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měsíčník římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku

12/2022

„

 • ročník X.

Mt 3,3  – 4. prosince

Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!

Drazí,
prožíváme dobu adventní, ve které se chceme připravit nejenom na slavení blížících 
se Vánoc, ale také si znovu připomenout, že máme bdít a čekat na Ježíšův příchod  
ve slávě.
Tato příprava může probíhat různými způsoby. Každý z nás je jedinečný, a proto i způ-
sob čekání je nesrovnatelný. Co ale můžeme říci je to, že všechny nás spojuje touha 
být co nejlépe připraven.
Jan Křtitel ohlašoval příchod Mesiáše a lidi své doby vybízel k tomu, aby se na tuto 
událost co nejlépe nachystali… Jeho poselství se šířilo do daleka. Přicházely za ním 
spousty lidí, kteří se jej ptali, co mají udělat, aby jejich srdce byla připravena na se-
tkání s Pánem. Neváhal jim bez okolků připomínat to nejzákladnější, co od nich žádal 
Hospodin: žít životem lásky, pokoje, milosrdenství, odpuštění, smíření, spravedlnos-
ti… a určitě bychom mohli vyjmenovat dlouhý seznam skvělých vlastností.

Drazí,
v naší farnosti jsme se vydali na synodální 
cestu proměny. Už dlouhá léta nás dopro-
vází také farní zpravodaj Svatojánský hlas. 
Došli jsme do chvíle, kdy chceme „zpomalit“  
a hledat cestu, kterou se máme vydat při 
jeho tvorbě, a proto na nějaký čas zpravodaj 
nebude vycházet. Chceme hledat způsob, 
kterým budeme schopni i nadále připravo-
vat periodikum, které nás má doprovázet 
v našem farním společenství na cestě pro-
měny. Zveme vás k zapojení se do konkrét-
ní služby při jeho vytváření. Věřte, že každá 
služba přináší radost a jistotu, že jsme se vy-
dali na správnou cestu k Pánu.
 

P. František
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Z historie redemptoristů
 Po únoru 1948

Změna politického režimu a následně 
násilné převzetí moci ve státě Komunis-
tickou stranou Československa 25. února 
1948 se pochopitelně dotkly i života ře-
holní komunity ve Frýdku. 
Již 27. února bylo P. Schikorovi zakázáno 
vydávání Duchovního pastýře. Z rozkazu 
Okresního akčního výboru Národní fronty 
byla 28. února provedena domovní pro- 
hlídka, zabaven tiskařský stroj, osobní ko- 
respondence a „nebepečné“ tiskoviny. 
O týden později byly zapečetěny všechny 
místnosti s nevyexpedovanými tiskovina-
mi. Provoz byl nakrátko obnoven 21. dub-
na 1948 po jednání v exercičním domě se 
zástupci redemptoristů a Ústředním, Kraj- 
ským a Okresním akčním výborem Náro- 
dní fronty. V červenci pak přišlo upozor-
nění z ministerstva informací, že pokud 
se frýdečtí redemptoristé nebudou řídit 
připomínkami cenzury, bude jim odňata 
koncese k vydávání tiskovin. 

V srpnu bylo exercičnímu domu z důvodu 
údajného nedostatku pohonných hmot 
zakázáno používat automobil. 
V říjnu 1948 proběhla v exercičním domě 
policejní kontrola a opětovný výslech Ru- 
dolfa Schikory, tentokráte Státní bezpeč- 

ností (dále jen StB). Rovněž se již začínaly 
šířit zprávy o zatýkání řeholníků. Dne 7. li- 
stopadu 1948 převzal všechny pravomo-
ci nakladatelství a knihkupectví dosazený 
státní zmocněnec, zemský knihovní inspe- 
ktor Josef Cimmer z Ostravy. V březnu 
1949 byl vydán nový tiskový zákon, který 
zakazoval veškerý tisk bez povolení úřa-
dů. Dne 30. srpna 1949 převzalo nakla- 
datelství České katoliké charity v Praze 
k doprodeji náboženskou literaturu a sva-
té obrázky nakladatelství Exerciční dům 
Frýdek od národní správy, kterou zastupo-
val Jaroslav Dluhoš. Knihy zůstaly zatím ve 
skladě domu. Po ukončení likvidace pře- 
dal národní správce psací stroj značky Oli- 
vetti nakladatelství České katolické chari-
ty. Dne 13. září 1949 byl ustanoven likvi-
dačním správcem majetku nakladatelství 
Jaromír Bobek z Prahy. Za přítomnosti 
ThDr. Františka Suchomela, Rudolfa Schi-
kory a boromejky Justicie byl sepsán sou-
pis majetku. Státnímu dozoru podřízená 
Česká katolická charita převzala na počá- 
tku prosince od exercičního domu vydá-
vání katolické literatury. 
V té době byli řeholníci už pod neustálým 
dozorem StB. Obdobnou situaci už zažili 
na počátku druhé světové války. Organi-
zování exercicií bylo značně znepříjem-
ňováno drobnými zákazy, jako bylo např. 
omezování a povolování tisku pozvánek  
a letáků. Z přípisu ONV, který redempto-
ristům došel 25. února 1950, je zřejmé, že 
jejich činnost bude zastavena zcela. Jed-
notlivé kurzy musely být vždy ohlášeny 
a pak čekat na úřední povolení. Kurz pro 
muže konaný ve dnech 13. – 17. března 
byl ještě povolen, ale od 17. března 1950 
se nesměly konat žádné kurzy a plánova-
né akce musely být odvolány z důvodu 
naléhavé polní práce. Již v roce 1949 byla 
zřízena na KNV a ONV církevní oddělení 
s krajskými a okresními církevními tajem- 
níky, kteří se stali téměř neomezenými pá- 

Logo vydavatelství Exerciční dům Frýdek, 
r. 1947, archiv Davida Pindura 
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ny nad církvemi v daných obvodech a měli 
mj. zpracovávat pravidelné zprávy o jejich 
činnosti. Takto byl doručen 10. března 
1950 okresním církevním tajemníkem Ja-
nem Bystroněm Státnímu úřadu pro věci 
církevní v Praze přípis pod hlavičkou Si-
tuační zpráva exercičního domu ve Frýd-
ku. V něm mj. stálo: Do února byl tento 
dům střediskem záhadných návštěv z ši-
rokého okolí a pro veřejnost navenek ne-
vinným veřejným ústavem věřících, kteří 
se zde utíkali, aby nabyli nové síly a lásky 
k Bohu. Nyní se však pomaličku odhalu-
je pravý účel výchovy, prodeje knih, čas-
tých návštěv duchovních i laiků, nemalá 
korespondence a další. Správce ústavu je 
redemptorista P. Schikora, spisovatel, ne- 
pochybně chytrý a sečtělý, člověk upřím-
né povahy, který také vede a provádí exe- 
rcicie, poučuje duchovní i laiky. Sestra 
Justicie Kynclová, velmi nadaná a chytrá 
žena, dobrá diplomatka, šoférka a kalku- 
lantka, vede ústav po stránce hospodář-
ské a technické. A teď k jádru věci: V bu-
dově je mimo jiné studijní knihovna, kte-
rá obsahuje asi 3–4 tisíce knih a brožur 
různých jazyků. Je zde německý „Mein 
Kampf“, fašistické spisy, marxistická lite- 
ratura, protikomunistická, vatikánská atd. 
To všechno prý je třeba ke studiu, aby 

mohli řeholní učitelé vyučovat věřící řád-
nému náboženskému životu. Dále zde 
byly nalezeny knihy tištěné do roku 1945, 
které podle zákona z roku 1946 neby-
ly vůbec hlášené a jsou zaměřené hlavně  
k výchově mládeže v duchu klerikálním. 
Při kontrole dopisů docházející v denní 
poště na adresu exercičního domu, kte-
rou přebírá náš zmocněnec, přicházíme 
na různé zpravodajce, kteří jsou finanč-
ně podporování exercičním domem a tito 
doručují zprávy a knihy na určená místa. 
Nyní si však Páter Schikora nechává ad-
resovat poštu na svou osobu. Tak se po- 
maloučku odhaluje politické zaměření oné 
nevinné činnosti redemptoristů a exe- 
rcičního domu ve Frýdku. Výměrem MNV 
Frýdek-Místek z 28. února 1950 přešly 
všechny nemovitosti včetně tiskárny a na- 
kladatelství exercičního domu pod náro- 
dní správu. Správcem byl určen Jan Voráč, 
jeho nástupcem se téhož roku stal Jaroslav 
Dluhoš. Tímto byla definitivně ukončena 
činnost exercičního domu. 
 
Pozn.: Texty jsou krácené a uváděné bez vy-
světlivek. Plné znění včetně vysvětlivek a foto-
grafií je k dispozici na www.farnostfrydek.cz

LPa

Exerciční dům ve Frýdku, světlotisková pohlednice, kolem r. 1940, archiv Davida Pindura
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Biblická soutěž

Ahoj, naši malí i velcí čtenáři! Toto je po-
slední číslo časopisu s Biblickou soutěží.  
V následujícím měsíci budou pouze vyho- 
dnoceny výsledky celé soutěže. Kdo se je- 
ště nezapojil a chtěl by, určitě může (ať už 
vyplní jeden úkol, nebo více). Soutěž bude 
vyhodnocena dne 22. 1. na mši svaté v 10 
hodin a soutěžní úkoly je třeba odevzdat 
do 15. 1. do krabice vzadu v kostele. 

Kornélius a Petr (Sk 10)
Petr byl mladším bratrem apoštola Ondře- 
je a původním povoláním rybář u Geneza-
retského jezera. Šel za Ježíšem po vodě. 

Právě Ježíš ho poprvé nazval Petrem, dří-
ve to byl Šimon. Jako první vyznal Ježíše 
jako Mesiáše. Ježíš mu odevzdal klíče od 
nebeského království, to je důvod, proč je 
právě Petr znázorňován s klíčem nebeské 
brány. Petr mimo jiné také pokřtil setníka 
Kornélia v Cesareji. Zde se dostáváme k bi- 
blickému příběhu tohoto čísla časopisu. 
Zkus si v Bibli přečíst z knihy Skutky apo-
štolů 10. kapitolu a odpovědět na otázky. 

Varianta A – do 12 let

1. Co Kornélius viděl ve svém vidění?
a. Viděl plachtu plnou zvířat, která 

měl jíst.
b. Kornélius neměl žádné vidění.
c. Viděl hromadu zlata, kterou si mohl 

vzít.
d. Viděl anděla, který mu řekl, ať si  

k sobě nechá zavolat Šimona Petra.

2. Proč šli dva Kornéliovi služebníci do 
Joppy?

a. Šli tam na procházku. 
b. Aby k němu přivedli Šimona Petra.
c. Potřebovali si něco ověřit.
d. Šli tam nakoupit na zítřejší oběd.

3. Proč Petr nechtěl jíst maso, které se 
před ním objevilo na plachtě?

a. Petr byl vegetarián.
b. Považoval ho za nečisté. (Židé ho 

považovali za nečisté)
c. Neměl zrovna chuť.
d. Chtěl ho darovat chudým.

4. Za jakým účelem šel Petr na plochou 
střechu svého domku?

a. Aby mohl pozorovat hvězdy.
b. Aby se mohl rozhlédnout a obdivo-

vat krásu svého města.
c. Aby se modlil.
d. Aby střechu trochu vyzdobil.

5. Co znamenalo Petrovo vidění?
a. Že všechna stvoření i lidé jsou si 

rovni a nemáme právo je soudit. 
Bůh přijímá všechny lidi ze všech 
národů.

b. Že by si měl brzy uvařit večeři.
c. Že si má vážit dostatku, který má.
d. Že by měl uspořádat rodinnou osla-

vu.
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Varianta B (náročnější) – 12 a více let

1. Proč Kornélius poslal své služebníky 
pro Šimona Petra?

2. Kde měl Petr své vidění.
3. Co Petr viděl ve svém vidění?
4. Jak se dostal Petr z vězení, kde byl 

uvězněn?
5. Napiš cokoli, co víš o Petrovi (klidně  

z jiné části Bible) a nebylo to v žádné 
z otázek.

ADVENTNÍ BONUS

Odpovědi můžete odevzdat na vlastním 
papírku – stačí napsat téma, variantu, čí- 
sla otázek s odpověďmi, podepsat se a pa- 
pírek hodit do krabice vzadu v kostele.

TĚŠÍME SE NA TVOU ÚČAST!

Svatí se rozhodli, že si vzájemně popovídají a řeknou si, jaká 
předsevzetí si na období adventu dali. I ty máš příležitost na 

předsevzetí svatých mrknout. Kdo které řekl?

Budu Šimonu Petrovi lepším 
bratrem a stanu se rybářem lidí. 

Budu dobrým biskupem. 

Budu štědrý k druhým 

a budu statečný i ve vězení. 

Rozdám svůj majetek dru-

hým a budu nosit světlo tam, 

kde bude potřeba. 

sv. Ondřej, sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. LucieNápověda:

Budu usilovat o to, abych měla 

dobré vztahy s rodiči a neztra-

tila jsem hlavu.

A jaké je tvoje předsevzetí?
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Ve Frýdku vstoupili do další fáze synody. 
Skupinky se scházejí dál a chtějí promě-
ňovat farnost.
Šestnáctý říjen byl ve farním kalendáři vy- 
značen už od jara jako den ohlédnutí za 
praktickými přínosy synody, tedy kam se 
farnost posouvá. O tom, že jsou příchozí  
v kostele sv. Jana Křtitele správně, ujišťo- 
valy úsměvy a pozdravy vítacího týmu far-
níků. „Chceme společně kráčet k promě-
ně naší farnosti,“ pozdravil desítky účast- 
níků frýdecký administrátor P. František 
Boldy CSsR, který vedl vstupní modlitbu 
a rozjímání evangelia. Pak už dostali slovo 
laičtí koordinátoři synody a moderátoři 
skupinek.
Mezi moderátory byli i mladí farníci. Mar-
tin Sochora mluvil za ty, kteří přemýšlejí, 
jak se otevírat lidem na okraji. Krom změ-
ny nálady a postojů farníků vůči rozvede-
ným zdůraznil taky péči o nejstarší. Jeho 
skupinka teď začíná shánět řidiče pro far-
ní taxi, kteří by se cestou do kostela mohli 
stavit pro méně pohyblivé farníky. „Aby si 
nemysleli, že na ně farnost zapomněla,“ 
doplnil Martin Sochora, který s dalšími ini- 
ciuje taky výpomoc mezi farníky, napří-
klad se dřevem, uhlím nebo při stavbě.

Plody synody:  
ztišení i taxi pro farníky 

Katecheté, mladí a rodiče zase přišli s my- 
šlenkou třídních schůzek v rámci nábože- 
nství. „Vnímáme to jako prostor pro sdí-
lení ve vztahu s rodiči. Pro nás je důleži-
té, aby děti do náboženství chodily rády 
a abychom věděli, s jakými pocity se z ho-
din vracejí,“ mluvila o zpětné vazbě kate-
chetka Kristýna Štupáková.
Po více než hodině se farníci přesunuli na 
faru, kde se při posezení do některých 
týmů přihlásili noví zájemci. Moderátoři 
a redemptoristé teď doladí překryvy mezi 
nápady a všichni se mohou pustit do další 
práce. Příští setkání je plánováno na 26. 
března, kdy farníci znovu proberou, jaké 
ovoce synoda nese. „Pořád můžou vznikat 
nová témata, nové skupinky, není to uza-
vřená záležitost,“ pozval na konci jeden 
z koordinátorů Miroslav Přikryl.

Ondřej Elbel

Převzato z Katolického týdeníku č. 44
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POZVÁNÍ

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE
Pondělí – sobota 6.30 a 18.00 h
Neděle 8.00, 10.00 a 18.00 h

SETKÁNÍ SENIORŮ
Úterý 6. 12. od 7.30 h na SF

AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK
Čtvrtek 8. 12. od 9.00 h na BOO
Přednáška: O naději
Přednáší: Ing. Mgr. Františka Böhmová

MŠE SVATÉ V BAZILICE
Čtvrtek 8. 12. v 8.00 a v 18.00 h – slav-
nost Panny Marie počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO SENIORY
Čtvrtek 15. 12. od 9.00 h na BOO
Vede: P. František Boldy CSsR

FARNÍ KAFE
Neděle 18. 12. po mši svaté v 10.00 h – SF
Srdečně vás všechny zveme na setkání  
u kávy, případně čaje nebo jiného nápoje. 
Můžete se také těšit na buchtičku z na-
šich kuchyní. Bude se jednat o neformální 
setkání, na které můžete pozvat svého 
přítele nebo třeba méně známého souse-
da z kostelní lavice.  K pití bude připraven 
také „pravý, nefalšovaný farní horký ad-
ventní nealkoholický punč“, kterému za-
ručeně neodoláte. 
Na setkání s vámi se těší přípravný tým.

SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VÁNOČNÍMI 
SVÁTKY
Od pátku 16. 12. do pátku 23. 12. ve FK
Ráno: 6.30–7.00 h, večer: 17.00–18.00 h
Neděle 18. 12.: 16.00 – 18.00 h ve FK
Lískovec: 22. 12. od 16.00 h
Staré Město: 21. 12. od 16.00 h

VÁNOČNÍ PROGRAM BOHOSLUŽEB
Od 24. 12.2022 do 8. 1. 2023 budou mše 
svaté slouženy v bazilice. Od 9. 1. 2023 je 
liturgický program opět ve farním kostele. 

VÁNOČNÍ VIGILIE
Sobota 24. 12. 2022 – 16.00 h – pastýřská 
mše svatá pro děti – BM
22.00 h – pastýřská mše svatá – BM
21.00 h – pastýřská mše svatá – Staré 
Město, Lískovec

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – ZASVĚCE-
NÝ SVÁTEK
Neděle 25. 12. 2022 – 8.00 h, 10.00 h, 
18.00 h – mše svatá – BM
7.30 h – mše svatá – Lískovec
9.00 h – mše svatá – Staré Město

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
Pondělí 26. 12. 2022 – 8.00 h, 10.00 h, 
18.00 h – mše svatá – BM
7.30 h – mše svatá – Lískovec
9.00 h – mše svatá – Staré Město

SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE  
A JOSEFA 
Pátek 28. 12. 2022 – 8.00 h, 18.00 h – 
mše svatá – BM
Při každé mši svaté obnova manželského 
slibu a žehnání rodinám.



8

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

SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
Sobota 31. 12. 2022 – 8.00 h – mše svatá 
– BM; 16.00 h – mše svatá na poděkování 
za uplynulý rok 2022 – BM
23.30 h – BM – zveme na eucharistickou 
pobožnost, kde v modlitbě před Pánem 
vstoupíme do nového roku 2023 a bude-
me vyprošovat požehnání a milosti pro 
celou farnost

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 
– ZASVĚCENÝ SVÁTEK
Neděle 1. 1. 2023 – 8.00 h, 10.00 h, 18.00 
h – mše svatá – BM
7.30 h – mše svatá – Lískovec
9.00 h – mše svatá – Staré Město

FARNÍ KANCELÁŘ
Od 22. 12. 2022 do 1. 1. 2023 bude uza-
vřena farní kancelář.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
Od 19. 12. 2022 do 1. 1. 2023 nebude 
probíhat výuka náboženství. 

BLAHOPŘEJEME
Dne 20. 12. bude slavit 41. narozeniny P. 
Jozef Novák CSsR. Přejeme hojnost Bo-
žího požehnání, zdraví a ochranu Panny 
Marie. 

SBÍRKY
25. 12. – Slavnost Narození Páně – sbírka 
na potřeby farnosti
1. 1. – Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
– sbírka na potřeby farnosti 

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI
12. 11. – Petr Boháč
20. 11. – Daniel Chalupa
20. 11. – Rozálie Bistová

OPUSTILI NÁS
   1. 11. – Vítězslav Zamarský (*1938)

Požehnané vánoční svátky 
naplněné radostí z narození 

Ježíše Krista všem farníkům přeje 
komunita redemptoristů  

a spolupracovníci.


