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SVATOJÁNSKÝ HLAS
měsíčník římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku • ročník X.

Bůh chce s námi přebývat
Drazí, papež František při polední modlitbě Anděl Páně 2. ledna 2022 řekl:
„Bůh chce: chce s námi přebývat, chce přebývat v nás, nezůstávat daleko.“
A já se ptám sebe, vás, i všech ostatních: chceme mu udělat místo? Slovy ano. Nikdo
neřekne: „Já ne!“; ano. Ale konkrétně? Možná existují aspekty života, které si necháváme pro sebe, které jsou výlučné, nebo taková vnitřní místa, „o která se bojíme“
– bojíme se, že by do nich mohlo vstoupit evangelium, místa, kam nechceme Boha
pustit. Dnes vás vyzývám, abyste byli konkrétní. Jaké vnitřní věci se podle mého názoru Bohu nelíbí? Jaký je prostor, o kterém si myslím, že je jen pro mě a nechci, aby sem
přišel Bůh? Každý z nás ať je konkrétní a odpoví na tuto otázku.
„Ano, ano, chtěl bych, aby Ježíš přišel, ale ať se nedotýká tohoto; a tohoto také ne
a ještě tamtoho…“ Každý má svůj hřích – pojmenujme ho. On se nebojí našich hříchů:
přišel nás uzdravit. Ukažme mu to, ukažme mu hřích. Buďme stateční, řekněme: „Ale,
Pane, jsem v této situaci a nechci se změnit. Ale ty, prosím, neodcházej příliš daleko.“
To je dobrá modlitba. Buďme dnes upřímní.
Ať nám Pán pomáhá být upřímnými. Není to jednoduché, ale buďme si jisti, že nás
Hospodin neopustí a zůstane s námi.
P. František

„

Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce, královskou čelenkou v dlani svého Boha.
Iz 62,3 – 16. ledna
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Rok rodiny – „Povolán k misii“
V 7. pozvání papež František představuje
evangelium lásky. Zamýšlí se nad rodinou
jako vzorem nejen pro mladé a přípravou
snoubenců ke svátosti manželství.
1. Radostné svědectví evangelia rodiny.
Svatý otec: „Jakým pastoračním výzvám
čelí církev v doprovodu rodin? Díky svátosti manželství jsou rodiny hlavním
předmětem rodinné služby. Každá rodina
může být prvním svědkem radosti evangelia!“
„…křesťanské rodiny jsou skrze milost svátosti manželství hlavními subjekty rodinné
pastorace zejména tím, že vydávají „radostné svědectví jako domácí církve.“ „Je
tedy důležité, aby lidé zakoušeli evangelium o rodině jako radost, která »naplňuje
srdce i celý život«, protože v Kristu jsme
byli »vysvobozeni z hříchu, ze smutku,
z vnitřní prázdnoty a z osamění«.“ (Evangelii gaudium, 1); AL 200
„Aby rodiny mohly být stále víc aktivními
subjekty pastorace rodin, je třeba, aby
»evangelizační a katechetické úsilí bylo
zaměřeno dovnitř do rodiny«.“ AL 200
Pozvání k zamyšlení: „Evangelium rodiny
je radost.“ Zažil jsem, že tato radost může
být přítomna, i když život přináší potíže?
Vzpomeňme na chvíle, kdy nám bylo těžko, a přece se ukázalo, že se mohou obrátit v radost a naději.

Potřebujeme nové misionářské nadšení:
nemůžeme se zastavit u teorie, ale musíme se „poprat“ s konkrétními problémy
lidí. Příprava mladých lidí na manželství je
pilířem evangelizační rodiny.“
„Prosím křesťanská společenství, aby si
uvědomila, že je to veliký přínos i pro ně,
když podporují snoubence v růstu lásky.
(…) ti, kdo vstupují do manželství, jsou
pro společenství křesťanů „vzácným zdrojem, protože svým upřímným úsilím o růst
v lásce a vzájemným darováním se jeden
druhému mohou přispívat k obnově přediva celého těla církve. (…) Zvláštní forma přátelství, ve kterém žijí, se může stát
nakažlivou a podněcovat k růstu přátelství a bratrství v křesťanském společenství, jehož jsou součástí.“ AL 207

„Pravděpodobně přicházejí ke svatbě lépe
připraveni ti, kdo se naučili od svých rodičů, co je to křesťanské manželství, pro
které se oba rozhodli bezpodmínečně
a jejichž rozhodnutí stále trvá. AL 208

V rodině: Jaké jsou hodnoty, které jsou
základem našeho rodinného života? Povídejte si spolu o nich, zapište je a zavěste
na několika místech v domě.

Pozvání k zamyšlení: „Jsme povoláni pomáhat rozsévat semena, zbytek je Boží
dílo.“ (srov. AL 200). Můžeme se zamyslet
nad tím, co děláme, abychom spolu žili
dobře. Jsme v tom úspěšní? Co chceme
změnit? Čím můžeme začít?

2. Rodiny jsou nezbytné k tomu, aby
mladým ukazovaly evangelium lásky.
Svatý otec: „Obecný zájem o rodinu ve
velkých pastoračních projektech nestačí.

V rodině: Můžeme se zamyslet, zda existuje něco, co se může stát druhotným,
abychom společně strávili nějaký kvalitní
čas v rodině.
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3. Příprava mladých lidí na manželský
život.
Svatý otec: „Existuje katechetický proces,
který připravuje nejen na oslavu manželství, ale i na manželský život. Musíme
přezkoumat přípravu na manželství, abychom pomohli mladým lidem, počínaje
dětstvím, ukázat, že manželství je skutečné povolání.“
„…prostřednictvím misijně aktivních rodin… a různých pastoračních pomůcek
nabídnout dlouhodobou přípravu, která
bude podporovat zrání lásky obou snoubenců. (…) Když se člověk učí někoho milovat, nemůže improvizovat a ani to nemůže být záležitost nějakého krátkého kurzu
těsně před svatební slavností. Každý člověk se ve skutečnosti připravuje na manželství už od svého narození. Všecko, co
mu dala jeho rodina, mu má pomoci, aby
se naučil znát sebe sama a uměl učinit
plné a definitivní rozhodnutí. (…).“ AL 208

„Není třeba je vyučit v celém katechismu
ani je zahltit přílišným množstvím témat.
Také v tomto případě totiž platí: Nenasycuje a neuspokojuje duši, jestliže mnoho ví,
nýbrž pociťuje-li a zakouší-li věci vnitřně.
(…) Je to jistý druh „iniciace“ do svátosti
manželství, která jim představí nezbytné
prvky k tomu, aby ji mohli přijmout s nejlepší vnitřní připraveností a začít s určitou
pevností rodinný život.“ AL 207
Pozvání k zamyšlení: Vzpomeňte si na ty,
kteří vám dali dobrý příklad manželského
života, a poděkujte za to Pánu.

V rodině: Přečtěte si společně část apoštolské exhortace Christus Vivit o prohlášení evangelia mladým lidem a diskutujte
o ní (např. čísla 44, 257, 264).
Převzato z:
https://www.apha.cz/novinky/nenechte-si-ujit-videa-papeze-frantiska-k-roku-rodiny/
Aby člověk naplnil své povolání,
musí všechno, co je, rozvíjet, nechat
růst a podporovat. Nejde o to, aby
vynalézal sebe sama nebo se vytvářel z ničeho, ale aby se v Božím
světle poznával a přiváděl své bytí
k rozkvětu: „V Božím plánu je každý člověk povolám k tomu, aby se
rozvíjel, protože celý život je povolání.“ Tvé povolání ti pomáhá, aby
ze sebe vytěžil k Boží slávě a k dobru druhých to nejlepší. Nejde jen
o to, abys něco dělal, ale abys dělal to, co má smysl a cíl. V této souvislostí řekl svatý Alberto Hurtado
mladým lidem, že musí o směřování
svého života smýšlet velmi vážně:
„Nedbalý lodivod na lodi je bez odkladu propuštěn, protože to, co má
v rukou, je velmi posvátné. A co my
v životě – jsme pozorní na své směřování? Jaké je tvoje směřování?
Kdyby bylo ještě potřeba tuto myšlenku víc prohloubit, prosím každého z vás, abyste přisuzovali svrchovanou důležitost kurzu. Vždyť držet
kurz prostě znamená mít úspěch;
ale chybovat v něm znamená prostě ztroskotat.“ (Christus Vivit 257)
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Liturgické okénko
Od loňského roku, kdy byla vyhlášena papežem Františkem, slavíme vždy 3. neděli
v mezidobí tzv. Neděli Božího slova. Letos
tomu tak bude v neděli 23. ledna. Pojďme
se proto i v naší už tradiční liturgické rubrice tematicky pozastavit právě u Božího
slova, konkrétně u evangelia.
Srdce Bible
Písmo svaté mělo v církvi a v jejím slavení své místo už od počátku. Již od dob
apoštolů „církev neustále dbá na to, aby
bylo Písmo svaté – a především evangelia
– čteno jako pevná součást slavení mše,
která připravuje křesťanský lid na eucharistickou liturgii. I když má církev v úctě celý
korpus Písem jako slovo Boží, jako pravý
hlas svého snoubence vždycky hlásala
evangelia“. (PE 6) Svatý Pavel prohlašuje,
že evangelium je moc Boží ke spasení pro
každého, kdo věří… (Řím 1, 16) Evangelia
mají tak mezi jednotlivými knihami Bible
své výsadní postavení a katechismus je
označuje srdcem celého Písma svatého.
(KKC 125)
Při mši svaté
Evangelium – dobrá zpráva o životě, poselství, smrti a vzkříšení Ježíše Krista – je
při mši svaté vrcholem bohoslužby slova.
Všechna mu předcházející čtení směřují
k evangeliu a jednotlivé texty nás mají na
něj připravit. Knihy, které jsou využívané
při liturgii, zvýrazňují postavení evangelia v bohoslužbě slova také používáním
slovesa „hlásat“. Během mše svaté jsou
tak úryvky z jiných knih Bible „čteny“, ale
evangelium je vždy „hlásáno“. Vždyť právě ve chvílích „když se v církvi čte Písmo
svaté, Bůh sám mluví k svému lidu, a Kristus, přítomný svým slovem, hlásá radostnou zvěst.“ (IMGR 29)

Postoj a gesto úcty
Z úcty ke Kristu při čtení evangelia všichni
stojíme a jsme celým tělem otočeni směrem k ambonu. Zřetelně si můžeme tohoto prvku liturgického slavení povšimnout
ve chvíli, když zrovna evangelium čte jáhen nebo druhý kněz. Kněz, který předsedá celé mši svaté, se k nám otáčí bokem.
Světlo svící nesených ministranty, kadidlo
i samotný pozdrav před evangeliem (Pán
s vámi!) – to všechno odkazuje na skutečnost, že právě tady a teď vzkříšený Ježíš
mluví ke svému lidu. Gestem úcty je také
gesto jáhna nebo kněze, který políbí knihu na místě textu evangelia a potichu se
modlí: „Radostná
zvěst ať nás očistí
od hříchu.“ Slovo
evangelia - slyšené a přijaté - má
moc očistit nitro
každého člověka,
každého z nás.

Německý spisovatel J. W. von Goethe jednou prohlásil: „Jsem přesvědčen, že čím
více Bibli rozumíme, tím je krásnější.“ Kéž
nás i neděle Božího slova opět povzbudí k tomu Bibli více číst, více v ní hledat
a více ji poznávat, a Pán nám dá svou milost zase více porozumět jeho slovu.
KŠ
Zdroje:
www.liturgie.cz
Katechismus katolické církve (KKC)
Všeobecné pokyny k římskému misálu
(IGMR)
Úvod k Římskému evangeliáři (PE)
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Nejkrásnější chvíle Vánoc
Nejkrásnější chvíle mých Vánoc byla, když…
jsem večeřel a když jsme byli u stromečku
a zpívali, a přitom rozbalovali dárky. (Štěpán)

jsem mohla být s rodinou, užít si to, bylo
to super. Byla jsem s Ježíšem - to byla
nádhera. Můj zážitek byly dárky. (Marki)

jsem u babičky na PS4 hrál Nhl21 a byl
jsem s rodinou. (David)

jsme se sešli u stolu a když brácha rozbalil
první dárek ve svém životě. (Heidi)

jsme byli všichni pohromadě s Ježíšem.
(František)

s námi mohl být nový člen (mladší brácha) a že jsme byli spolu. (Timotej)

jsme s rodinou slavili Vánoce. (Marek)

jsem jedla vánoční jídlo – kapr, řízek,
bramborový salát. (Marki)

jsme večeřeli večerní večeři a když jsme
rozbalovali dárky. (Danek)
jsme měli kapry ve vaně, když jsme zdobili stromeček a když jsme spolu večeřeli
a pak všichni rozbalovali dárky. (Amálka)
jsem byl s rodinou. (Martin)
jsem dostal hodně dárků a že jsem byl
s rodinou. (Vojta)
jsem si mohla rozbalit vánoční dárky
a mohla jsem být s rodinou a s kamarádkou a s bráškou. (Eliška)
jsme byli spolu a měli jsme bramborový
salát a dárky. (Terezka)

Děkujeme dětem ze čtvrté a páté třídy za
jejich ochotu a odvahu se s námi podělit
o své vzácné chvíle Vánoc. :)
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Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)
Nový rok nám postupně začíná. Je plný očekávání a přání. Co od nového roku očekávám já? Co bych si v tomto roce přál? Bude něčím lepší, než byl rok minulý? Jak si představuješ nový rok, můžeš nakreslit zde:

?

Jak bych mohl pomoci tomu, aby rok lepším byl? Dávám si nějaké novoroční
předsevzetí? Vytvářím si nějaký seznam úkolů, které bych chtěl v roce 2022
splnit? Za každý takovýto splněný úkol si můžu udělat fajfku. Kolik fajfek se mi
asi podaří nasbírat?

Nápady k předsevzetí/vytvoření seznamu úkolů: vypěstuji nějakou rostlinku, každý den
s něčím drobným pomůžu doma, ke svačině sním alespoň dva kousky ovoce, jednou
týdně vyluxuji celý byt. Určitě tě toho napadne ještě mnohem více. :)
A jak jinak vstoupit do nového roku než s nadějí, radostí a dobrou náladou? Pro lednové dny tady máme něco pro zasmání:
„Jean, běžte ven zalít květiny.“ „Ale, pane, vždyť venku prší.“ „Tak si vezměte deštník.“
„Mami, proměň mi, prosím tě, desetikorunu.“ „A na co bych ti ji měla proměnit?“ „Třeba na dvacetikorunu.“
„A co vy děláte pro životní prostředí?“ „Nevyhazuji jízdenky, používám je víckrát.“
A taky něco k zamyšlení:
„Nech zakořenit lásku ve svém srdci, z toho mohou vzejít jen dobré věci.“
– sv. Augustin (354–430), učitel církve
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Synoda ve farnosti Frýdek pokračuje
Pozvání Papeže Františka k zapojení do
synodálního procesu postupně nachází
odezvu i v naší farnosti. Určitě jste v době
adventní zaznamenali v rámci nedělních
ohlášek sérii informací, týkajících se jednotlivých témat, která jsou předmětem
diskusí, promýšlení a modliteb v rámci
synodálního procesu. Jednotlivá témata
si vzalo v naší farnosti na starost deset
lidí, kteří se podíleli na přípravě textů do
ohlášek a kteří se také nabídli jako moderátoři synodních skupinek k jednotlivým
tématům. Již při sestavování textů o synodních tématech jsme se snažili vzájemně spolupracovat a posloužit si vzájemně
připomínkami tak, aby texty byly co nejsrozumitelnější.
Rovněž se v adventu rozběhlo přihlašování do synodních skupinek. Ke konci roku
bylo do synodních skupinek přihlášeno
35 osob (včetně moderátorů skupinek).
Minimálně sedm z deseti představených
témat bude mít v naší farnosti svoji skupinku.

kách naší farnosti realizovatelné. V synodálním procesu totiž nejde jen o předávání návrhů laiků k řešení biskupům, ale
také o proměnu našeho vnímání církve
jako společenství, které aktivně tvoříme
všichni.
Miroslav Přikryl
POZVÁNÍ
MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE
Od 10. 1. 2022 jsou mše svaté slouženy
ve FK.
Pondělí–sobota 8.00 a 18.00 h
Neděle 8.00, 10.00 a 18.00 h
SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
Středa 2. 2. BM
8.00 a 18.00 h mše svatá
PRVOSOBOTNÍ POUŤ
Sobota 5. 2. BM
17.00 h – adorace spojená s růžencem
18.00 h mše svatá

V lednu a v únoru se uskuteční vždy dvě
až tři schůzky každé synodní skupinky
a po vzájemné diskusi a společné modlitbě se každá skupinka pokusí zaznamenat
svoje myšlenky do krátkého zápisu. Zápisy ze skupinek potom za farnost odešleme diecéznímu koordinátorovi synodálního procesu, kterým je delegát at omnia
P. Jan Czudek. Na úrovni diecéze budou
návrhy dále zpracovány a stanou se součástí materiálů odeslaných papeži Františkovi.

CELODENNÍ ADORACE
Každý pátek od 15.00 do 17.45 h ve FK (od
14. 1.).

Zároveň by bylo skvělým plodem synodálního procesu, kdyby se podařilo uvést
do života i některé dobré nápady, které
vzejdou ze skupinek a budou v podmín-

VÍKENDOVKA na téma „SÍLA“
KDY: 11.-13. 2. 2022
KDE: Salesiánské středisko Hodoňovice
PRO: mladé ve věku 13-18 let

VÍKENDOVKA „VZHŮRU ZA DOBRODRUŽSTVÍM“
KDY: 28.-30. 1. 2022
KDE: Komunitní centrum Klášter v Blahutovicích
PRO: děti ve věku 6-12 let
Online PŘIHLÁŠKY do 23. 1. na farním
webu.
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UDĚLENÉ SVÁTOSTI A POHŘBY
V ROCE 2021

SBÍRKY
23. 1. – 3. neděle v mezidobí – sbírka na
biblický apoštolát
6. 2. – 5. neděle v mezidobí – sbírka na
potřeby farnosti

Křty: 41
– z toho chlapci: 24
– děvčata: 17
Svatby: 9

OPUSTILI NÁS

První svaté přijímání: 16

6. 12. – Zdeňka Povalová (*1958)
8. 12. – Marie Nováková (*1924)
14. 12. – Erika Grézlová (*1937)
29. 12. – Irma Kokyová (*1935)

Pomazání nemocných: 277
– z toho společně při mši svaté: 43
– individuálně: 234
Pohřby: 53
– do země: 39
– kremace: 14
		

– z toho Frýdek: 39

		

– Staré Město: 7

		

– Lískovec: 7

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
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. 2. 2022, Příští číslo vyjde v neděli 6. 2. 2022
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

