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Drazí přátelé,
začalo léto a k němu neodmyslitelně patří prázdniny, dovolené. Čas odpočinku a zážitků. Mnozí z nás při odchodu z domu čtou s úsměvem na rtech nápis na dveřích
K + M + B jako klíče, mobil, brýle :) Samozřejmě víme, že tento nápis znamená něco
úplně jiného.
Rád bych se ale pozastavil u brýlí. Jsou skvělou pomůckou pro zlepšení našeho zraku.
Kromě dioptrických brýlí známe i sluneční. Zvláště ve slunných dnech jsou pro mne
samého nedocenitelnou pomůckou.
Proč se dnes zamýšlím nad brýlemi? Asi i proto, abychom si připomněli, jak je důležité dobře vidět, ale také abychom věděli, jak je důležité chránit si zrak. Samozřejmě
myslím náš vnitřní zrak. V duchovním životě si nejde jenom nasadit brýle a vidět lépe.
Pán nám nabízí neustále svou “optiku” - svědomí. Můžeme tento Ježíšův dar používat
dennodenně, nebo jenom příležitostně. Můžeme si svědomí nechat formovat a čistit
jeho slovem, nebo si jej umazat vlastním sobectvím.
V Ježíšově blízkosti bude naše svědomí vždycky průzračné a pomůže nám vždy v pravou chvíli dobře vidět naše chování. Objevujme, jak je krásné dívat se kolem sebe
s Ježíšem.
Přeji vám všem i vašim blízkým jménem frýdecké komunity požehnané léto.
P. František

„

Bůh přebývá v nejhlubším nitru duše a nic z toho, co je v ní, mu není skryté.
sv. Edita Stein – 9. srpna
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Rok rodiny – část třetí „Povolání
rodiny“
Ve 3. pozvání se papež František zaměřuje na další 4 oblasti:
1. Rodina se může stát světlem v temnotě světa.
Svatý otec: „Se stejným výrazem něhy
a milosrdenství, řekl jednu věc: se svátostí manželství obdrží každá rodina milost
stávat se světlem v temnotě světa.
Ježíš „hleděl na ženy a muže, které potkával, s láskou a něžností, a při hlásání
požadavků Božího království provázel jejich kroky pravdou, trpělivostí a milosrdenstvím“. Stejně Pán provází dnes nás
v našem úsilí žít a předávat evangelium
o rodině. AL 60
„Smlouva lásky a věrnosti, z níž žije svatá
Rodina nazaretská(...) dává (každé rodině) schopnost lépe zvládat těžkosti života
a dějin. Na tomto základě se každá rodina,
přes svoji slabost, může stát světlem
v temnotě světa.” AL 66
„Od Krista prostřednictvím církve dostává manželství a rodina milost nezbytnou
k tomu, aby svědčila o Boží lásce a žila život ve společenství.” AL 63

2. Svatí manželé
Svatý otec: „Víte o kanonizovaném páru?
Existuje řada postupů pro blahořečení
svatých párů. Svatí, kteří byli ženatí
a kteří se stali společně svatými, manžel
i manželka. Normální lidé, obyčejní lidé,
kteří svědčili o Ježíšově lásce prostřednictvím svého manželství. Každé z vašich
manželství může být svaté, pokud chcete.
Vy manželé jste jako zasvěcení lidé, osoby a máte zásadní význam pro budování
církve.“
„Kristus Pán »vychází vstříc věřícím manželům svátostí smíření« (48) a zůstává
s nimi. Ve vtělení přijímá lidskou lásku,
očišťuje ji, dovádí ji k plnosti. Svým Duchem daruje manželům schopnost ji žít,
když proniká každou část jejich života
vírou, nadějí a láskou. Tímto způsobem
jsou manželé zasvěceni a prostřednictvím
zvláštní milosti budují Kristovo tělo a vytvářejí domácí církev (srov. Lumen gentium, 11). Proto, aby církev plně pochopila
své tajemství, hledí na křesťanskou rodinu,
která ho zjevuje ryzím způsobem.“ AL 67
„Manželé ve vzájemné lásce přijímají dar
Kristova Ducha, jak žijí svoje povolání
ke svatosti.” AL 69

Pozvání k zamyšlení: Skrze Církev se Pán
Ježíš dívá s něhou a milosrdenstvím na
každou rodinu. Chvalme Pána, protože
nás přijímá a miluje tak, jak jsme, se všemi našimi omezeními a slabostmi.

„Krása vzájemného a bezpodmínečného
obdarovávání se, radost z rodícího se života a láskyplná péče všech členů rodiny, od
těch nejmenších až po pokročilé věkem,
jsou některé plody, které činí odpověď na
povolání rodiny jedinečnou a nenahraditelnou.“ AL 88

Rodinná dynamika: Vyberme si během
dne konkrétní okamžik, kdy si můžeme
zapálit svíčku a připomenout si živou přítomnost Ježíše v naší rodině. Může to být
okamžik u jídla nebo modlitba ve dvojici
nebo jako rodinná modlitba.

Pozvání k zamyšlení: Když se způsob, jakým Bůh miluje, stane měřítkem naší lásky jako dvojice, pak se mezi námi dvěma
a v naší rodině bude všední stávat výjimečným; změní se každodenní jednání,
protože bude obýváno Bohem. Vyberme
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si to, co běžně děláme (mohlo by to být
pozdravení po ránu nebo na dobrou noc).
Zkusme sdělit naši lásku v tomto okamžiku.
Rodinná dynamika: Podívejme se na příklad páru, který je kanonizován, blahořečen nebo prohlášen za ctihodný. Přečtěme si příběh, který je o něm napsán,
a podělme se o to, co je z něj uskutečnitelné i v našem životě.
3. Církev je rodinou rodin
Svatý otec: „Každá rodina je požehnáním,
posilou pro církev! Krása daru vytvářeného v rodinách, radost ze života, která se
rodí, a péče o malé a staré lidi činí každou
rodinu nenahraditelnou nejen v církvi, ale
i ve společnosti. Proto je církev „rodinou
rodin“, obohacenou o příspěvek každého
z vás.
„Zakoušení lásky v rodinách je trvalou silou života církve.“ AL 88
„Církev je rodina rodin, ustavičně obohacovaná životem všech domácích církví.
Proto, silou svátosti manželství se každá
rodina stává dobrem pro církev ve všech
směrech. V této perspektivě bude určitě
cenným darem pro církev v naší době uvažování o vzájemném vlivu rodiny a církve:
církev je dobrem pro rodinu a rodina je
dobrem pro církev.” AL 87
Pozvání k zamyšlení: Naše rodina je darem nejen pro nás a naše děti, ale pro
celou církev. Jsme darem, protože naše
milující gesta odhalují každému člověku
obraz Boží otcovské a mateřské lásky.
Co v nás tato pravda evokuje?
Rodinná dynamika: Jak konkrétně může
být naše láska plodná neboli, jak můžeme projevovat naši lásku lidem, kteří nás
obklopují?

4. Smysl našeho společného života
Svatý otec: „Moji předchůdci také psali
o věcech, které zajímají rodiny: mluvil
jsem o nich v Amoris laetitia. Přečtěte si
ji a najdete odpovědi na mnoho otázek
o smyslu vašeho společného života.
„Zde chápeme, jak má žít rodina. Nazaret
nám připomíná, co je to rodina, co je to
společenství lásky, její prostá a jednoduchá krása, její posvátný a neporušitelný
ráz. Ukazuje nám, jak jemná a nenahraditelná je výchova v rodině, poučuje nás
o její přirozené funkci ve společenském
řádu ́ (Pavel VI., Promluva v Nazaretě,
5. ledna 1964).” AL 66
“V perspektivě Boží pedagogie se církev
obrací s láskou k těm, kteří mají účast
na jejím životě nedokonalým způsobem:
spolu s nimi prosí o milost obrácení, povzbuzuje je ke konání dobra, k tomu, aby
se s láskou starali jeden o druhého a aby
se dali do služby společnosti, ve které žijí
a pracují.” AL 78
Pozvání k zamyšlení: Církev nám nabízí
mnoho dokumentů, které nám pomáhají pochopit rodinu. I my bychom se měli
cítit povoláni reagovat na výzvu Svatého
otce, abychom si přečetli některé z těchto dokumentů, zejména Amoris laetitia.
Rodinná dynamika: Pojďme najít téma,
které nás v Amoris laetitia zajímá. Přečtěme si to a společně o tom meditujme.
Převzato z: https://www.apha.cz/novinky/nenechte-si-ujit-videa-papeze-frantiska-k-roku-rodiny/
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Na počátku – Adam a Eva
Stojíce na počátku prázdnin, zastavme se
dnes také v naší biblické rubrice u některých situací příběhu společného putování
prvního muže a první ženy – tak, jak jej
známe z Písma (1. – 3. kapitola knihy Genesis).
Požehnání cesty
V první kapitole Genesis čteme, že Bůh
tvoří člověka na svůj obraz jako muže
a ženu a tím prvním, co udělal, bylo, že
jim požehnal. Nejenže Bůh vše tvoří dobré, ale již od počátku žehná – svolává
dobro – na další cestu Adama a Evy. Stejně tak Bůh od prvního momentu na této
zemi žehná konkrétní cestě, konkrétnímu
povolání každého z nás.
Pozvání ke spolupráci
Po požehnání – následuje pozvání. „Bůh
dává lidem také moc, aby se svobodně
podíleli na jeho prozřetelnosti tím, že jim
svěřil odpovědnost „podmanit si zemi“
a panovat nad ní. Tím dal Bůh možnost
lidem, aby byli rozumnou a svobodnou
příčinou k dokončení díla stvoření tím, že
budou zdokonalovat jeho soulad k vlastnímu dobru i k dobru svých bližních.“
(KKC 307)

Obdarováni
Adam a Eva stojí před velkým posláním.
Poprvé v historii lidstva, bez jakékoliv
možnosti poučit se z chyb jiných generací. To chce odvahu. Avšak ani nyní je Bůh
ve své veliké lásce neposílá všanc neznámému dobrodružství, ale obdarovává je
vším potřebným k naplnění svěřeného
poslání. A až poté shledává vše velmi
dobrým.
Iluze dobra
Stvořeni k Božímu obrazu, pozváni ke
spolupráci, obdarováni… O slovo se brzy
přihlásí pochybnosti. Skutečně je to vše,
co žijeme, velmi dobré? Nemůžeme mít
něco víc? Neskrývá před námi Bůh něco
lepšího? Místo radosti z požehnání a trpělivého naplňování vlastního poslání se
Adama a Evy zmocňuje nespokojenost.
Nechávají se přesvědčit hadem a přijímají
jeho iluzi dobra, která vede k pádu.
Obvinění
Veškeré vztahy Adama a Evy jsou prvním
hříchem porušeny a lidé se skrývají i před
svým Stvořitelem. Zranění způsobené
hříchem a strach sevře jejich srdce natolik, že na místo lásky přichází vzájemné
obvinění. Při hlubším zamyšlení můžeme přijít na to, jak nám je dodnes tento
dávný scénář v mnohých našich životních
situacích dobře znám: hřích – zranění –
strach – obvinění.
Kéž i tyto prázdniny stále více objevujeme naši skutečnou a Bohem zamýšlenou
identitu a kéž opět i skrze prázdninový
odpočinek načerpáme nové síly a chuť
naplňovat nám svěřená poslání.
KŠ

5

Den prarodičů a seniorů
Papež František své rozhodnutí ustanovit
Světový den prarodičů a seniorů oznámil
31. ledna 2021 při modlitbě Anděl Páně.
Slavit se bude pravidelně čtvrtou neděli
v červenci, v blízkosti liturgické památky
sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů.
První světový den prarodičů a seniorů se
bude letos slavit 25. července 2021.
Svatý otec pro tento den vybral tato slova
– toto motto: „Já jsem s vámi po všecky
dny“. A dále v promluvě papež pokračoval: „Je to též příslib blízkosti a naděje,
kterou si mladí a senioři mohou navzájem projevovat. Nejen vnoučata a mladí
jsou totiž povoláni být přítomnými v životě starých lidí, ale také senioři a prarodiče mají poslání evangelizovat, modlit se
a povzbuzovat mladé lidi ve víře.“
Vnoučata prarodičům ráda naslouchají,
když vyprávějí a vzpomínají na příběhy
z mládí, z minulosti. Takto se předávají
příběhy dál. Vnoučata si uvědomují, že
jsou zapojena do širší tradice a že i ona
jsou spojena s vlastní rodinnou historií,
vnímají souvislosti vlastního života. V domácím křesťanském prostředí dochází
také nejčastěji k přirozenému uvádění do
života s Bohem. V očích dítěte patří vztah
k Pánu mezi první a nejzákladnější city,
které může u svých rodičů nebo prarodičů vidět. Modlit se učí tak, že napodobuje
jejich příklad v důvěrném rozhovoru s Bohem Otcem i s Panno Marií jako Matkou.
Vnoučata mohou být mostem mezi dětmi a rodiči. Snažme se jejich vztah podporovat. Děti si ho tvoří na základě svých
prožitků a zkušeností s prarodiči. Stává
se, že si rodiče nesou z dětství nějaké
nehezké zážitky nebo zranění, neodpuštění. Vnoučata se těší často na setkání
s dědečkem a babičkou, vnímají je jako

moudré, láskyplné a milující. Mají pro ně
čas, věnují se jim, zajímají se o ně. Vnoučata pak pomáhají najít cestu mezi rodiči
a prarodiči, pomáhají postupnému sbližování a narovnávání vztahů, vzájemnému
odpuštění. Společné soužití více generací
se v dnešní době stává spíše vzácností.
Je dobré, když mladí vidí, co obnáší život
ve stáří. Mají tak více modelů, od koho se
učit. Ukazuje jim to koloběh života. Vnitřní mír a spokojenost, životní moudrost,
pokoru i smíření, ale také nemoci, bolest,
někdy opuštění, ale především odpuštění, smíření.

V rámci Týdne pro rodinu jsme uspořádali v přímém přenosu kulatý stůl s názvem
Most mezi generacemi, který byl vysílán
živě 13. 5. 2021 a bude opět k zhlédnutí
v letním prázdninovém čase na odkazu:
https://bit.ly/StulMeziGeneracemi.
Od září 2020 posíláme do emailových
schránek zájemcům nejen z řad seniorů
měsíčník s názvem Seniorské okénko,
které si lze objednat na adrese seniori@
doo.cz.
Rádi bychom vás pozvali do baziliky ve
středu 22. září na Pouť seniorů. Začneme společnou mší svatou v 9.30 hodin
a následně bude program pokračovat na
zámku.
						
			
Ludmila Kaňoková
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Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)
Pokud máš příležitost, využij prázdniny také k prozkoumání kostelů, které jsi ještě nenavštívil/a.
V České republice to mohou být například tyto:

Dostaneš se od domečku
až na pláž?
Pokud jsi to hravě zvládl,
můžeš s rodinou zkusit
navštívit např. zrcadlové
bludiště na Petříně nebo
jiné labyrinty v ČR.

Uvnitř Katedrály sv. Víta na tebe čekají např.
nádherné vitráže, kterých si nejde nevšimnout.
Víš, co je to vitráž? Zjisti a nějakou vytvoř.

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře je zapsán na
Seznam světového dědictví UNESCO. Chrám je
zasvěcen panně Barboře, která je nazývána jako
pomocnice v nouzi, přímluvkyně za dobrou smrt
a patronka všech, kdo mají nebezpečné povolání
(zejména horníků).
Kostel sv. Mikuláše v Bílém Kostele nad Nisou je
největší dominantou obce a je vidět již z velké
dálky. Po cestě můžeš zároveň navštívit asi 17 km
vzdálený státní hrad Grabštejn.

Jaký kostel nebo poutní místo
bys doporučil kamarádům ty?
Nakresli jej.

Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku
(kousek od Olomouce).
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POZVÁNÍ
PRVOSOBOTNÍ POUŤ
Sobota 3. 7. v BM
17.00 h růženec, pobožnost, příležitost ke
svátosti smíření, 18.00 h mše svatá

PRVOSOBOTNÍ POUŤ
Sobota 7. 8. v BM
17.00 h růženec, pobožnost, příležitost ke
svátosti smíření, 18.00 h mše svatá
II. VELKÁ FRÝDECKÁ POUŤ

PŮLHODINA S VARHANAMI
V průběhu hlavních prázdnin každou neděli od 16.00 h v BM.

Sobota 14. 8. BM
17.00 h – růženec, pobožnost
18.00 h – mše svatá

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO VYKUPITELE
Titulární slavnost redemptoristů
Neděle 18. 7. BM
8.00 h, 10.00 h, 18.00 h – mše svatá

V Lískovci a ve Starém Městě nebudou
mše svaté slouženy.

Neděle 15. 8. BM – mše svaté v 8.00 h,
v 9.30 h, v 11.00 h a v 18.00 h
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III. VELKÁ FRÝDECKÁ POUŤ
Sobota 4. 9. BM (zárov. prvosobotní pouť)
17.00 h – růženec, pobožnost
18.00 h – mše svatá
Neděle 5. 9. 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.
PÁTEČNÍ ADORACE
Páteční adorace se v červenci a v srpnu
nekonají.
MŠE SV. K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Neděle 5. 9. v BM, 11.00 h – mše svatá

SBÍRKY
4. 7., 1. 8. a 5. 9. – sbírka na potřeby farnosti
KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI
19. 6. – Viola Střížová
20. 6. – Barbora Hyklová
26. 6. – Antonín Bongilaj
26. 6. – Adam Danys
OPUSTILI NÁS
2. 6. – Anna Pěluchová (*1945)
9. 6. – Irma Seidlerová (*1943)
16. 6. – Jarmila Balážová (*1969)
16. 6. – Irena Bučková (*1930)
18. 6. – Jiří Sobek (*1936)
PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ
19. 6. – Adéla Růžičková – Lukáš Hamhalter

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

BLAHOPŘEJEME
29. 6. – P. Peter - slaví svátek
9. 7. – P. Peter - slaví narozeniny
12. 7. – P. František - slaví narozeniny
Oběma přejeme hojnost Božího požehnání, ochranu Panny Marie a zdraví.
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

Uzávěrka příštího čísla: 26. 8. 2021, Příští číslo vyjde v neděli 5. 9 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

