
SVATOJÁNSKÝ HLAS
měsíčník římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku

4/2021

„

 • ročník IX.

Vstaňme k novému životu

  sv. Jan de la Salle – 7. dubna

Drazí přátelé, radujeme se ze zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Oslavujeme Boha, který neustále 
přichází k nám, aby nám daroval nový život.

Delší dobu prožíváme vše „jinak”. Naše denní povinnosti, práci, školu, vztahy s přáteli, svůj 
volný čas. Dokonce i naše společná oslava Vzkříšeného je jiná. Omezení nám už „lezou” na 
nervy. Různé názory na opatření, na politiky, na očkování… nás dovedou rozdělit, postavit 
jednoho proti druhému. Dokonce jsme svědky i různého agresivního chování. Kolik jsme už 
toho slyšeli a uslyšíme, kdo za to „všechno” může? 

Víme však, k čemu nás všechny skrze tuto situaci vede Bůh? Co nám říká? K čemu nás chce 
probudit? Od čeho nás chce zachránit? Co máme změnit ve svém srdci? Co máme žít jinak 
ve svém životě?

Pán nás chce přivést k novému životu! Změnit naše smýšlení.

Sestry a bratři, ať Zmrtvýchvstalý dnes přijde ke každému z nás. Ať nám ukáže své oslavené 
rány! Uvěřme jeho lásce, kterou nám nabízí den co den! Dovolme mu dnes vejít do našeho 
srdce, do našeho prožívání. 

Ve světle víry věci vidíš docela jinak.

Ježíši, vítězi nad hříchem a smrtí, daruj 
nám nový život. Pomáhej nám poznat, 
jak se na nás díváš. Obnovuj náš pohled 
na nás, na lidi kolem nás, na životní si-
tuace, ve kterých se nacházíme. Dej, ať 
se nebojíme tvého plánu s námi. Daruj 
nám nový život a pomáhej nám jej žít  
a naplnit v tvé přítomnosti. 

P. František
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Papež František v den svátku sv. Josefa za-
hájil Rok rodiny Amoris laetitia. 19. březen je 
výročím vydání apoštolské exhortace Amoris 
laetitia a rovněž výročím inaugurace Františ-
kova episkopátu.

„Jelikož církev věnuje hodně pozornosti svo-
bodným, mladým a také starým lidem, vznik-
la potřeba zaměřit se více na rodiny,“ vysvět-
luje Gabriela Gambino, podsekretářka Úřadu 
pro laiky, rodiny a život.

Rok rodiny má být příležitostí, abychom, 
přistoupili k nové formě pastorace rodin, 
připravili novou strategii a cíle v pastorač-
ních programech. Jak uvádí papež František 
v Amoris leatitia, má to být pastorace, která 
by dokázala aktivovat krásu svátosti manžel-
ství a křesťanských rodiny tak, aby se tato 
krása stala čitelná pro děti a mladé a aby pro 
ně byl dar manželství přitažlivý.

Rok rodiny má tyto cíle:
• Šířit poselství apoštolské exhortace 

Amoris Laetitia: „…aby lidé zakoušeli 
evangelium o rodině jako radost, která 
naplňuje srdce i celý život.“ (AL 200) Ro-
dina, která objeví a zakusí radost z ob-
darování i z toho, že je darem pro církev 
a společnost, se „může stát světlem  
v temnotě světa.“ (AL 66)

• Ukazovat, že svátost manželství je dar 
a má v sobě sílu, která proměňuje lid-
skou lásku. Pro tento účel je důležité, 
aby pastýři a rodiny kráčeli spolu, sdíleli 
spolu odpovědnost a vzájemně se v pas-
toraci doplňovali v různých povoláních 
v církvi (srov. AL 203).

• Dát rodinám prostor, aby se mohly an-
gažovat v pastoraci rodin. Proto je tře-
ba, aby „evangelizační a katechetické  

Papež František vyhlásil Rok rodiny úsilí bylo zaměřeno dovnitř do rodiny“  
(AL 200), neboť rodina, která je učednicí, 
se stane i rodinou misionářskou.

• Učit mladé lidi, aby si uvědomili, že je 
důležité růst v pravdě lásky a ve vědomí 
sebe jako daru ve všem, čemu se věnují.

• Rozšířit záběr a činnost rodinné pastora-
ce, aby probíhala napříč společenstvím 
věřících a zahrnovala manžele, děti, mla-
dé lidi, seniory a rodiny v obtížných situ-
acích.

Všichni, kdo jsou dnes angažováni v pasto-
raci ve farnostech, by měli být otevřenější 
pro rodiny, brát vážně jejich omezené mož-
nosti. Více prorodinně zaměřená by měla být 
také katecheze, zejména po prvním svatém 
přijímání a biřmování, aby připravovala děti 
a mládež na manželství. Gabriala Gambino 
také zdůraznila, že „…mladí lidé se neodklá-
nějí od církve proto, že by je nezajímala, ný-
brž proto, že se jim nic nenabízí.“

Naše farnost bude dle aktuálních možností 
(omezení) postupně nabízet aktivity pro ro-
diny, o kterých vás budeme informovat v dal-
ších vydáních farního zpravodaje a na webo-
vých stránkách farnosti.
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O exhortaci Amoris Laetitia
Amoris laetitia (česky Radost z lásky) je apo-
štolská exhortace, kterou 8. dubna 2016 
vydal papež František. Má podtitul O lásce  
v rodině, pojednává o problematice rodiny 
a vyzývá například k většímu pochopení pro 
rozvedené, kteří uzavřeli nový sňatek. Dává  
v ní větší důraz na svědomí věřících.

Skládá se z 325 odstavců a má 391 pozná-
mek pod čarou. Římský biskup v ní shrnuje 
výsledky debat, které z celosvětové diskuse 
římskokatolické církve vyplynuly na mimo-
řádné a řádné biskupské synodě o rodině  
v letech 2014 a 2015.

Publikaci doprovází papež vlastnoručně na-
psaným lístkem, v němž každému biskupovi 
svěřuje text „pro dobro všech rodin a všech 
lidí, mladých i starých, svěřených do tvé pas-
torační služby“.

V textu jsou nejen obsáhle citace závěrů 
obou synod, ale také dokumentů a učení růz-
ných papežů o rodině. Jako tomu však bylo 
již i u předchozích dokumentů papeže Fran-
tiška, využity jsou i příspěvky různých bis-
kupských konferencí (Keňa, Austrálie, Argen-
tina…) a citace významných osobností jako 
Martina Luthera Kinga nebo Ericha Fromma. 
Za pozornost stojí také citace filmu Babettina 
hostina, s níž papež popisuje radost z nezišt-
né lásky (AL 129).

Apoštolská exhortace je rozsáhlá a zároveň 
velmi konkrétní. Doporučuje se proto nečíst 
ji ve spěchu a zaměřit se přitom především 
na pasáže, které odpovídají konkrétní situaci 
čtenáře. Skládá se z 9 kapitol a více než 300 
odstavců.

Zdroj: radiovaticana.cz, cirkev.cz, exhortace 
Amoris Laetitia – Radost z lásky (III. Pohled 
zaměřený k Ježíši - Povolání rodiny)

Modlitba k svaté rodině 
(z exhortace Amoris Leatitia)

Ježíši, Maria, Josefe,

ve vás nazíráme krásu opravdové lásky;

obracíme se k vám s důvěrou.

Svatá Rodino z Nazareta,

učiň také naše rodiny

místem srdečného sdílení

a společenstvím modlitby,

skutečnou školou evangelia

a malou domácí církví.

Svatá Rodino z Nazareta,

ať v našich rodinách už nikdy nevládne

násilí, neústupnost a rozdělení;

kéž ti, kdo zakusili zranění a pohoršení,

najdou brzy útěchu a uzdravení.

Svatá Rodino z Nazareta,

ať si všichni uvědomují,

jak je rodina posvátná a nedotknutelná

a jakou krásou byla obdařena v Božím plánu.

Ježíši, Maria, Josefe,

slyšte nás a vyslyšte naši prosbu.

Amen.
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V předchozím příspěvku jsme se mohli dově-
dět více o Roku rodiny, který vyhlásil papež 
František 19. března. Téma rodiny a manžel-
ství se mnohokrát a mnoha způsoby otevírá 
také v Bibli. Pojďme se dnes v naší biblické 
rubrice tematicky zastavit u dvou biblických 
postav – manželů Akvily a Priscilly. 

Blízcí přátelé Pavla
O Akvilovi a Priscille víme díky některým 
úryvkům Nového zákona. Jsou to právě Skut-
ky apoštolů, které zachycují příchod Pavla 
do Korintu, kde „se setkal s jedním Židem, 
který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. 
Nedávno přišel se svou manželkou Priscillou 
z Itálie, protože císař Klaudius vydal rozkaz, 
aby všichni Židé opustili Řím. Pavel se s nimi 
sblížil, zůstal u nich a pracoval s nimi, poně-
vadž měli stejné řemeslo – dělali stany.“ (Sk 
18, 2–3) Mnohdy si možná představíme Pav-
la jako velkého apoštola, kazatele a misioná-
ře, který odevzdal celý svůj život službě Kris-
tu. Ano, tím vším jistě byl, ale po celou dobu 
svého života nepřestal být v první řadě člo-
věkem. Podle všeho Priscilla a Akvila byli Pav-
lovými blízkými přáteli, se kterými mohl být 
na cestě života, sdílet svůj život i svou práci, 
a u kterých našel onen pomyslný „domov“.

Spolupracovníci na díle spásy 
Priscilla a Akvila ovšem byli nejen Pavlovi 
blízcí přátelé, ale také jeho spolupracovní-
ci na díle spásy. Sám Pavel je takto nazývá 
v závěru svého listu Římanům: „Pozdravujte 
Prisku a Akvilu, mé spolupracovníky v díle 
Krista Ježíše.“ (Řím 16, 3) Z manželů se stali 
aktivní laici činní v prvotní církvi, a to vždy v 
možnostech, které jim nabízel jejich životní 
stav – tedy život v manželství. Možná to bylo 
právě ono přátelství s Pavlem, které jim ote-
vřelo tyto nové životní horizonty spojené se 

službou Kristu a manželé tak mohli přijmout 
a odkrývat své vlastní povolání na osobní 
cestě spásy. Společná služba evangeliu Pavla, 
Akvily a Priscilly jistě v mnohém také umoc-
nila i jejich vzájemné přátelství a dala mu ja-
kýsi pevný věčný rozměr. 

Rodina církve
V centru služby manželů ovšem nebyl Pavel, 
ale láska ke Kristu a k jeho církvi. Skutky apo-
štolů popisují situaci, kdy do Efezu přichází 
Žid jménem Apollos, který umí přesvědčivě 
vykládat Písmo, ale zná jenom Janův křest. 
Když jej v synagoze slyší kázat Priscilla a Ak-
vila, vystupují z komfortu vlastního poznání 
a doprovázejí jej skutkem i slovem na jeho 
cestě ke Kristu. Zvou Apolla do svého domu, 

Manželé u zrodu církve – 
Akvila a Priscilla

zvěstují mu radostnou zvěst o Kristu a po-
vzbuzují jej v jeho další misijní cestě. (srov. 
Sk 18, 24–26). Dveře domu našich dvou man-
želů zůstávají neustále otevřené celé místní 
církvi, která se podle svědectví Písma shro-
mažďovala právě v jejich domě. (srov. 1 Kor 
16,19)

Jan Pavel II. nazval křesťanskou rodinu domá-
cí církvi. Kéž nám i příklad a přímluva Akvily 
a Priscilly pomáhá stále více v našich rodi-
nách prožívat a uskutečňovat toto jejich po-
slání a kéž i ony pomyslné dveře našich rodin 
zůstávají stále otevřené velké rodině církve.   

KŠ
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Sedím doma a těším se na to, až zase budu 
moci jet k babičce a dědovi do Čech, vidět 
kamarády, které jsem naposledy viděla na 
táboře, jet do Staré Vsi na nějaký víkend –
Deskoherní, Silvestr a hlavně na animátory, 
kteří mi moc chybí. Na facebooku jsme si  
s holkami všimly, že je možnost přihlásit svou 
farnost na postní duchovní obnovu, která 
bude on-line. S otcem P. Kvetanem jsme se 
domluvily a přihlásily se na termín, který byl 
volný. A když nemůžu jet do Vsi, tak Ves při-
jede za mnou! 

Pátku 19. března jsem se nemohla dočkat 
a když jsem ve 20:30 h zasedla k počítači, 
byla jsem šťastná, že můžu zase všechny 
z centra pro mládež vidět a popovídat si 
s nimi. Nejprve jsme se představili a řekli, co 
jsme za ten den zažili a jaká byla naše první 
tři slova, když jsme se probudili. Také jsme 
se dozvěděli, že tato obnova bude na téma 
– Svatá rodina. Poté následovala adorace 
s vystavenou monstrancí v jejich kapli. Na 
začátek jsme si pustili video (#FALLINGPLA-
TES). Uvědomila jsem si díky tomuto videu, 
jak člověk lehce propadne pokušení hří-
chu, ale pokud bude s Bohem, bude šťastný 
a jeho život bude naplněný. Pokračovali jsme 
osobní modlitbou a chvílí ticha. Každý si také 
měl na papírek napsat, čeho si váží na světě 
a ve svém životě, a na druhý, co ho tíží a co 
by chtěl změnit, dát tomu novou šanci. Tento 
den jsme zakončili tím, že jsme dostali infor-
mace na další den a šli jsme spát.

Nový den – 20. března jsme se shromáždili 
u obrazovek v 8:00 h při společné modlit-
bě breviáře. Pak následoval čas na snídani 
z vlastních zásob :). Pokračovali jsme v 8:45 
h první katechezí, kterou zahájila týmačka 
Klárka jako Maria, která jde navštívit svou 
tetu Alžbětu - týmačku Bětušku. Během ces-
ty jsme si všichni šli napustit vodu, abychom 

neměli žízeň, také jsme se rozcvičili, aby to 
naše nožky ušly. Když jsme doputovali, Maria 
pomohla Alžbětě s tím, co potřebovala. My 
jsme se také zapojili a šli jsme pomoci u sebe 
doma, někdo vysával, jiný pekl buchtu a další 
pomáhal s přípravou oběda. Za hodinu jsme 
se zaposlouchali do katecheze o. Jana, která 
byla o Panně Marii. 

Na druhý dopolední blok jsme si každý měli 
nachystat: houbičku na mytí nádobí, min. 
6 párátek nebo špejlí, knoflíky a provázek. 
Svatý Josef (týmák Ondra) byl kreativní  
a i my se stali kreativními. Z nachystaných 
věcí jsme měli vytvořit nějaké zvířátko, 
každý byl originální. Někdo vytvořil prasátko, 
jiný sépii nebo ježečka. Pak následovala kate-
cheze o. Václava o Josefovi. Dostali jsme dva 
úkoly - napsat dopis starému člověku a po-
modlit se křížovou cestu, kterou nám poslali, 
a poslat z ní fotku. 
Celou obnovu jsme společně zakončili 
v 19:00 h ve farním kostele mší svatou, po 
které jsme si mohli společně popovídat 
a sdělit, co máme na srdíčku.

Chtěla bych moc poděkovat otcům i týmá-
kům, že pro nás uskutečnili krásnou duchov-
ní obnovu v této době. Věřím, že to bylo pro 
všechny obohacující. Díky. 

Anička Šotkovská

Duchovní obnova online
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Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)

Ježíš vstal z mrtvých! Volejte sláva a tři dny alespoň 50 dní se radujte!

Symbol kříže – nejdůležitější symbol křes-
ťanství, protože Ježíš zemřel na kříži.
Velikonoční oheň – světí se při obřadech 
Velké noci na Bílou sobotu, od něj se zapálí 
velikonoční svíce a za slavnostního průvodu 
se provolává „Světlo Kristovo“. Symbolizuje 
vítězství nad temnotou světa. 

Velikonoční svíce – úzce spjato s velikonoč-
ním ohněm, je jeho nositelem. Svíce bývá 
zpravidla bílá. Symbolizuje naději a nový ži-
vot. Máte doma zbytky svíček? Rozpusťte je 
a vyrobte si krásnou novou svíčku. Až ji zapá-
líte, můžete se u ní třeba pomodlit.

Velikonoční vejce – vejce můžeme přirovnat 
k zamčenému hrobu, který přesto skrývá ži-
vot. Má tedy spojitost také s křesťanstvím. 
Pokud jsi ještě žádné vajíčko nevytvořil/a, 
hurá do toho. Možností je spousta. Vyfouka-
né/uvařené vajíčko můžeš ozdobit květinka-
mi, bavlnkami, fixami, temperami nebo třeba 
nálepkami.

Sejdi se se svou rodinou, zahrajte si nějakou 
deskovou hru, podívejte se na pohádku, umí-
chejte nějakou slavnostní limonádu, běžte 
na výlet nebo si vyrobte nějakou dekoraci do 
domu, ale hlavně buďte spolu.

Symboly Velikonoc

Velikonoční beránek – symbolizuje Ježíše 
Krista, který se za nás obětoval a zvítězil – 
proto se znázorňuje s praporem vítězství, 
(dále je spojován s židovskou tradicí svátků 
Paschy, kdy se beránek zabíjel na památku 
vyvedení Izraele z egyptského otroctví).

Nakresli beránka.
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Ke slavení jednoznačně patří i zpívání písní. Můžete si zazpívat (i zahrát) třeba tuto:

Víš, co znamená slovo ALELUJA? 

(přečti pozpátku)

anáP etlavhC
LM



8

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: 26. 4. 2021, Příští číslo vyjde v neděli 2. 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

  6. 3. – Marián Štupák

13. 3. – Vít Hrtús

20. 3. – Zuzana Smolárová

27. 3. – Viktorie Anna Jelínková

OPUSTILI NÁS

  6. 3. – Miroslav Koky (*1952)

10. 3. – Julie Strkáčová (*1949)

11. 3. – Milan Rožnovský (*1946)

22. 3. – Marie Ciencialová (*1945)

22. 3. – Leopold Kofler (*1935)  

POZVÁNÍ

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI
Sobota 1. 5. – 18.00 h mše svatá v BM

CELODENNÍ ADORACE
Každý pátek, od 15.00 h do 17.45 h v BM

Liturgický program je nyní přesunut do BM.

Ve FK pouze pondělní ranní mše (první bude 
sloužena 12. 4.).

SBÍRKY

2. 5. – 5. neděle velikonoční – sbírka na 
potřeby farnosti

PŘEJEME VÁM POŽEHNANÉ 
VELIKONOCE PLNÉ POKOJE A RADOSTI!

AŤ VELIKONOČNÍ SVĚTLO PROZÁŘÍ 
NAŠE ŽIVOTY.


