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„

 • ročník IX.

sv. Albert Veliký – 15. listopadu

Na cestě

Láska k Bohu nikdy není nečinná.

Bratři a sestry, oslovení tak běžné, a přece významné a zásadní. Připomíná nám, že 
spolu vytváříme živý organismus – rodinu – církev. V těchto dnech se církev vydává 
na cestu – cestu synody. 
Evangelia nám představují Ježíše „na cestě", jak kráčí po boku člověka a naslouchá 
otázkám, které přebývají v jeho srdci a hýbou jím. Pán v setkáních neuhýbá, není roz-
mrzelý ani znepokojený, naopak, oslovuje nás, zůstává s člověkem, ať jsme kdekoliv 
na hrbolatých cestách života. I my se vydáváme na tuto cestu, jsme povoláni následo-
vat ho v umění setkávání.
Čas věnovat prostor modlitbě, adoraci, tomu, co chce Duch svatý říci církvi. Jde o to 
obrátit se k tváři a slovu druhého, nechat se zasáhnout otázkami sester a bratří, vzá-
jemně si pomáhat, aby nás obohatila rozmanitost charismat, povolání a služeb. 
Setkání vyžaduje otevřenost, odvahu, připravenost nechat se zpochybnit tváří a pří-
během druhého, i když se někdy raději uchylujeme do formálních vztahů nebo si 
nasazujeme masky vyplývající z okolností. Setkání nás mění a často nám naznačuje 
nové cesty, o kterých jsme si nemysleli, že se jimi vydáme. Často nám právě tímto 
způsobem Bůh ukazuje cesty, po kterých máme jít, a vyvádí nás z našich unavených 
návyků. Všechno se změní, když jsme schopni opravdového setkání s Ním a mezi se-
bou navzájem.
Přijmi, prosím, i Ty pozvání papeže Františka vydat se na cestu setkávání se se živým 
Pánem a církvi i v naší farnosti.

o. Peter
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Věčnost a krása lásky

V 5. pozvání se papež František věnuje 
následujícím 3 oblastem:

1. Láska je dynamický proces
Svatý otec: „Manželství je vzácné zna-
mení. Je to obraz Boží lásky k nám. To 
neznamená, že by láska manželů k sobě 
navzájem musela být dokonalá… Žádná 
láska není dokonalá. Ale manželská lás-
ka je dynamický proces, který postupuje  
a zlepšuje se v průběhu života. Proto 
manželství vyžaduje věrnost. Manželství 
trvá navěky.“
„Je třeba přijmout manželství jako výzvu, 
která vyžaduje zápas, obrodu, znovuna-
lezení a stále nové začínání. (…) Aby ta-
ková láska mohla projít všemi zkouškami 
a zachovala věrnost navzdory všemu, 
je zapotřebí dar milosti, který ji posiluje 
a povznáší.“ Amoris laetitia (AL) 124 
Z tohoto důvodu v křesťanském manžel-
ství „Duch, jehož vylévá Pán, dělá srdce 
novým a uschopňuje muže i ženu, aby se 
navzájem milovali, tak jako Kristus milo-
val nás.“ AL 120

Pozvání k zamyšlení: Jsem si opravdu vě-
dom toho, že láska mezi manželi je mno-
hem víc než jen pocit? Že láska vyžaduje 
moji obětavost, mou vůli?

Rodinná dynamika: Podělme se o to, jak 
se cítíme pokaždé, když jsme překonali 
nějakou obtíž.

2. Manželství chrání lásku
Svatý otec: „Manželství ukazuje vážnost 
závazku mezi dvěma lidmi, kteří se navzá-
jem milují. Kdo neuzavře manželství, tedy 
neučiní ten slib veřejně, dává najevo, že 
má výhrady, že není přesvědčený, není si 
jistý, kdo ví…
„Chtěl bych mladým lidem říci, že (…) když 
láska přijme formu manželství… Jejich 
spojení nachází v této instituci způsob, 
kterým se zajišťuje jeho stálost a reálný 
a konkrétní růst.“ AL 131 
„Láska konkretizovaná v manželské smlou- 
vě, uzavřené před druhými, se všemi zá-
vazky, které z této institucionalizace ply-
nou, je projevem a ochranou manželského 
„ano“ daného bez výhrad a neomezeně. 
Tímto „ano“ se druhému říká, že se může 
vždycky spolehnout, že nebude opuštěn 
ani tehdy, ztratí-li svou přitažlivost, ocit-
ne-li se v těžkostech nebo naskytnou-li se 
nové možnosti potěšení či uspokojení so-
beckých zájmů.“ AL 132

Pozvání k zamyšlení: Jsem schopen pře-
konat svou potřebu mlčet a když je to 
třeba, nenutit ostatní, když mlčí? Dokážu 
překonat svou potřebu být zticha? Doká-
žu respektovat ticho svých nejbližších?

Rodinná dynamika: Napišme si na tři sa-
mostatné lístky papíru „prosím“, „děku-
ji“ a „odpusť“ (děti mohou nakreslit ob-
rázky). Vyberme společně místo, kam je 
v domě pověsíme.
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3. Láska čelí výzvám
Svatý otec: „Nebojte se selhání! Strach 
je největší překážkou přijetí Krista a jeho 
plánu pro naše životy! Strach je překážka. 
Dejte si pozor na strach!“ 
„Neexistují dokonalé rodiny… Mnohem 
zdravější je přijmout realisticky omezení, 
výzvy a nedokonalosti a popřát sluchu vo-
lání ke společnému růstu, ke zrání v lásce 
a k pěstování pevného spojení, ať se děje 
cokoli.“ AL 135

Pozvání k zamyšlení: Zaměřme se na 
svou schopnost dialogu a naslouchání. Co 
je pro nás při setkání s druhými náročné? 
Jaké jsou naše přednosti?

Rodinná dynamika: Udělejme si čas pro 
rozhovor v rodině nad tématem, které 
máme rádi. Každý by měl pozorně naslou-
chat ostatním, aniž by byl myšlenkami jin-
de. (Srov. AL 137)

Modlitba 

Děkujeme ti, Pane, za dar rodiny.  
Děkujeme za chvíle, kdy je to ná-
ročné, kdy musíme bojovat a za-
čínat znovu a znovu. Kéž se nebo-
jíme a máme důvěru, protože ty 
nás neopouštíš. Děkujeme, že nás 
miluješ takové, jací jsme, se vše-
mi našimi nedokonalostmi. Děku-
jeme za to, že nás Tvůj milosrdný 
pohled povzbuzuje, abychom se 
den ode dne zlepšovali. Prosíme 
Tě, veď naše kroky, abychom Tě 
následovali kamkoli nás povedeš 
a dosáhli tak co největší míry lás-
ky. Udělej nás silnými, abychom se 
nevzdali a nauč nás radovat se nad 
každým malým vítězstvím na ces-
tě k lásce. 

Amen.

Převzato z: 
https://www.apha.cz/novinky/nenechte-
-si-ujit-videa-papeze-frantiska-k-roku-ro-
diny/
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Zvláště v mladých katolických kruzích 
vždy na podzim zaznívá pojem – církevní 
silvestr. Třebaže nás toto slovní spojení 
může překvapit, možná i trochu pobavit, 
samo o sobě není ničím absurdním. Také 
letos 28. listopadu bude Církev na ce-
lém světě slavit první adventní neděli, 
a právě první adventní neděle stojí na po-
čátku nového liturgického roku, který ka-
ždoročně začíná adventem. A proto o den 
dříve…

Možná vás napadne otázka, jestli je sku-
tečně nutné mít vedle roku kalendářního 
ještě nějaký zvláštní rok. Pojďme se tedy 
podívat na to, jaký je vlastně význam li-
turgického roku.
Liturgický rok má stejnou délku jako rok 
kalendářní, ale jeho cílem není jenom 
počítat čas, nýbrž neustále a mnoha způ-
soby zpřítomňovat Kristovo velikonoční 
tajemství. Ve světle tohoto tajemství do-
stává náš život nový směr i smysl a všech-
ny dny lidského života se stávají zcela 
konkrétním a jedinečným časem spásy. 
Církev během liturgického roku slaví jed-
notlivá tajemství, v nichž zpřítomňuje 
mocné činy a zásluhy Krista, které mohou 
věřící stále více poznávat a čerpat z nich 

Liturgické okénko potřebnou milost na vlastní cestě ke spá-
se. (SC 102) „Takto jako Matka – osvěcu-
je naši existenciální pouť, podporuje nás 
v každodenních starostech a usměrňuje 
k definitivnímu setkání s Kristem.“ (papež 
František)
Na počátku liturgického roku slavíme 
svátky vztahující se k tajemství vtělení 
(Zvěstování, Vánoce, Zjevení Páně), které 
nám připomínají počátky naší spásy 
a sdělují nám tak prvotiny tohoto veliko-
nočního tajemství. (KKC 1171) Celá církev 
si každý týden „připomíná zmrtvýchvstá-
ní Páně v den, který nazvala dnem Páně. 
Jednou v roce slaví zmrtvýchvstání Páně 
spolu s jeho svatým utrpením jako největ-
ší svátek, totiž Velikonoce. Celé Kristovo 
tajemství rozvíjí v ročním okruhu, a to od 
jeho vtělení a narození až k nanebevstou-
pení, k letnicím a k očekávání blažené na-
děje a příchodu Páně.“ (SC 102) Ve všech 
nejrůznějších dobách liturgického roku 
církev napomáhá prohlubovat duchovní 
život všech věřících skrze zbožné cvičení 
ducha i těla, výukou, modlitbou a skutky 
pokání a milosrdenství. (SC 105)
V silvestrovský den se zpravidla ohlížíme 
zpět, také církevní silvestr může být pro 
nás dobrou příležitostí pro vlastní reflexi 
námi prožitého liturgického roku. Přeji 
nám všem, ať v novém liturgickém roce 
máme novou touhu stále více poznávat 
a objevovat poklady, které nám církev na-
bízí právě skrze jednotlivé, někdy i méně 
známé, liturgické období či svátky.

Zdroje:
Katechismus katolické církve (KKC)
Konstituce o posvátné liturgii – Sacrosan-
ctum Concilium
www.pastorace.cz

KŠ
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Říjen ve frýdecké farnosti

Pojďme se pomocí malých střípků ohléd-
nout za uplynulým měsícem v naší far-
nosti, který byl plný pěkných příležitostí 
k setkání…

Ministrantská pouť
V sobotu 9. října se naši ministranti s ot-
cem Josefem vypravili na Diecézní pouť 
ministrantů do katedrály v Ostravě, kde 
společně s ministranty z celé diecéze pro-
žili mši svatou s otcem biskupem Marti-
nem. Po mši na ministranty čekala hra na 
hřišti, povídání o sv. Josefovi, téměř vá-
noční oběd v podobě řízku s bramboro-
vým salátem a nakonec i prohlídka studia 
televize Noe.

XVI. Pouť matek
O týden později, v sobotu 16. října, se 
v naší bazilice konala už 16. Pouť ma-
tek. Skrze společnou modlitbu růžence, 
adoraci i mši svatou maminky a babičky 
vyprošovaly hojné milosti pro své děti. 
Pěkným momentem pouti bylo zapojení 
tatínků do vedení růžence a jakýmsi je-
jím symbolem se staly do noci plápolající 
malé svíčky na schodech před oltářem, 
které přinášeli přítomní se svou prosbou 
za děti při mši svaté v obětním průvodu. 

Svátost biřmování
Velká a dlouho očekávaná slavnost nás če-
kala v neděli 17. října. Při mši svaté v 10 h 
přijalo od otce biskupa Martina svátost 
biřmování 15 našich biřmovanců, kteří 
se na tento den připravovali téměř dva 
roky. Slavnost biřmování byla pro naši 
farnost velkým darem. Právě v tento den 
také Církev na celém světě prosila o vy-
lití Ducha svatého na začínající synodu  

o společné cestě v Církvi. Otec biskup nás 
ve své homilií všechny povzbudil k účastí 
a modlitbě za tuto synodu.

Misijní neděle
Jako každý rok i letos v říjnu proběhl svě-
tový den misií, a to v neděli 24. října. Děti 
a rodiče z misijního klubka se nejen zapo-
jili do přípravy a průběhu nedělní liturgie, 
ale také pro nás připravili i tradiční misijní 
jarmark, při němž jsme si mohli zakoupit 
misijní kalendáře a výrobky dětí. 

Modlitba růžence
Měsíc říjen, je měsícem Matky Boží. Pro-
to i frýdečtí farníci všech generací každý 
den přede mší svatou s důvěrou posou-
vali kuličku na svých růžencích a prosili 
Nebeskou Matku o vše potřebné pro svůj 
život i život naší farnosti.
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Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)

Podobně jako má jeden jediný trojúhelník 
tři rohy, má jeden jediný Bůh tři osoby –  
– Otce, Syna a Ducha svatého. Trojje-
dinost Boží je jedním z nejhlubších ta-
jemství víry. Bůh skrze ni vytváří vnitřní 
společenství, rodinný vztah, který tvoří  
a upevňuje láska, protože Bůh je láska. 

Kde se Ježíš narodil? 

Kolik měl Ježíš učedníků? 

Jaký byl 1. zázrak, který učinil? 

Kým se nechal pokřtít? 

Kolik měl let, když byl ukřižován? 

Kolik dní strávil na poušti?

Biřmování → vyprošujeme si Dary 
Ducha svatého

Víš, co patří mezi Dary a co mezi 
Ovoce Ducha svatého? Červeně 
zakroužkuj dary, modře ovoce.

Moudrost    trpělivost    
laskavost    rozumnost    věrnost    
bázeň    dobrota    sebeovládání    
síla    zbožnost    láska    pokoj    

tichost    rada    radost    vědění 

Bůh s námi jedná s otcovskou láskou, 
chce, abychom se stali jeho dětmi. 
Jaký je podle tebe Bůh? Pokud se o 
něm chceš dozvědět více, můžeš např. 
tady: 

Ž 139
Iz 43,4

1. Jan 5,20
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POZVÁNÍ

PRVOSOBOTNÍ POUŤ
Sobota 6. 11. v BM  
17.00 h – modlitba růžence a adorace
18.00 h – mše svatá

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ
Neděle 7. 11. v BM  

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V LÍSKOVCI 
Neděle 7. 11. kostel Lískovec
7.30 h – mše svatá

POŘAD BOHOSLUŽEB – FARNÍ KOSTEL
V pondělí 8. 11. 2021 bude zahájen pro-
voz ve farním kostele. 
V týdnu v 8.00 a v 18.00 h,
v neděli v 8.00, v 10.00 a v 18.00 h.

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA VE STA-
RÉM MĚSTĚ
Neděle 14. 11. kostel Staré Město
9.00 h – mše svatá

ZÁPIS INTENCÍ
V pondělí 15. 11. 2021 bude ve farní kan-
celáři zahájen zápis intencí na I. pololetí 
roku 2022.

CELODENNÍ ADORACE
Každý pátek, začátek v 15.00 h, konec  
v 17.45 h ve FK (od 12. 11.).

Biskupství ostravsko–opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči
nabízí nejen pro seniory tyto akce: 

Akademie pro třetí věk
4. 11. 2021 Ostrava – biskupství od 9.00 h 
Téma: Vnitřní boj člověka v teologii sv. 
Pavla
Lektor: P. ThLic. Marek Kozák, Th. D. 

Klub aktivních seniorů
9. 11. 2021, 9.00 h na SF
Téma: Setkání se spisovatelkou Bože-
nou, hostem bude etnografka Mgr. Mar-
kéta Palowská.

23. 11. 2021, 9.00 h na SF
Poselství Lukášova evangelia: Marie a 
Marta 

24. 11. 2021, Ostrava – biskupství od 9.00 h 
Lectio divina, vede biblista P. ThLic. Ma-
rek Kozák, Th. D. 

Mgr. Ludmila Kaňoková – tel: 734 876 497
Bc. Lenka Putzlacherová – tel: 736 185 701 

email: seniori@doo.cz      

Koordinátorky seniorských aktivit
Biskupství ostravsko-opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči 
středisko Frýdek-Místek
Sadová 606
738 01 Frýdek-Místek

SVÁTOST KŘTU DĚTÍ
Přípravy: 13. 11., 20. 11. v 9.00 h v KL
Křest: 21. 11. po mši svaté v 10.00 h (křest 
v 11.00 h) ve FK
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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: 24. 11. 2021, Příští číslo vyjde v neděli 5. 12. 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

SBÍRKY
7. 11. – 32. neděle v mezidobí – sbírka na 
potřeby farnosti
5. 12. – 2. neděle adventní – sbírka na po-
třeby farnosti

OPUSTILI NÁS
23. 9. – Marie Bujnoschková (*1932)
26. 9. – Adéla Fišerová (*1919)
14. 10. – Antonie Mužíková (*1923)
15. 10. – Dezider Petík (*1964)

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ
23. 10. – Kateřina Krawczynská – Milan 
Muťka

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI
16. 10. – Erik Ševčík


