
SVATOJÁNSKÝ HLAS
měsíčník římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku

3/2022

„

 • ročník X.

Ž 27,1 – 13. března

Nepřestaňme důvěřovat Bohu!

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita 
mého života, před kým bych se třásl? 

Drazí, 
s velikou bolestí v srdci píšu těchto pár řádku. Píšu je 25. února 2022. Nevím, co bude, 
když je budete číst. Věřím však, že naše modlitby a oběti Pán vyslyší. Nepřestaňme 
důvěřovat Bohu! Oživme svou naději ve spravedlnost a mír pevnou vírou v Boha! 

Začala doba postní, ve které se chceme ještě více zadívat na Krista na kříži. Čerpej-
me z něj sílu a pomoc v utrpení a bolesti, v našich obavách a strachu. Ježíš Kristus je 
naší spásou! Přijďme k němu! Upřeme svou naději ke Kristu. Dovolme, aby jeho oběť 
osvobodila naše srdce od všech špatností. Ať nás jeho krev očišťuje, abychom dovedli 
milovat a sloužit Bohu i bratřím a sestrám.

Teď Tě zve Ježíš, abys mu odevzdal opět svůj život a důvěřoval mu ve všem. Obnov 
svůj osobní vztah s Bohem. Naslouchej mu a nech se vést jeho stezkami.

Proměna našich osobních životů ať nás sjednocuje ve společném úsilí v modlitbě 
i konkrétní pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují. Sjednoťme se ve společné mod-
litbě, postu za mír a pokoj v lidských srdcích. 

P. František
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tišek se toho ujal, lezl po těch římsách 
a smetal prach. Kdo ví, jak to tam vypadá, 
ať posoudí jeho odvahu.
…
Když se pak po delší době vracel do Frýd-
ku už jako biskup, pamatoval si všechny 
své dřívější přátelé i jména jejich dětí.

Vojtěch a Anna Haincovi

V okamžiku zachycení zprávy o skonu do- 
brého člověka biskupa Františka z Assisi 
Karla Bedřicha Klementa Jaroslava Aloise 
Leopolda Gerharda Telesfora Odilio Jana 
Boska Pavla Marie Václava prince Lob-
kowicze jsem si musel na chvíli sednout. 
Mysl se mi automaticky zanořila do světa 
vzpomínek společných prožitků s tímto 
výjimečným člověkem. Jako by se spus-
til film o 47 políčkách – tolik let jsme se  
s otcem Františkem znali.
Na frýdecké kaplance bydleli tehdy kapla-
ni dva: otec František a otec Adam Rucki. 

Vzpomínáme na otce biskupa 
Františka Václava Lobkowicze

17. února Pán povolal do věčnosti prvního 
ostravsko-opavského biskupa Mons. Fran- 
tiška Václava Lobkowicze, OPraem. Frýdek 
byl pro biskupa Františka místem prvního 
kněžského působení.  

Kým byl pro nás Mons. František Václav 
Lobkowicz? 

Šlechtic ducha, osobnost, charakterní člo- 
věk, služebník všech, kamarád – vždy  při- 
praven podat pomocnou ruku. …s úsmě-
vem vzpomínáme na marnou snahu pátera  
Adama Ruckého (rodáka z česko-polského 
pomezí), naučit „kluka z Plzně“ několik slov 
používaných na Frýdecku. Např: „Františ-
ku, řekni mydlo“ a František (Plzeňák) tvr-
došíjně opakoval „mejdlo“. :)
…
Nezapomenutelnou vzpomínkou je také 
náš svatební den, 1. 10. 1977, kde byl náš 
kamarád František naším oddávajícím kně- 
zem v chrámě Navštívení Panny Marie ve 
Frýdku.
Bylo nám VELKOU ctí, že jsme mohli být 
jeho přátelé od služby kaplana ve Frýdku 
přes jeho růst až k službě ostravsko-opav-
ského biskupa a nepřestal být naším Fran-
tiškem. Jsme přesvědčeni, že takto bohatě 
obdarovaných je nás mnoho. Zůstává stá-
le v našich srdcích. 

Helena a Petr Adamusovi

Naši krátkou vzpomínku chceme věno-
vat začátku působení biskupa Františka 
v kněžské službě ve frýdecké farnosti. 
Biskup František, tehdy ještě jako kaplan, 
přišel do Frýdku na svou první kněžskou 
štaci. Jeho šlechtický původ ocenily zvláš-
tě babičky, které ještě zažily monarchii 
a šlechtické tituly měly ve vážnosti, ale 

František se choval jako úplně normální 
kněz a se všemi se hned spřátelil. Zvlášť 
měl blízko k mládeži, což v tehdejší době 
a v jeho případě nebylo jednoduché. 
…
Příhod s ním bylo více, ale chtěli bychom 
vzpomenout jednu, která ukazuje jeho 
ochotu pomáhat a nebát se žádné práce. 
Za faráře Valoška v r. 1979 se konal velký 
úklid Mariánského kostela. Pracovalo se 
hlavně ve výškách, protože bylo třeba 
omést prach a špínu z horních říms a oz-
dob, nikdo se do toho nehrnul, a tak Fran-
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„Pařmeni“ to byli, řekla by dnešní mládež. 
Oba uměli skvěle hrát na kytaru a též zpí-
vat a brzy kolem sebe vytvořili početné 
a stále se rozrůstající společenství mlá-
deže. Skvostné doby!  Každotýdenní se-
tkávání v rodinách. Obývací pokoje nás 
nestačily pojmout. Povídání o Bibli, vti-
py, písničky, modlitby, plánování akcí na 
prázdniny. 
…
Samozřejmě vše probíhalo v utajení. Za 
činnost s mládeží odebírala komunistická 
totalitní moc kněžím okamžitě státní sou-
hlas, případně je věznila. Otec František si 
dělal legraci, že s Adamem Ruckým pro-
vozují „mařenu“ = paragraf o maření stát-
ního dozoru nad církvemi. Vše bylo pro 
nás, mladé, drásavě tajemné, inspirující, 
poučné, poutavé, krásné, dobrodružné 
i nebezpečné. Možná i proto naše nasa-
zení pro farní mládežnické společenství 
bylo totální a na tehdejším okolním světě 
vnitřně vybojované.
…
Každé prázdniny jsme jezdívali na týden 
(asi 20–25 kluků a děvčat) s otcem Fran-
tiškem do Belianských Tater, do vesničky 
Ždiar. My kluci jsme byli sportovci, mla-
dí a nabušení. Dodnes nechápu, že nám 
otec František při „lítání“ po tatranských 
štítech stačil. A to tehdy ještě kouřil. Kou-

řit přestal, jak nám vyprávěl, od okamži-
ku, kdy si k němu v jedné rodině přisedla 
malá holčička a po chvíli mu sdělila: „Stre-
jdo, ty smrdíš…“ V Tatrách běhal s námi 
František jako kamzík.
…

Po túrách jsme každý večer probírali Pís-
mo, zpívali a František povídal. Byl skvě-
lým vypravěčem, nadmíru vtipným. Toho 
jsme si vážili a oceňovali to. Nejčastěji 
jsme po něm chtěli povídání o jeho rodi-
ně a dětství. Špendlík bylo by slyšet při 
tom povídání spadnout. Paměť měl sku-
tečně sloní. Dokázal jmenovat své předky 
až do 15. století.
…
Mluvil k nám též o partnerských vztazích 
a vůbec o životě. Moudrá slova. Byli jsme 
si tak blízcí, že jsme s ním hovořili otevře-
ně jako s nejlepším přítelem.
…
Nelze nezmínit slavný tajný skautský tá-
bor v hlubokém zákazu skautské činnosti 
v roce 1978 na Hrčavě. František se při 
svém působení ve Frýdku velice zajímal 
o skauting. Přátelil se s panem Rudolfem 
Štěpánkem – Jestřábem. O skautingu vy- 
právěl s takovým zaujetím, že otce Fran-
tiška napadlo udělat o prázdninách 1978 
tajný skautský tábor a skautské doved-
nosti kombinovat s duchovním cvičením. 
Tak se stalo. Na táboře v Hrčavě vzal 
František skautské ideály za své a byl jim 
věrný do konce života.
…
Otec František byl náš celoživotní přítel, 
průvodce a opora. Při jeho vysokém in-
telektu bylo radostí s ním hovořit, ale  
i poslouchat jeho vyprávění. Byl širokého 
srdce a vládnul humorem a vtipem – toho 
jsem si cenil mnoho. Přesně ten typ pas-
týře, který svému okolí nenásilně a jaksi 
mimochodem nabízí, aby objevovalo své 
hřivny a stávalo se lepším.

Petr Jonák
…

Ve Vysokých Tatrách po večerech nás 
školil, jak se máme chovat, pokud by-
chom skončili u výslechu StB, to nám tolik 
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Před pár dny jsme vstoupili do postní 
doby. V posledních letech je čas postní 
doby trochu jiný, než jsme možná byli zvy- 
klí, a možná o to víc se stává pro život člo-
věka aktuálnějším. Po dvou letech, kdy 
postní dobu provázela omezení i těžkosti 
způsobené pandemií Covidu, jsme letošní 
postní dobu začali zase trochu jinak – na 
pozadí válečného konfliktu. Pojďme se 
proto v krátkosti pozastavit nad jejím vý-
znamem…

Z poselství papeže
Už v listopadu minulého roku předložil 
papež František své poselství k postní 
době 2022, v jehož úvodu píše: „Postní 
doba, která nás provází k oslavě smrti 
a vzkříšení Ježíše Krista, je dobou příhod-
nou pro osobní i společnou obnovu.“ Není 
to tedy jen čas, kdy se zaměřujeme na 
hřích a rozjímáme o utrpení, ale je to čas 
přípravy na jednu velkou oslavu – oslavu 
vítězství Krista nad smrtí. Papež František 
dále poukazuje, že právě „doba postní 
nás vyzývá, abychom se obrátili, změni-
li své smýšlení a uvědomili si, že pravda  
a krása života nespočívají natolik v tom, 

Liturgické okénko

do smíchu nebylo a můžu říct, že jeho slo-
va „nikdy se nezapomeňte podepsat těs-
ně pod protokol, nenechte žádné volné 
místo, aby tam nikdo nemohl nic dopsat“ 
mi přesně zněla v uších, když jsem později 
jako studentka VŠ tento protokol po vý-
slechu podepisovala.
Když se stal otec František biskupem, čas-
to se do Frýdku vracel, sloužil poutní mše 
svaté apod., oceňuji, že se ke mně a mé 
rodině vždy znal, podal ruku, zeptal se, co 
nového, jak se daří. A při mši svaté koli-
krát dal posuňkem či úsměvem najevo, že 
vnímá naši přítomnost.
…
Na závěr bych vzpomněla jednu píseň, 
kterou měl František rád a my jsme si 
vždy přáli, aby nám ji při našich společ-

ných setkáních zazpíval. A on zpíval: „Hlu-
boká řeko, já přejít chtěl bych Jordán, 
hluboká řeko tam, ó Pane můj, kde mě 
domov čeká…"

Ludmila Moniaková

Moc děkujeme za sdílení osobních vzpo-
mínek na prvního ostravsko-opavského 
biskupa Mons. Františka Václava Lob-
kowicze.
Vzpomínky našich věřících byly redakčně 
kráceny. Na webových stránkách farnosti 
naleznete jejich plné znění.

Foto: Z archivu rodiny Adamusovy
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co máme, ale co darujeme, nikoli v tom, 
co hromadíme, nýbrž v tom, jak zasévá-
me a sdílíme dobro.“ Jako každý rok i letos 
jsme pozvání skrze půst, almužnu a mod-
litbu obnovit svůj vztah k sobě, k Bohu  
i bližnímu.

Postní doba v liturgií
Již zmíněná příprava na slavení velikonoč-
ního tajemství je spojena s připomínáním 
křtu nebo s intenzivnější přípravou na 
křest (v případě katechumenů) a v nepo-
slední řadě i s pokáním. Tento dvojí raz 
postní doby se promítá také do liturgie 
postní doby, a to nejen skrze texty, ale 
také skrze další prvky. Podívejme se ale-
spoň na některé změny v liturgii v době 
postní:
• Liturgickou barvou postní doby je bar-

va fialová. O čtvrté neděli postní na- 
zývané jako neděle Laetare (Raduj 
se!) se může použít také barva růžová. 

• Oltáře v kostelích by se v této době 
neměly zdobit květinami, výjimku zde 
tvoří 4. neděle, slavnosti a svátky.

• V postní době nám mizí z liturgie zpěv 
aleluja, a to jak při mši svaté před 
evangeliem, tak v breviáři.

• Mimo to v neděli neuslyšíme také Glo- 
ria – Sláva na výsostech Bohu.

• O nedělích a na popeleční středu nás 
čeká na závěr mše svaté, před požeh-
náním kněze, modlitba nad lidem.

Určitá „střídmost“ liturgie připravuje 
naše srdce, abychom později s o to větší 
radostí volali aleluja a oslavovali Kristo-
vo vzkříšení. Jak už bylo zmíněno výše, 
všechny tyto a mnohé další prvky nám 
mohou pomocí lépe prožívat vzácný čas 
pokání, pokání, které „nemá být jen vnitř-
ní a individuální, ale také zevní a společen-
ské.“ Dále Konstituce o posvátné liturgii 
poukazuje na to, že „kající praxi je třeba 
podporovat podle možností naší doby 
i různých zemí a podle životních podmínek 
věřících.“ (SC 110) 
Kéž se právě v takových podmínkách,  
v jakých momentálně žijeme, a skrze vše, 
co právě letos můžeme vykonat, naše 
srdce i život proměňuje.  

KŠ

Zdroje:
Konstituce o posvátné liturgií (SC)
Všeobecné pokyny k římskému misálu 
(IGMR)
www.cirkev.cz
www.liturgie.cz
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A zase tady máme postní dobu, přípravu 
na Velikonoce. Začala popeleční středou 
a trvá 40 dní (vyjma nedělí – ty do doby 
postní nepočítáme). 
Postní dobu často doprovází jakési poza-
stavení se nad životem. Přemýšlíme, co 
bychom mohli dělat lépe, co bychom mo- 
hli změnit, komu bychom mohli více po-
máhat a taky se snažíme navázat hlubší 
vztah s Pánem Bohem. 

Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)

ÚKOL: Jak dobře znáš modlitbu 
křížové cesty? Dokážeš zastave- 
ním přiřadit správné číslo? 

Zamysli se, popřemýšlej sám 
o sobě a pak do tohoto zrca- 
dla nakresli, o co budeš v tu- 
to postní dobu usilovat.

Připomenout si můžeš např. tyto příběhy: 

O marnotratném synovi L 15, 11–32
O ztracené ovci: L 15, 1–7

     
Pán Ježíš padá pod křížem poprvé. 

Jaké zastavení je ti nejbližší?

Pán Ježíš padá pod křížem potřetí. 
 

Pán Ježíš potkává plačící ženy. 
 

Pán Ježíš se potkává se svou maminkou.  

Pán Ježíš padá pod křížem podruhé.

Veronika podává Ježíši roušku.

Ježíš je sňat z kříže.

Šimon pomáhá Ježíši nést kříž.

Ježíš umírá na kříži. 

Ježíš přibit na kříž. 

Ježíš je svlečen ze šatů.

Ježíš odsouzen. 

Pán Ježíš je pohřben. 

Pán Ježíš přijímá kříž.
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Synoda ve Frýdku žije!

V návaznosti na naši farní adventní infor-
mační kampaň o smyslu a tématech sy-
nody následovaly během ledna a února 
schůzky synodních skupinek. Ve farnosti 
Frýdek se nad synodními tématy scháze-
lo nakonec dokonce 16 skupinek. Při se-
čtení počtů všech účastníků uvedených 
v zápisech ze skupinek se celkový počet 
zapojených osob vyšplhal na 116. Někte-
ří farníci se však zapojili ve dvou nebo 
i třech skupinkách, takže skutečně zapo-
jených osob bylo přibližně 90. Počet ve 
skupince se pohyboval od 4 až do 11 osob. 
Nejčastěji diskutovaným tématem bylo 
téma č. 2 „Naslouchání“, které si zvolily 
4 skupinky. Tři skupinky si vybraly téma 
č. 6. „Dialog v církvi a ve společnosti“ 
a také téma č. 10. „Formace v duchu sy-
nodality“. Dvě skupinky se zabývaly té-
matem č. 4 nazvaným „Slavení“. Ostat-
ní témata byla probírána v naší farnosti 
vždy v jedné skupince. Některé skupinky 
se nad tématy setkaly dvakrát, jiné tři-
krát a některé až šestkrát. Součástí se-
tkání skupinek byla vždy modlitba, dis-
kuse na vybrané téma a také vzájemné 
naslouchání. Díky vícekolové diskusi ve 
skupinkách bylo možné reagovat na to, 
co zaznělo k tématu od ostatních členů 
skupinky. Na závěr setkávání skupinek 
byl vždy vypracován zápis, který shrnoval 
nejdůležitější závěry a návrhy, ke kterým 
účastníci synodních skupinek společně 
dospěli. Animátoři skupinek následně vy-
plnili výstupy do jednotného formuláře, 
který byl odeslán k dalšímu zpracování 
na biskupství diecéznímu koordinátorovi 
pro synodu v ostravsko-opavské diecézi, 
kterým je delegát at omnia P. Jan Czudek. 
V pátek 25. února proběhlo setkání všech 
animátorů skupinek na staré faře, v rámci 
něhož jsme se vzájemně sdíleli o tom, jak 

se nám dařilo ve skupinkách nejen disku-
tovat, ale také společně kráčet a dospět 
ke konkrétním závěrům. Zároveň také 
každý animátor skupinky krátce shrnul 
nejdůležitější závěry, ke kterým skupinka 
dospěla. Zajímavé bylo sledovat, jak se 
některé závěry častěji opakovaly. Některé 
se dotýkaly naší farnosti, jiné se týkaly 
i diecézních nebo celocírkevních problé-
mů.
Mohlo by se zdát, že podle časového har-
monogramu průběhu synody s končícím 
únorem končí i synodní proces na úrovni 
farností. Jasně jsme si však při synodním 
procesu uvědomili, že to nejdůležitější je 
vlastně před námi – realizovat v praxi to, 
co je v našich možnostech v rámci farnos-
ti. Dohodli jsme se tedy, že připravíme 
prezentaci výstupů ze synodních skupi-
nek pro celou farnost. Následně chceme 
společně hledat cesty k realizaci záměrů 
a návrhů, které budou v našem společen-
ství rozlišeny jako kroky, ke kterým nás na 
společnou cestu skrze synodu volá Duch 
svatý. Uvědomili jsme si také, jakým po-
žehnáním pro církev je papež František, 
který dal celý synodní proces v církvi do 
pohybu.
Termín a místo prezentace souhrnu vý-
stupů ze synodních skupinek zveřejníme 
brzy v ohláškách, na webu a na face-
booku farnosti.

Mirek Přikryl

Ježíš je sňat z kříže.

Ježíš přibit na kříž. 

Ježíš je svlečen ze šatů.

Pán Ježíš je pohřben. 
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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: 31. 3. 2022, Příští číslo vyjde v neděli 10. 4. 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

SBÍRKY
13. 3. – 2. – sbírka na Celostátní setkání 
mládeže
3. 4. – 2. – sbírka na potřeby farnosti

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI
20. 2. – Lucie Moravcová

OPUSTILI NÁS
29. 1. – Žofie Svrčinová (*1931)

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ
26. 2. – Markéta Křižková – David Kočí 

MODLITEBNÍ TRIDUUM
Pátek 25. 3.  – neděle 27. 3. 

POZOR! ZMĚNA ČASU
V neděli 27. 3. začíná letní čas. Hodiny se 
posouvají o hodinu dopředu, ze 2.00 na 
3.00 h.

PRVOSOBOTNÍ POUŤ
Sobota 2. 4.  
8.00 a 18.00 h – mše svatá v BM
17.00 h – modlitba sv. růžence 

MISIJNÍ KOLÁČ
Neděle 3. 4. ve FK

CELODENNÍ ADORACE
Každý pátek, od 15.00 do 17.15 h ve FK.

POZVÁNÍ

PÁTEČNÍ MŠE S POSTNÍ PROMLUVOU
17.20 h – křížová cesta – FK
18.00 h – mše s postní promluvou – FK

NEDĚLNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY S PROMLUVOU
15.00 h – křížová cesta v kostele sv. Jana 
a Pavla v Místku a v areálu BM
Společná křížová cesta obou farností 
města (místa se budou střídat) s postní 
promluvou.

VÝROČÍ ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
Neděle 13. 3. – 8.00, 10.00 a 18.00 h mše 
svatá v BM

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Pátek 25. 3. 
8.00 a 18.00 h – mše svatá v BM

24 HODIN PRO PÁNA
Pátek 25. 3. od 15.00 h v BM


