Zdeněk Jinek
17. 7. – Jonáš Stodola
17. 7. – Sabina Crhonková
30. 7. – Jennifer Balážová
31. 7. – Matěj Návrat
20. 8. – Nikodém Baroš
21. 8. – Natátie Ševčíková
21. 8. – Patricie Ševčíková
21. 8. – Eliška Javorková
21. 8. – Elena Lýsková
21. 8. – Albert Pavlík
21. 8. – Roman Lengyel
21. 8. – Samuel Křižka

OPUSTILI NÁS
  8. 6. – Zdeňka Petrová (*1931)
18. 6. – Anna Fukalová (*1940)
20. 6. – Jana Svobodová (*1943)
27. 6. – Miroslav Jahodjar (*1948)
21. 7. – Milada Tesarčíková (*1939)
30. 7. – Ludvík Koval (*1958)
  1. 8. – Jan Bongilaj (*1961)
  5. 8. – Františka Vrublová (*1927)
21. 8. – Helena Kolčáková (*1942)
25. 8. – Leopold Kozel (*1940)
28. 8. – Adolf Bartek (*1926)

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ
30. 7. – Žaneta Balážová – Miroslav Tokár

PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ 
A POŽEHNANÝ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK!


