
SVATOJÁNSKÝ HLAS
měsíčník římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku

2/2022

„

 • ročník X.

Lk 5,5 – 6. února

Naslouchej Pánu a uč se mu důvěřovat

Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo 
spustím sítě.

Drazí, v tuto neděli zní v našich chrámech úryvek z evangelia podle Lukáše, z 5 kapi-
toly. Ježíš vyučoval lid, který se na něj tlačil. Chtěli jej slyšet, slyšet slovo Boží. Pro-
tože to bylo u Genezaretského jezera, poprosil Ježíš o to, aby mohl vstoupit do lodě 
a vyučovat z ní. Když domluvil, řekl Šimonu Petrovi, aby zajel na hlubinu. Po zázrač-
ném rybolovu se zmocnil Šimona pocit hříšnosti, nehodnosti. Ježíš ho ale vyzval, aby 
se nebál, že od teď bude lovit lidi. 

Co nám dnes tato událost říká? Já osobně vnímám, že nás všechny Ježíš zve, abychom 
v sobě obnovili postoj učedníků, kteří rádi naslouchají svému Učiteli. Někdy se nám 
zdá, že už jsme od něj slyšeli všechno. Když nasloucháme jeho slovům třeba na mši 
nebo si čteme Bibli doma, můžeme si říci: to už znám, nic nového se nedovím… Ale je 
tomu skutečně tak? Nevyhasl v nás úžas nad Božím slovem? 

Ježíš tě teď zve: „Zatáhni na hlubinu!“ Odraz se od jistot, které sis vybudoval ve vzta-
hu k Bohu i k lidem. Neboj se vyplout na moře nejistoty. Nevzpírej se Bohu tím, že 
se od něj odvrátíš. Dovol jeho Slovu, aby tě vedlo ve tvém životě, ve vztahu k němu  
i k ostatním a v událostech každého dne. Důvěřuj mu! 

P. František
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Vzdělávání dětí: poslání, výzva, 
radost

V osmé části nás Svatý otec zve k zamy-
šlení se nad vzděláváním dětí a úkolem 
rodičů, kteří mají vytvářet prostředí pro 
nové generace. Zvláštní pozornost se pak 
věnuje vzdělávání v oblasti emocí a také 
rozumnému využívání technologií.

1. Učit se čelit dnešním výzvám.
Svatý otec: „Rodina má přirozené povo- 
lání vychovávat děti. Nevzdávejte se (mož- 
nosti) mít děti ze strachu, že je nebudete 
schopni vzdělávat a připravit na životní 
výzvy a zodpovědnost. Být rodiči vyžadu-
je lásku a touhu přinášet ze sebe to nej-
lepší. 

„Rodina nemůže přestat být místem 
ochrany, doprovázení a vedení, i když je 
třeba nově vynalézt její metody a objevit 
nové prostředky.“ AL 260 
„Kdyby zralost byla jen rozvinutím něče-
ho, co už je obsaženo v genetickém kódu, 
nebylo by mnoho co dělat. (…) „Je nezbyt-
né, aby nás každé dítě překvapovalo svý-
mi plány, které pramení z takové svobody, 
která boří naše schémata, a je dobře, že 
se to děje.“ AL 26
Pozvání k zamyšlení: Každý den zažívá-
me, jak zásadní je dialog v každém vzta-
hu. V mém vztahu s Ježíšem: jak zásadní 
je dialog s Ním? Mezi spousty slov, která 
během dne slyším, jsem schopen najít si 
čas naslouchat Slovu Ježíše? 

V rodině: Večer si najdeme čas na to, 
abychom si jako rodina společně povídali 
o uplynulém dni. Jako rodiče věnujme při 
večeři zvláštní pozornost tomu, co říkají 
naše děti. 
Ve společenství/skupině: Pozvěme k sobě 
domů na modlitbu jinou rodinu.

2. Říct ano Kristu.
Svatý otec: „Otcovství a mateřství jsou 
nezastupitelné role. Mateřství ukazuje, 
jak přinést lásku a ochranu lidské křehkos-
ti. Otcovství odhaluje dětem neprozkou-
mané horizonty a tvoří základ mravního 
života, který jim umožňuje odvážně bu-
dovat vlastní životní projekt. Ale je toho 
víc. Každá matka dětem připomíná, že 
zdrojem jejich bytí je Otec s velkým „O“, 
který po nich touží. V tomto vědomí se 
rodí víra. Úkolem rodičů je vytvářet pro-
středí, ve kterém mohou nové genera-
ce říci Kristu ano a dovolit Mu, aby se  
v jejich životech projevil a vedl je za ruku.“ 
„Víra je Boží dar. […] je třeba prosit Boha, 
aby působil v našich srdcích, tam, kam my 
nepronikneme. […] nejsme majitelé daru, 
ale jeho pečliví správci. Všechno naše tvůr-
čí úsilí je příspěvek, kterým spolupracuje-
me s Boží iniciativou.“ AL 287
 „…duchovní zkušenost se nevnucuje, nýbrž 
se jim (dětem) svobodně nabízí. Podstatné 
je, aby konkrétně viděly, že pro jejich rodiče 
je skutečně důležitá modlitba. Proto chvíle 
modlitby v rodině a úkony lidové zbožnos-
ti mohou mít větší evangelizační sílu než 
všechny katecheze a proslovy.“ AL 288
Pozvání k zamyšlení: Znovu si přečtěme 
slova papeže Františka a zamysleme se 
nad tím, jakými jsme otci a matkami. Ja-
kými činy můžeme dětem ukázat, že jsme 
svůj život založili na Bohu? 
V rodině: Podělme se s dětmi o to, proč 
jsme se rozhodli žít v Církvi. 
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Ve společenství: Jak bychom mohli zvýšit 
povědomí a vyškolit rodiče, aby se stali ka- 
techety? Jak může naše společenství nebo 
farnost povzbudit a ocenit katechezi, kte-
rou dělají rodiče s vlastními dětmi nebo  
v rámci farnosti?

3. Vzdělávání v oblasti emocí.
Svatý otec: „Ve věku, kdy je sexualita často 
redukována na pouhou konzumaci, je úko- 
lem rodin vzdělávat své děti v oblastech 
emocí a sexuální zodpovědnosti, které re-
spektují důstojnost člověka.“ 
„Kdo ale dnes o těchto věcech mluví? Kdo 
je schopen brát mladé lidi vážně? Kdo jim 
pomůže vážně se připravit na velikou a vel-
korysou lásku? Sexuální výchova se bere 
příliš na lehkou váhu.“ AL 284 
„Sexuální výchova, která chrání zdravý 
stud, má nesmírnou cenu, i když si dnes 
někteří myslí, že je to pozůstatek starých 
časů. Je to přirozená obrana osoby, která 
si chrání svůj vnitřní život a brání se být po-
važována za pouhý předmět.“ AL 282

Pozvání k zamyšlení: Jak používáme 
technologie a jak vychováváme naše děti 
k jejich používání? Jak je v této velmi ná-
ročné oblasti vzděláváme v časové efekti-
vitě a v respektu k vlastnímu tělu? 

V rodině/komunitě: Můžeme iniciovat 
školení v oblasti používání technologií. Na- 
plánovat si „půst“ od televize a mobilních 
telefonů: v časech, kdy jíme; jeden večer 
týdně, kdy si místo hraní na mobilech za-
hrajeme společenskou hru; v době, kdy 
něco podnikneme – při společném výletu. 
Udělejme několik návrhů pro pozitivní 
využití našich zařízení, například: děti 
naučí staršího člověka používat počítač 
nebo tablet; nabídneme svůj čas k naslou- 
chání osobě, která je daleko a žije sama, 
prostřednictvím videochatu.

Zdroj: 
https://www.rodiny.cz/6-video-plodna-
-laska/
Pozn: AL = Amoris Laetitia, apoštolská ex-
hortace

Liturgické okénko

Jako každý rok, tak i letos budeme 11. 2., 
v den památky Panny Marie Lurdské, sla-
vit světový den nemocných. Při této příle-
žitostí je v naší farnosti zvykem udělovat 
během mše svaté svátost pomazání ne-
mocných. Pojďme se proto dnes krátce 
pozastavit právě u této svátosti.

Ježíš uzdravuje
Již ve vyprávění evangelií často čteme 
o tom, jak Ježíš přistupoval k nemocným. 
Hledí nejen na jejich tělesné potřeby, ale 
i na jejich potřeby duchovní. „K uzdravo- 
vání používá znamení: sliny a vkládání ru-
kou, bláto a omývání. Nemocní se snaží 
dotknout se ho, „protože z něho vycháze-
la síla a uzdravovala všechny.“ (Lk 6,19)  
(KKC 1504) Ježíš mnohé nemocné uzdra-
vuje nebo osvobozuje od působení Zlého. 
A stejný úkol dává při vyslání také svým 
učedníkům. Dnes v tomto díle neustále 



4

pokračuje. Ve svátosti pomazání nemoc-
ných se Ježíš stejně jako před dvěma tisíci 
lety, skrze služebníky své církve, dotýká 
nemocných a dává jim zvláštní milost Du-
cha. 

Svátost církve
Samotná svátost pomazání nemocných 
vychází hlavně z úryvku listu sv. Jakuba: 
„Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá star-
ší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají 
ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry 
zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, 
a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuště-
no.“ (Jak 5, 14–15) Ježíš svátost ustano-
vil, Jakub věřícím doporučil a církev v ní 
dodnes pokračuje. Pomazání nemocných 
mohou udělovat pouze biskupové a kněží. 
Během ní se za nemocného modlí, vklá-
dají mlčky své ruce na jeho hlavu a prosí 
o milost Ducha svatého. Nakonec ještě 
pomažou olejem čelo a ruce nemocného.

Pomoc milosti
Skrze tuto svátost může věřící křesťan zís-
kat zvláštní milost (KKC 1532), která:
• mu pomáhá spojit se s Kristovým utr-

pením, k jeho vlastnímu prospěchu  
i k prospěchu celé církve

• vlévá do jeho srdce útěchu, pokoj 
a odvahu, aby snášel utrpení nemoci 
nebo stáří

• odpouští hříchy, pokud nemocný ne-
mohl obdržet toto odpuštění ve svá-
tosti pokání

• uzdravuje, pokud to prospívá ke spá-
se duše daného člověka

• ho připravuje na případný přechod 
do věčného života

Poslední pomazání
Dlouhou dobu byla tato svátost udělová- 
na pouze těm, kteří umírali, proto ji známe 
také pod názvem „poslední pomazání“. 

Od druhého vatikánského koncilu (1962–
1965) církev stále více věřící povzbuzuje 
k přijetí svátosti i mimo krajní ohrožení 
života. Jako dobu příhodnou označuje 
období, kdy věřící začíná být v nebezpe-
čí smrti, ať už pro nemoc, nebo pro stáří. 
(SC 73) Také papež František nás v roce 
2014 při jedné ze svých generálních au-
diencí vyzval: „Nepovažujte to za nějaké 
tabu, protože je vždycky krásné vědět, že 
ve chvíli bolesti a nemoci nejsme sami…“ 
A dále dodává: „…v této svátosti se zpří-
tomňuje samotný Pán Ježíš, který nás 
bere za ruku, hladí, a připomíná nám, že 
mu nyní patříme a nic – ani zlo a smrt – 
nás nebude moci od Něho oddělit.“

KŠ
Zdroje:
Katechismus katolické církve (KKC)
Konstituce o posvátné liturgií (SC)
www.liturgie.cz
www.radiovaticana.cz
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Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)

Tentokrát si přiblížíme téma masopustu.
Někdy se můžeme setkat také s jednodu-
chým názvem karneval, který vychází z ital-
ského carne levare a znamená „dát maso 
pryč“. S půstem (tedy odříkáním si) to ale 
nemá moc společného. 
Masopustní období bývá vymezováno od 
svátku Tří králů do Popeleční středy, nej-
častěji se však slaví pouhé tři dny před Po-
peleční středou (neděle, pondělí, úterý).
Období je spojováno s dobrým jídlem, vese-
lou muzikou a tancem a v neposlední řadě 
s maskami – čím bláznivější, tím lepší. Kdo 
nemá masku na maškarním průvodu, měl 
by si ji co nejdříve obstarat, jinak se může 
stát, že bude například krtečkem nebo sně-
hulákem z průvodu vyveden :) Během to-
hoto období veselí jsou velmi často konány 
také svatby.

Byl/a jsi někdy na nějakém karnevalu? 
(ve školce/škole se taky počítá) 
Co jsi měl/a na sobě? A za co bys chtěl/a jít 
příště?

Nápad: uspořádejte si doma rodinný karneval. Vyrobte si pro 
celou rodinu masky, ustrojte se, připravte dobré jídlo a pití  
a oslavujte vše krásné, na co si vzpomenete. 
Za vše, co společně oslavíte, můžete v modlitbě poděkovat 
Pánu Bohu.

Pokud nemáte chuť pořádat karneval, můžete si doma usmažit pocti-
vé masopustní koblihy (osvědčený recept jistě najdete v kuchařkách 
po babičkách a když ne, tak na internetu).
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Svátek zasvěcených osob

Začátek února patří v církevním kalendáři 
nejenom svátku Hromnic, ale také Svě-
tovému dni zasvěceného života. Tento 
den (2. únor) ustanovil v roce 1997 papež 
sv. Jan Pavel II. s cílem zdůraznit význam 
zasvěceného života řeholníků, řeholnic 
a zasvěcených osob.
Členky a členové různých řeholních spo-
lečenství, sekulárních institutů a jiných 
forem zasvěceného života v tento den 
spolu s biskupy děkuji Bohu za dar du-
chovního povolání. Člověk, který se roz-
hodne pro zasvěcený život, přijímá:

• chudobu – vyznává, že Bůh je jediné 
bohatství člověka,

• čistotu – odevzdání se Bohu s neroz-
děleným srdcem,

• poslušnost – podle vzoru Krista, pro 
kterého bylo nejdůležitější plnit Boží 
vůli.

Také v naší frýdecké farnosti máme za-
svěcené osoby. Jsou to naši kněží, rede- 
mptoristé, ale také řeholní sestry „vin-
centky”, kteří odpověděli na Boží volání  
a svůj život úplně odevzdali Bohu. Ses-
třičky působí v Domě pokojného stáří ve 
Frýdku, kde i bydlí.

Sestra Leonie je řeholnicí už více než 70 
let. Vzpomíná na začátky, ale také na 
nejednoduchý život zasvěcených osob 
v padesátých letech. Řeholní sestry byly 
podle jejich slov součástí běžného života 
ve společnosti. Sestry měly své nepostra-
datelné místo v nemocnicích, ve školách, 
školkách a měly respektované postavení. 
Jen málokdo ze současné mladé genera-
ce ví, že například v nemocnici ve Frýdku 
byly sestřičky nedílnou součástí zdravot-
nické péče.
Období komunismu pak přineslo hodně 
společenských změn a také snahu odstra-
nit tyto osoby z veřejnosti. Sestřičky byly 
postupně nahrazovány světskými osoba-
mi. Řeholní sestry žily často pod nátla-
kem, v izolaci a v minimálním kontaktu 
s vnějším světem. Ale víra byla nejsilněj-
ší oporou a pomohla přežít i ty nejtěžší 
časy. Sestra Leonie říká, že základ pro 
víru a povolání byl v rodině. Tato formace 
měla v čase, kdy dospívala, své nezastupi-
telné místo a byla přípravou na duchovní 
povolání. Tenkrát bylo běžné, že zvláště 
z vícečetných rodin (sestra Leonie pochá-
zí ze sedmi sourozenců) jedno nebo i více 
dětí odpovědělo na Boží volání. Také bratr 
sestry Leonie byl knězem.

V současnosti je málo povolání a zasvě-
cený život je ve společnosti označen ná-
lepkou nepopulární nebo nemoderní. Jak 
říká sestra Miriam, odpovědět radikálním 
způsobem na Boží volání chce velkou dů-
věru a odevzdanost Pánovi.

Našim sestřičkám i kněžím vyprošujeme 
hojnost Božích milostí a sílu vytrvat v za-
svěceném životě.

KaSl
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POZVÁNÍ

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
Pátek 11. 2. v 8.00 a 18.00 h mše sv. v BM 
s udílením svátosti pomazání nemocných

SVÁTEK STOLCE SVATÉHO PETRA
Úterý 22. 2. v 8.00 a 18.00 h mše sv. v BM

POPELEČNÍ STŘEDA
Středa 2. 3., 8.00 a 18.00 h – mše sv. v BM
16.30 h – ve Starém Městě a v Lískovci
PRVOSOBOTNÍ POUŤ
Sobota 5. 3.  
8.00 a 18.00 h – mše svatá v BM
17.00 h – modlitba sv. růžence 
CELODENNÍ ADORACE
Každý pátek ve FK, začátek v 15 h, závěr 
v 17.45 h.

SBÍRKY
20. 2. – 7. neděle v mezidobí, sbírka „Haléř 
svatého Petra“
 6. 3. – 1. neděle postní, sbírka na potřeby 
farnosti 

Nové lavice pro farní kostel

Drazí farníci a přátelé, 
určitě jste si všimli, že ve farním kostele 
sv. Jana Křtitele máme v zadní části kos-
tela nainstalované první 4 nové lavice. 
Boční kaple se zaplnila dalšími novými 
lavicemi. Instalovat se budou po Veliko-
nocích. Do konce září budou vyrobeny 
a nainstalovány i zbývající lavice. Celkový 
rozpočet z důvodů navýšení cen dřeva je 
1.151.292 Kč.
Do konce roku 2021 se vybralo na nové 
lavice 164.330 Kč.
Moc vás chci poprosit o finanční podpo-
ru tohoto díla. Přispět můžete darem na 
účet: 6080193099/5500, variabilní sym-
bol: 2406 
nebo darem v hotovosti ve farní kanceláři 
či do označené kasičky ve farním koste-
le. V případě zájmu Vám farnost vystaví 
doklad, který lze uplatnit pro účel snížení 
základu daně.
Moc děkuji za Váš podíl na tomto díle.

P. František

Na obnovu areálu BM bylo za období 
listopad 2020 – prosinec 2021 vybráno 
20.758 Kč

Modlitba za zasvěcené osoby 
Laskavý Bože, ty jsi přislíbil věčný život 
v nebeském království těm, kteří mají 
srdce čisté a jsou chudí duchem. Pro-
síme tě za všechny ty, kteří se rozhodli 
zanechat vše, aby ti zasvětili celý svůj ži-
vot prostřednictvím řeholních slibů. Ať 
jsou svou chudobou příkladem pro ty, 
kdo mají nedostatek a trpí, svou čisto-
tou srdce ať otevírají zrak všem, co tou-
ží hledět na Boží tvář, a svou poslušnos-
tí a věrným následováním evangelia ať 
kráčejí k tobě, prameni všech milostí. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI
  9. 1. – Klára Ščerbová

OPUSTILI NÁS
  4. 1. – Václav Boček (*1943)
13. 1. – Barbora Michelková (*2005)
15. 1. – Miloslav Satora (*1927)
19. 1. – Božena Parmová (*1934)



8

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: 23. 2. 2022, Příští číslo vyjde v neděli 6. 3. 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

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


