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Rozhodnout se
Drazí přátelé, v posledních volných dnech jste určitě řešili, kam vyrazit nebo co vše
stihnout, abyste si odpočinuli. Když je venku hezky, jako kdyby nás to táhlo ven. Do
přírody, na výlet, do zahrádky… Ale ne vždycky je počasí příznivé a tehdy je těžší se
rozhodnout. Jít ven a přinést oběť, která souvisí s nepřízní počasí, nebo zůstat doma
a mít náhradní plán? Jak využít čas, aby byl smysluplný?
Rozhodnout se! Jak je to někdy těžké. Chci vás pozvat, ať se ve svém životě dovedeme
rozhodnout i pro chvíle, ve kterých jde o víc, než jenom o využití volného času, jenom
o svůj osobní prospěch. Myslím na chvíle, ve kterých můžeme prožít dotek Boha.
Zajisté, jsme všichni jedineční. Jednoho se Pán dotýká při tiché adoraci, jiného zase
u zpívání písní chval. Jiného u společné modlitby růžence a dalšího u osobní modlitby. Naše osobní zkušenost s Bohem nám pomáhá vytvářet i jedno velké společenství, farnost, kde ve společných chvílích s bratřími a sestrami prožíváme také setkání
s Hospodinem.
Zvu vás všechny, drazí přátelé, ke společně prožitým okamžikům. Při bohoslužbách,
při modlitbě, na duchovní obnově s Katkou Lachmanovou. Při rodinné olympiádě, na
poutní mši svaté v Hájku nebo i na pravidelných setkáních malých společenství, která
tvoříme. Naše rozhodnutí být společně má velký smysl. Ubyde v nás našeho sobectví
a přibyde lásky jednoho k druhému. K tomu ať nám žehná Pán!
P. František

„

Nikdy není ztracený čas strávený ke slávě Boha a pro dobro našich duší.
sv. Pio z Pietrelciny – 23. září
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Láska v manželství
Láska je…
Čím je pro nás v manželství láska? Na začátku možná vášnivým citem a po letech
soužití pevným oporným bodem v časech
pohodových i náročných. V další části nás
svatý otec František vybízí k zamyšlení
se nad darem milosti svátosti manželství, díky kterému se můžeme zdokonalit
v lásce.
„…Pojďme diskutovat o této lásce! Láska
je trpělivá, láska je laskavá; láska není žárlivá nebo vychloubačná; není arogantní
ani hrubá. Láska nemyslí jen na sebe, není
podrážděná nerozčiluje se; neraduje se ze
špatného, ale raduje se z pravdy.“
„Láskou žijí a lásku pěstují manželé v každodenním životě, ve svém vzájemném
vztahu a ve vztahu k dětem….“ AL 90
„Milovat také znamená být vlídný... láska nejedná hrubě, nezdvořile, není tvrdá
v jednání. Její činnosti, slova a gesta jsou
příjemná, a ne nevlídná a strohá. Oškliví
si působit druhým utrpení. Vlídnost není
jeden ze stylů, který by si křesťan mohl
zvolit nebo odmítnout. Každý člověk je
povinen být vlídný k těm, kteří žijí kolem
něho.“ AL 99
Julie a Gérard
Julie: „V den 17. výročí svatby jsme cítili, že je načase vnést světlo do některých náročných oblastí v našem životě.
Pod vedením kněze nás tato zkušenost
velmi obohatila. Na závěr nás kněz požádal, abychom se za něho pomodlili.“
Gérard: „Tato obnova nám umožnila
osvětlit mnoho náročných oblastí. Jednoho dne jsem měl problém, protože mezi
námi došlo k neshodě. A když se nepohodneme, tak se mračím a málo mluvím.
Když jsem se jednoho rána probudil, uvi-

děl jsem ve své skříni dárek a vzpomněl
jsem si, že mám narozeniny. Pamatuji se,
že jsem dárek opravdu ocenil a ukázal jej
dětem. Byl jsem šťastný a nedorozumění
bylo pryč.“
„Jestliže se necvičíme v trpělivosti, budeme mít stále důvody, proč reagovat
s hněvem, a nakonec se z nás stanou lidé,
kteří neumějí žít s druhými, asociálové
neschopní ovládat svou impulzivnost,
a rodina se promění v bitevní pole.“ AL 92
„Každodenní vstupování do života druhého, byť je součástí našeho života, vyžaduje jemnost nevnucujícího se postoje,
který obnovuje důvěru a úctu.“ AL 99
Pozvání k zamyšlení:
Milovat znamená milovat někoho gesty
lásky a zároveň se stávat „milými“ tím, že
budeme reflektovat své chování a budeme druhým ulehčovat, aby nás milovali.
V rodině:
Láska je… Papež František zdůrazňuje několik charakteristik lásky. Vyberme jednu
a snažme se ji v rodině uskutečnit.
Láska je víc než cit
Láska vydrží, láska věří, láska má naději,
láska vytrvá. Všechno! Cokoliv! Je to láska navzdory všemu. Milovat znamená radovat se z druhých, z jejich úspěchu. Jak
je důležité naučit děti oslavovat radost
ostatních! Narozeniny, úspěch! Proto je
dobré, že rodina je tím místem, kde se
oslavuje radost.
„Bůh miluje radostného dárce.“ (2 Kor 9,7)
Náš Pán si zvlášť cení toho, kdo se raduje
ze štěstí druhého. Pokud neživíme svou
schopnost těšit se z dobra druhého a soustředíme se hlavně na své potřeby, odsuzujeme se k životu, ve kterém je málo radosti… Rodina musí být vždycky místem,
o kterém ten, kdo udělá v životě něco
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dobrého, ví, že to všichni budou oslavovat s ním.“ AL 110
Julie a Gérard
Julie: „A ještě jeden příběh. Každé ráno,
po probuzení, přišly děti do našeho pokoje popřát dobré ráno. Jednoho rána se
naše šestileté dítě stalo svědkem následující události: Odcházela jsem do práce
a chtěla se rozloučit s manželem. Ten měl
špatnou náladu a k rozloučení se neměl.
Dítě se na nás chvíli dívalo a pak mi řeklo:
„Mami, táta pochopil, že musíš jít do práce.“ Tváří v tvář moudrosti našeho syna
jsme se usmířili.ˮ
Gérard: „Ano, naše děti pro nás hodně
znamenají. Každý den, když přijdu z práce
domů, pozdravím všechny čtyři a každé
políbím.ˮ
„Nezáleží na tom, že je mi (druhý) na obtíž, že mění mé plány, že je mi nepříjemný
svým způsobem bytí a svými idejemi, že
všechno není takové, jak jsem očekával.
Láska s sebou nese vždycky hluboký smysl
pro soucítění, s nímž přijímáme druhého
jako součást tohoto světa, a to i když se
chová jinak, než jak bych si přál.“ AL 92
„Manželé, kteří se milují a patří jeden
druhému, mluví jeden o druhém dobře,
snaží se ukazovat na dobré stránky svého partnera - i přes jeho slabosti a chyby.
Láska nemusí být dokonalá, abych si jí
mohl vážit… žije s nedokonalostí, omlouvá ji a umí mlčet ohledně limitů milované
osoby.“ AL 113
Zamyšlení:
Přemýšlím o tom, jak jsou členové naší
rodiny rozdílní, jaká mají rozmanitá obdarování a jak rozdílná je jejich životní cesta.
V rodině:
Budu se snažit radovat se z úspěchu druhých a přijímat je s radostí. Sdílím s ostatními to, z čeho bych se rád radoval.

Síla lásky
Papež František: „Je to síla lásky, která
překonává každou hrozbu, která nám pomáhá odolávat a zůstat silný a spolehlivý.
Láska umožňuje dětem říkat o svých
rodičích: „Já vím, máma a táta tam
budou vždy, mohu se na ně spolehnout
a mohu věřit jejich lásce! “
„Láska všechno omlouvá, všemu věří, ve
vše doufá, všechno vydrží. Tímto způsobem se důrazně podtrhuje dynamika lásky
směřující proti stávající kultuře, schopná
čelit čemukoli, co by ji ohrožovalo.“ AL 111

„Ten, kdo ví, že mu druhý důvěřuje,
a váží si do hloubky jeho dobroty, projevuje se takový, jaký je, aniž by musel něco
skrývat… A naopak rodina vyznačující se
pevnou a laskavou důvěrou, kde se přese všechno stále znovu důvěřuje, pomáhá svým členům projevovat jejich vlastní
identitu a spontánně odmítat podvádění,
faleš a prolhanost.“ AL 115
Zamyšlení:
Zamysleme se nad tím, jakým způsobem
je Pán v mém a v našem rodinném životě
vytrvale a spolehlivě přítomen.
V rodině:
Připomeňme si dobu, kdy jsme si navzájem důvěřovali, byli jsme schopni uznat
své vlastní potíže nebo někomu s láskou
porozumět v jeho obtížích.
Zdroj: rodiny.cz
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„Liturgické okénko“ v Hlase
S novým školním rokem vám v našem farním zpravodaji chceme opět nabídnout
novou rubriku, tentokrát rubriku liturgickou, ve které se budeme každý měsíc věnovat vybraným liturgickým symbolům,
gestům, slovům, obřadům či svátkům.
Úvodem si však pojďme zodpovědět dvě
základní otázky:
Co to ta liturgie je a proč je pro nás tak
důležitá?
Výraz „liturgie“ znamená původně „veřejné dílo“, „služba lidu“ nebo „služba
ve prospěch lidu“. V křesťanské tradici to
znamená, že Boží lid má účast na Božím
díle. Kristus, náš Vykupitel a Velekněz,
skrze liturgii pokračuje ve své církvi, s ní
a skrze ni v díle našeho vykoupení. (KKC
1069) Kristus je tak především v liturgických úkonech neustále přítomen ve své
církvi. Při mši svaté je přítomen v osobě
sloužícího kněze a jeho přítomnost vrcholí v samotné Eucharistii. Svou mocí je dále
přítomen ve svátostech či ve svém slově,
v němž on sám promlouvá vždy, když se
v církvi předčítá Písmo. V neposlední řadě
je přítomen i ve společenství církve, které
se modlí a zpívá, jak to sám přislíbil: „Kde
jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu
mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (srov.
SC 7)
Církev slaví v liturgii obzvláště ono velikonoční tajemství, ve kterém Kristus naplnil
dílo naší spásy a společně s Kristem tak
neustále v tomto díle pokračuje. Věřící
mohou skrze liturgické slavení společně
vydávat svědectví světu o Kristově spásonosném díle a svým životem vyjadřovat
a zjevovat ostatním Kristovo tajemství
a skutečnou povahu pravé církve (srov.
KKC 1068)

Liturgie je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla. Vždyť apoštolská práce
je zaměřena k tomu, aby se všichni, kdo
se vírou a křtem stali Božími dětmi, shromáždili vjedno a uprostřed církve chválili
Boha, účastnili se oběti a jedli ze stolu
Páně. (SC 10) Liturgie ovšem nevyčerpává všechnu činnost církve, naopak liturgii
musí předcházet evangelizace, víra a obrácení, jen tak je totiž schopna přinášet
své plody v životě věřících a v životě celého společenství. (srov. KKC 1072)
Na cestě k hlubšímu porozumění
Nová rubrika chce být proto každoměsíčním impulsem k oprášení našich nejrůznějších zašlých tradic a zautomatizovaných
slov při slavení liturgie. Chce být pozváním
k novým otázkám a dalšímu hledání
s touhou odkrývat ono bohatství, k hlubšímu porozumění slavení liturgie aspoň
v tom, co nám lidem srozumitelné být
může. S touto touhou započal liturgickou obnovu také II. Vatikánský koncil
(r. 1962–1965), během něhož vznikla i zde
citována Konstituce o posvátné liturgii –
Sacrosanctum concilium (SC). Významným zdrojem bude pro nás i v dalších měsících Katechismus katolické církve, který
mimo jiné také nabízí odpovědi na mnohé „liturgické“ otázky.
Pro více informací:
Katechismus katolické církve (KKC) 1066–
1090
Konstituce o posvátné liturgii – Sacrosanctum concilium 1-21: https://www.
vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_
cs.html
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Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)
Svatý Václav se od své babičky naučil moudrosti a křesťanským hodnotám. Ty pak
jako panovník předával dále a usiloval o mravní i kulturní povznesení Čech. V mnohém se však neshodoval se svým bratrem, což mu přineslo mučednickou smrt. Tu si
připomínáme zejména státním svátkem dne				
.
Svatý Václav je patronem 						
.
Dokážeš sestavit tuto část rodokmenu svatého Václava?

Nápověda: Vratislav, sv. Ludmila, Boleslav, Drahomíra, Bořivoj

TIP: Můžeš si také prostudovat píseň
ke sv. Václavovi. Najdeš ji v Kancionálu
pod číslem 830.

Kromě svatého Václava si můžeme
v září připomenout také svatého Josefa
Kopertinského. Ten je patronem studentů, takže na něj můžeš vzpomenout během školního roku a on ti za
odměnu pomůže všechno zvládnout.
LM
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Sherlock ve Frýdku

Farní stanový tábor

FARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021 začal na
staré faře v pondělí 12. 7., a to testováním. Všichni měli naštěstí negativní výsledek. Každý den jsme měli nabitý program.
Vždy ráno jsme začali mší svatou v kostele.
Po mši vedoucí udělali scénku nějakého
detektivního případu, který jsme pak celý
den vyšetřovali a večer vždy dospěli ke
správnému závěru.

Letošní letní tábor byl v mnoha směrech
výjimečný – byl nejdelší ze všech dosavadních táborů (trval celkem 11 dní),
proběhl v době specifických hygienických
opatření (zvládli jsme PCR testy) a hlavně
– byl skvělý!

V pondělí jsme měli první vyšetřovací
den, kdy jsme řešili případ s otrávenou
vodou. Začalo se výslechem pracovníků
továrny Vodupij, kteří byli výrobci této
balené vody. Než jsme přišli na správné
řešení případu, tak jsme si zahráli mnoho
"vyšetřovacích" her. Úterní ráno byl nahlášen kriminální čin. Vražda herce Egona
v divadle. Jednou z her v tomto dni bylo
sledování Egonova ducha. Ve středu
jsme vyšetřovali krádež osobních dokladů. Zkoušeli jsme si udělat otisky prstů
a rozeznat platné doklady od neplatných.
Ve čtvrtek byl únos kuchařů a my hledali
stopy únosců. Naštěstí se nám je podařilo vypátrat, jinak bychom umřeli hlady.
V pátek jsme řešili případ "Zrazení v gangu" a bojovali jsme proti zrádci. Celý týden byl napínavý a akční a škoda, že tak
rychle uběhl. I koupání zde, místo klasického aquače, proběhlo velmi netradičním způsobem :)
Na táboře jsem poznala nové a skvělé
lidi. Co se týče kuchařů, byli moc šikovní
a jídlo bylo opravdu výborné. Tábor jsem
si fakt užila a mám z něho skvělé zážitky.
Taky bych chtěla poděkovat všem vedoucím za tento super tábor s tématem
SHERLOCKA HOLMESE.
Mája Karásková

Téma letošního tábora bylo Deus vult!
Bůh to žádá. Před odjezdem na tábor
dostal každý zúčastněný dopis, jehož přijetím se stal členem výpravy, která putovala do Jeruzaléma. Náš pomyslný Jeruzalém se nacházel v Jeseníkách, ve Vrbně
pod Pradědem. Bydleli jsme ve stanech
s podsadou a vařili nám naši šikovní kuchaři. Nedaleko tábora tekla řeka, kam
jsme se mohli chodit koupat. Koupání však
bylo pouze pro nás otužilce, kteří se kamarádíme se studenou vodou v potoce.
Všichni účastníci byli rozděleni do týmů
a každý z nás si namaloval erb svého
týmu. Jako správní dobyvatelé jsme také
měli svůj vlastní meč. Učili jsme se šermovat a hráli bojové hry. Společně jsme
plnili úkoly, jejichž splněním jsme získali
indicie k získání Svatého grálu.
Velkým zážitkem pro mě byl výlet na Praděd. Vyšli jsme z Karlovy Studánky a do
kopce jsme stoupali údolím Bílé Opavy.
Šli jsme přes žebříky, pozorovali jsme
vodopády a nádhernou přírodu. Cestou
jsme plnili úkoly a odpovídali na otázky,
které pro nás připravili naši vedoucí. Měli
jsme štěstí na hezké počasí, tak jsme si
z vrcholu Pradědu prohlédli celé Jeseníky.
Do tábora jsme se vrátili unavení a spokojení.
Jako správní táborníci jsme se střídali na
hlídkách, hráli jsme volejbal, basketbal
a trávili čas v krásné jesenické přírodě.
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Součástí tábora byl také duchovní program, který pro nás připravili nejen vedoucí, ale i naši kněží, kteří byli po většinu
dní s námi. Měli jsme tak možnost poznat
je nejen jako kněze, ale i jako spoluhráče
a kamarády v mnoha hrách a soutěžích.
Moc jim za to děkujeme.

Jako každý tábor, i ten náš měl svůj konec. Domů jsme se vraceli vlakem a na
nádraží už na nás čekali naši rodiče.
Moc děkujeme všem našim vedoucím za
krásné zážitky a super partu, kterou jsme
společně vytvořili. Všichni se moc těšíme
na příští letní tábor i na víkendová setkání
během roku.
Dorota Vidláková

PODĚKOVÁNÍ

POZVÁNÍ

Milí farníci, za všechny vedoucí, možná
i za děti bych chtěl moc poděkovat. Poděkovat těm, kteří pobytový tábor Deus
Vult! jakkoliv podpořili – ať už finančně,
nebo svou modlitbou.

FESTIVÁLEK SV. JAN SESSION

Moc si vážíme vaší solidarity. Díky vám
mohlo přes 40 lidí konečně žít, žít v krásném společenství a cítit se po tom nuceném „domácím vězení“ dobře.
Ondřej Janošec

Neděle 5. 9. v 19.00 h, FK + farní zahrada
u FK , Vystoupí: CI3
XVI. RODINNÁ OLYMPIÁDA
Neděle 12. 9. Panské Nové Dvory
10.00 h – mše svatá
Po mši svaté začíná program na zahradě
rodiny Křižkových.
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KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

POUŤ V KAPLI V HÁJKU
Sobota 18. 9. – kaple v Hájku
15.00 h – mše svatá

3. 7. – Tereza Barčáková
10. 7. – Tobiáš Sochora
17. 7. – Adéla Drozdová
17. 7. – David Drozd
25. 7. – Pavel Obrusnik
25. 7. – Julie Szkanderová
22. 8. – Gabriela Tvrdá
29. 8. – Michael Matula
29. 8. – Barbora Proroková
29. 8. – Jiří Žurek

PRVOSOBOTNÍ POUŤ
Sobota 2. 10. BM
17.00 h – růženec + pobožnost
18.00 h – mše svatá
ADORACE
Každý pátek v BM, 15.00 – 17.45 h.
SBÍRKY

OPUSTILI NÁS

19. 9. – 25. neděle v mezidobí – sbírka na
církevní školy
3. 10. – 27. neděle v mezidobí – sbírka na
potřeby farnosti

11. 7. – Kristián Balog (*2018)
23. 7. – Radek Stříž (*1976)
2. 8. – Marie Matušková (*1934)
8. 8. – Marie Krpcová (*1938)

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

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ
17. 7. – Tereza Vyležíková – Tomáš Drozd
24. 7. – Beáta Ondrušáková – Jan Baroš
31. 7. – Jarmila Gurníková – René Stoklasa
28. 8. – Monika Plavecká – František Navara

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: 23. 9. 2021, Příští číslo vyjde v neděli 3. 10. 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

