
SVATOJÁNSKÝ HLAS
měsíčník římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku

6/2021

„

 • ročník IX.

sv. Antonín z Padovy – 13. června

Skutky mluví hlasitěji než slova; ať vaše slova učí a vaše skutky mluví.

Drazí přátelé, 
 
v červnu slavíme v naší farní rodině patrona naší farnosti, sv. Jana Křtitele. Víme  
o něm z Bible mimo jiné i to, že svým způsobem života připravoval Izraelity na setkání 
s Kristem. 

Jeho život byl oslovujícím nejen proto, že žil jinak než ostatní, ale proto, že už v lůně 
své matky Alžběty byl naplněn Duchem svatým. Byl to Pánův Duch, který ho vedl. 
Pomáhal mu rozlišovat dobro od zla. Rozeznat, že Ježíš je Beránek Boží. Vedl ho v jeho 
každodenním úsilí plnit své poslání. Naplnil ho odvahou při hlásání obrácení. Dodával 
mu sílu v utrpení. Dal mu věrnost vytrvat. Jeho život se stal svědectvím pravdy.

Sestry a bratři, Boží Duch chce vést i nás, tak jak vedl Jana Křtitele. Možná je někdo z vás 
v situaci, kdy rozlišujete, kterým konkrétním způsobem vás chce vést. Jiný můžete mít 
jistotu, kudy a kam vás vede. Někdo 
můžete mít pocit, že už nemáte sílu 
a chuť pokračovat v denním úsilí 
žít pro hodnoty, kterým jste uvěřili. 
Někdo už možná rezignoval…
Chci vás pozvat, nebojte se vrátit  
k Bohu. Rozhodněte se odejít od 
zla a hříchu. Nebojte se nechat se 
vést Duchem svatým. On vás pove-
de, tak jak vedl Jana Křtitele. Pak se 
staneme těmi, kteří ukazují jiným 
Boha lásky.  
 

P. František
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Rok rodiny – část druhá

Ve 2. pozvání se papež František zaměřu-
je na tyto 4 oblasti:

1. Rodina ve světle Božího slova
Manželská láska: „živá ikona“, skrze níž 
se projevuje Bůh. 
Svatý otec: „Jak si představujeme Boží 
lásku? Existuje na světě konkrétní reali-
ta, která nám pomáhá vidět tuto lásku na 
vlastní oči? Určitě existuje! Je to rodina! 
Boží obraz se odráží v muži a v ženě, 
v manželské lásce: živá ikona, jejímž pro-
střednictvím Bůh je zjeven.“

Bůh jako Trojice je společenství lásky  
a rodina je jeho živým odleskem. To nám 
osvětlují slova svatého Jana Pavla II.: „Náš 
Bůh ve svém nejniternějším tajemství není 
samota, ale rodina, poněvadž v sobě ob-
sahuje otcovství, synovství a podstatu ro-
diny, což je láska. Tou láskou je v božské 
rodině Duch svatý.“ Rodina tedy není bez 
vztahu k samotné božské podstatě. AL 11

Pozvání k zamyšlení: Překročme práh 
našeho domova: tam zjistíme, kým jsme 
jako pár a jaký je příběh naší lásky, kde 
se naplňuje Boží plán pro nás. Zamilovali 
jsme se, protože jsme viděli v tom dru-
hém jiskru, která odrážela něco z Boží 
krásy. V čem nás toto ujištění utvrzuje? 
Stálé ještě tuto krásu ve druhém vidím? 
Přemýšlím o tom někdy? Na chvíli se za-
stavme a uvažujme o tajemství přítom-
nosti Ježíše v lásce naší dvojice.

Rodinná dynamika: Když se společně dí-
váme na fotografie našeho svatebního 
dne, vzpomínáme si na první okamžiky 
zamilovanosti. Můžeme si povídat o tom, 
proč jsme se zamilovali jeden do druhého 
nebo do naší rodiny.

2. Nikdo není předurčen k samotě

Svatý otec: „Jak se rodí rodina? Rodí se ze 
setkání mezi „Já“ a „Ty“, ze setkání muže 
a ženy, kteří se navzájem objevují a uzdra-
vují svoji samotu. Nikdo není předurčen  
k samotě. Byli jsme v plánu Někoho, aby-
chom se stali darem pro někoho druhého 
a abychom v lásce utvářeli život.“ 

Z tohoto setkání, které léčí samotu, se 
rodí život a rodina. (…) člověk „přilne ke 
své ženě a ti dva budou jeden člověk“. (…) 
Sloveso „připojit se“ v původním hebrej-
ském textu označuje těsný hluboký sou-
lad, fyzické a niterné přilnutí. (…) man-
želské spojení nejen v sexuální a tělesné 
rovině, ale také ve svobodném darování 
se z lásky. AL 13

Pozvání k zamyšlení: Živá přítomnost Je-
žíše v naší lásce díky svátosti manželství 
činí z naší rodiny domácí církev. Uvažuj-
me s manželem/manželkou nebo s rodi-
nou o tom, co v nás tato úžasná pravda 
evokuje a sdílejme to spolu. 

Rodinná dynamika: Stalo se někdy, že 
můj manžel/manželka prožíval osamoce-
nost kvůli mému chování? Zkuste o tom 
mluvit. Můžeme se zeptat i našich dětí, 
jestli se v rodině cítily osaměle.

3. Autentická láska vždy plodí život 

Svatý otec: „Schopnost páru plodit ži-
vot je obrazem dynamiky lásky působící  
v Bohu, Božího tvůrčího jednání.“ Plodná 
láska, rodící láska je symbolem vnitřní-
ho života Boha. Pokaždé, když je počato 
dítě, plodí muž a žena společně s Bohem. 
Dávají Syna nebo Dceru Bohu, který za-
sahuje do této lásky.  Z tohoto důvodu je 
každý lidský život jedinečný a vzácný a je 
třeba ho chránit. 
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„Dvojice, která miluje a plodí život, je 
skutečným živým uměleckým dílem 
(a ne modlou z kamene nebo zlata, kterou 
zapovídá Dekalog), schopným zjevovat 
Boha stvořitele a spasitele. Proto se plod-
ná láska stává symbolem Božího vnitřní-
ho života. (…) Plodivá schopnost lidského 
páru je cesta, na níž se rozvíjí dějiny spásy. 
V tomto světle se plodný vztah páru stává 
obrazem, v němž se odhaluje a popisuje 
tajemství Boha.“ AL 11

Pozvání k zamyšlení: Naše děti, biologic-
ké i duchovní, jsou dary od Boha, který 
nám je svěřuje, abychom je mohli vycho-
vávat jako Jeho děti. Co to pro nás kon-
krétně znamená? Jsme si toho vědomi? 

Rodinná dynamika: Přemýšlejme s man-
želem/manželkou a následně s rodinou 
o tom, jak nás Pán v těchto letech učinil 
plodnými.

4. Boží tajemství se odráží v rodině

Svatý otec: „Boží tajemství, kterým je 
rodinná láska, společenství lásky mezi  
Otcem a Synem, se odráží v rodině. 

Prožívejte odvážně a klidně každou rodin-
nou výzvu, ať už smutnou nebo povzbu-
divou. Ve svých srdcích uchovávejte Boží 
zázraky, které jsou ukryté v každém oka-
mžiku vašeho každodenního života a roz-
jímejte o nich! Bůh nás miluje a dělá vše 
pro dobro těch, kteří ho hledají.

„Boží slovo není nějakým výčtem ab-
straktních tezí, ale společníkem na cestě 
také těch rodin, které jsou v krizi nebo 
procházejí nějakou bolestí, a ukazuje jim 
cíl cesty, kde Bůh jim setře každou slzu  
z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek 
ani bolest. (Zj 21,4) AL 22 

„Tímto pohledem víry a lásky, milosti  
a věrnosti jsme kontemplovali vztah mezi 
lidskou rodinou a Boží Trojicí.“ Al 29 

„Jako Maria jsou (rodiny) vyzývány, aby 
s odvahou a klidně odpovídaly na život-
ní výzvy v dobách těžkých i příznivých  
a aby ve svém srdci uchovávaly podivu-
hodné Boží skutky a rozjímaly o nich (srov. 
Lk2,19.51). V pokladnici Mariina srdce je 
také každá událost všech našich rodin, 

které ona bedlivě střeží. Proto nám může 
pomáhat jim rozumět, abychom v rodin-
ných událostech poznávali poselství, kte-
ré nám v nich chce sdělit Bůh.“ AL 30

Pozvání k zamyšlení: Uvažujeme o tom, 
kolika potížím jsme jako pár a rodina čelili 
a jak byl Bůh v těchto potížích přítomen.

Rodinná dynamika: Podařilo se nám jako 
páru a rodině objevit znaky Boží přítom-
nosti nejen v těžkých úkolech, kterým 
jsme čelili, ale také v každodenních udá-
lostech? Jak a kde jsme dnes zažili Boží 
přítomnost?

Zdroj: Národní centrum pro rodinu;
Amoris Laetitia Family
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Rodiče frýdeckého patrona  
Alžběta a Zachariáš

Každým rokem v červnu si naše farnost 
připomíná svého patrona – sv. Jana Křti-
tele. V biblické rubrice se proto i v návaz-
nosti na probíhající Rok rodiny zastavíme 
u jeho rodičů – Alžběty a Zachariáše. Pod-
le 1. kapitoly Lukášova evangelia byli oba 
„spravedliví před Bohem a žili bezúhon-
ně podle všech Hospodinových příkazů  
a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alž-
běta byla neplodná a oba již byli pokroči-
lého věku“. Ani to ovšem nevedlo Alžbětu 
a Zachariáše k zahořknutí a nadále sloužili 
Hospodinu s vědomím, že on nejlépe ví, 
co je skutečně dobré, a to stačí.

Nečekané překvapení
Zachariáš byl knězem. V tom čase přišla 
řada právě na jeho oddíl a los padl na něj. 
Po letech každodenní věrnosti kněžské 
službě tak vchází Zachariáš do jeruza-
lémské svatyně, aby Hospodinu obětoval 
kadidlo, a čeká na něj překvapení.  Anděl 
Gabriel mu zvěstuje radostnou zprávu, že 
Pán vyslyšel dávnou prosbu a jeho man-
želka Alžběta porodí syna. Stěží se jde di-
vit Zachariášovým pochybnostem. „Vždyť 
já jsem stařec a moje žena je pokročilé-
ho věku.“ Avšak i tam, kde končí lidské 
představy a sny, Bůh stále začíná, tvoří a 
překvapuje. Zachariáš oněměl, aby poro-
zuměl tajemství, před kterým se ocitnul. 

Od pokory ke chvále
Jak i evangelista Lukáš zachycuje, hodně 
pohany mezi svými současníky si manželé 
vysloužili proto, že nemohli mít potomka. 
Alžbětu během těhotenství navštěvuje 
její neteř Marie. I ona už nosí pod srdcem 
dítě – Božího Syna. Sotva Alžběta zaslech-
ne Mariin pozdrav, je naplněna Duchem 
svatým a z hloubi duše, slovy, které zná-
me ze Zdrávasu, vítá Marii. O pár měsíců 

později Zachariáš zamítá přání přítom-
ných, aby dítě přijalo jeho jméno, sklání 
se před tajemstvím Božího plánu a píše: 
„Jeho jméno je Jan.“ Jeho jazyk je rozvá-
zán a Zachariáš chválí Hospodina chvalo-
zpěvem, jenž každé ráno zaznívá v mod-
litbě církve na celém světě. 

Ne naše, ale Tvé…
Alžběta a Zachariáš byli v pozdějším věku 
obdarování dítětem a již brzy se lidé ptali 
Čím toto dítě bude? Zachariáš, kterému 
se rozvázal jazyk, vyznává: „A ty, synu, 
budeš nazván prorokem Nejvyššího, ne-
boť půjdeš před Pánem, abys mu připravil 
cestu.“ Lukáš dále dodává: „Chlapec rostl 
a sílil na duchu; a žil na poušti až do dne, 
kdy vystoupil před Izrael.“ Jan byl jistě vel-
mi netradiční dítě a stejně tak jeho život-
ní cesta. Může nás napadnout pár otázek: 
Jak si asi Alžběta a Zachariáš představo-
vali život svého dítěte? Jeho povolání? Jak 
Jana vychovávali? Mohli vše pochopit? 
Možná každé ráno s důvěrou v Hospodi-
na jen opakovali: Vždyť není naše, ale Tvé, 
Pane…

Kéž se zvláště v tomto měsíci svatí rodi-
če našeho farního patrona přimlouvají za 
rodiny i všechny rodiče naší farnosti. Sv. 
Alžběto a Zachariáši – orodujte za nás!

KŠ
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Co bylo rozhodující na vaší cestě ke kněž- 
ství?

F: Byl jsem ministrantem a pokud jsem 
mohl, denně jsem ministroval. Pamatuji 
si slova našeho tehdejšího pana faráře, 
když jednou řekl něco v tom smyslu, že je 
potřeba nových kněží a že z naší farnosti 
žádného kněze nemáme… Bylo to ještě  
v době, kdy náš stát vedla jedna strana :) 
Od té chvíle jsem tuhle “výzvu” vnitřně 
pořád slyšel, až přišla chvíle, kdy jsem při-
jal pozvání jít za Kristem jako jeho kněz  
a později ve mně dozrálo i rozhodnutí být 
redemptoristou. 
J: Lidové misie, které konali spolubratři  
v mé rodné farnosti v únoru 2000 byly 
impulsem, abych se rozhodl stát se jed-
ním z nich. Rozhodl jsem se i proto, abych 
mohl být blízko lidem.
P: Jedním z důležitých prvků, které do-
provázely mé rozhodování a rozpoznávání 

Zde jsem – mě pošli!

Červen je mimo jiné měsícem, v němž 
probíhají kněžská svěcení. Letos tomu 
bude přesně 2O let, kdy 23. června při-
jal kněžské svěcení o. František. O sedm 
let později – 28. června – se knězem stal  
o. Jozef a své 5. výročí oslaví 18. června 
i o. Peter. Při této příležitostí přinášíme 
krátký rozhovor.

povolání, byl život redemptoristů, pře-
devším jejich radost a naděje v různých 
životních situacích.

Co je pro vás v kněžství největším darem? 

F: Často se říká, že kněz je druhý Kristus :) 
Čím dál víc tomu začínám rozumět. Ze-
jména ve chvílích, když vidím radost  
v očích člověka, který přijme Kristovu 
moc a lásku.
J: Mám velikou radost z toho, že můžu 
být v blízkosti Ježíše v Eucharistii.
P: Ve svém kněžském životě nestačím 
žasnout a radovat se nad nesmírností 
Božího milosrdenství a Jeho ponížeností 
vůči nám, jen aby nás vyrušil, oslovil a zís-
kal si naše srdce. 

Máte nějaké své motto, které vás prová-
zí ve službě kněze?

F: Deus Caritas est! :) Bůh je Láska! Tato 
pravda mne vede už od malička a chci být 
svědkem i pro ostatní, že je to má osobní 
zkušenost a může být i jejich :).  
J: Hojné je u něho vykoupení! (Žalm 130) 
V Kristu stále nacházíme povzbuzení, útě-
chu a posilu. Cokoliv bych prožíval, vím, 
že v Ježíšovi mám jistotu!
P: Poslední měsíce mě doprovází 8. verš 
ze žalmu 79: „... tvé milosrdenství ať nám 
pospíchá vstříc, vždyť jsme tak zbědo-
vaní!“ Je pro mě přiznáním si vlastní sla-
bosti a touhou po mocném Božím konání  
v mém životě. A nestačím se divit. :)

Děkujeme otci Františkovi, Jozefovi a Pet-
rovi za jejich rozhodnutí zcela následovat 
Krista a za jejich pastýřskou péči v naší 
farnosti a doprovázejme je nadále svou 
modlitbou, dobrým slovem i konkrétní 
pomocí. 
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Víš, čím je speciální 5. červen? 
Kromě toho, že má Dobroslav svátek, se 
jedná o světový den životního prostředí. 

Co můžeš udělat pro životní prostředí?
• Třídit odpady
• Sázet stromy, rostliny
• Chodit více pěšky/ jezdit na kole  

(méně auto, autobus)

Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)

ÚKOL: 
zasaď doma/na zahradě něja-

kou rostlinku (např. fazole)

Některé druhy rostlin i zvířat jsou zcela vyhynulé, některých výrazně ubývá, 
proto jsou chráněné. Které to například jsou? Vybarvi.

Třídíš odpad? Co patří, do které popelnice? Žlutě zakroužkuj, co patří do té žluté. 

papírová rulička, sáček, skořápky od vajíček, PET láhev, staré boty, rozbitá skle-
nička, kelímek od jogurtu, drobky, popsané papíry, nákupní seznam, plechovka

Puštík obecný Rak říční 
Kapraď hřebinatá Smetánka lékařská

A dokážeš se starat také o sebe a lidi v okolí?
Stejně tak, jako je třeba vyhodit odpadky do koše, je potřeba zahodit své hříchy, aby  
v našem srdci nebyl nepořádek. Pečuj o své srdce. 

LM
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POZVÁNÍ

Duchovní obnova s Katkou Lachmano-
vou – Vězení s klíčem uvnitř

V naší farnosti se v únoru roku 2020 usku-
tečnila obnova s Katkou Lachmanovou na 
téma Vězení s klíčem uvnitř (téma smí-
ření, odpuštění, přijetí - více informací  
o setkání najdete ve Svatojánském hlasu 
z 4-5/2020 v archivu farnosti). Obnova 
měla mít pokračování, které se ale kvůli 
omezením, která přinesla nákaza koro-
naviru, neuskutečnilo. V současnosti vy-
padá situace lépe, proto jsme si troufli 
plánovat a domluvili jsme další díl setkání  
s Katkou v termínu 10. – 11. 9. (pátek 
večer - sobota odpoledne). Obnova se 
tentokrát uskuteční ve spolupráci s mís-
teckou farností v Lidovém domě. Časový 
rozvrh setkání a konkrétnější informa-
ce budou zveřejněny na webu farnosti  
a v ohláškách. Již teď vás srdečně zveme 
na toto setkání!

P. František Boldy a O. Daniel Vícha

OTEVŘENÉ CHRÁMY
Od 29. 5. otevřená BM a věž FK.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Čtvrtek 3. 6. v BM
8.00 h, 18.00 h – mše svatá
Po večerní mši svaté eucharistický průvod 
kolem BM (dle počasí).

PRVOSOBOTNÍ POUŤ
Sobota 5. 6. BM
17.00 h – růženec + adorace
18.00 h – mše svatá

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
Neděle 13. 6. BM
10.00 h – mše svatá, první svaté přijímání

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Čtvrtek 24. 6.
8.00, 18.00 h – mše svatá ve FK

FARNÍ TÁBOR
26. července – 5. srpna – TZ Železná, Vrbno pod Pradědem.
Pro děti od 9 do 16 let.
Cena: 2 300 Kč, pro druhé a další dítě v rodině 2 100 Kč.
Přihlašování od 31. 5. do 22. 6. pouze online na webu farnosti.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
12. – 16. července – SF + okolí.
Pro děti od 6 do 12 let. 
Cena: 730 Kč/150 Kč za jednotlivé dny.
Přihlašování od 7. 6. do 2. 7. pouze online 
na webu 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: 18. 6. 2021, Příští číslo vyjde v neděli 27. 6. 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
  8. 5. – Magdaléna Stachová
22. 5. – Natálie Hrnčárková
22. 5. – Filip Muroň
23. 5. – Marek Vančura
23. 5. – Marek Prachovský
 
OPUSTILI NÁS
25. 4. – Josef Baš (*1945)
30. 4. – František Vaníček (*1933)
  9. 5. – Anna Poláchová (*1939)
12. 5. – Anděla Urbánková (*1934)
 

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ
29. 5. – Martina Šupolová – Rostislav Juřica 

SBÍRKY
6. 6. – 10. neděle v mezidobí – sbírka na 
potřeby farnosti
 

POUTNÍ SLAVNOST VE FARNÍM KOSTELE
Neděle 27. 6. ve FK
8.00 h, 10.00 h, 18.00 h – mše svatá
V tento den nebudou slouženy mše svaté 
v bazilice.

PRAVIDELNÁ ADORACE
Každý pátek v BM, 15.00 – 17.45 h.

BLAHOPŘEJEME
18. 6. – P. Peter oslaví 5. výročí kněžského 
svěcení
23. 6. – P. František oslaví 20. výročí kněž-
ského svěcení
Oběma přejeme hojnost Božího požehná-
ní a ochrany Panny Marie.


