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Údiv nad naším Vykupitelem
Drazí, začínáme prožívat Svatý týden. Jsme pozvání, abychom s Ježíšem nejdříve
vstoupili s radostí do Jeruzaléma. Víme ale, že radost se promění v bolest a utrpení.
Ježíš bude odsouzen k smrti a ukřižování.
Lidé obdivovali Ježíše. Líbilo se jim, co konal, jak mluvil, odpouštěl, miloval. Ale mnozí
zůstali jenom u obdivu. Chtěli naplnit jenom svá očekávání a své představy o Mesiáši.
Papež František nás vybízí, abychom přešli od obdivu k údivu.
Zejména o Velikonocích můžeme znovu žasnout, jak Ježíš skrze pokoru a ponížení
dochází ke slávě. „Triumfuje tím, že na sebe bere bolest a smrt, kterým bychom se
my, zajatci obdivu a úspěchu, raději vyhnuli.“ Ježíš se však, jak nám řekl sv. Pavel,
„zřekl sám sebe“ a „ponížil se“ (Flp 2,7–8). Bez úžasu křesťanský život zešedne. Jak
můžeme svědčit o radosti ze setkání
s Ježíšem, pokud nás dennodenně
neudivuje jeho překvapující láska,
která odpouští a přeje novým začátkům? Jestliže se z víry vytratí úžas,
ohluchne a již nevnímá nádheru milosti. (Papež František 28. 3. 2021)
Ať jsou pro nás letošní Velikonoce
příležitostí k oživení úžasu z lásky našeho Boha, obnovení naděje a k životu z víry, která se projevuje konkrétní službou Bohu i lidem.
P. František

„

On na mě položil pravici a řekl: „Nic se neboj! Já jsem První i Poslední,
Živý. Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti
a podsvětí.“
Zj 1,17–18 – 24. dubna
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Rok rodiny
„Doprovázení ve slabosti“
Devátým tématem, které papež František
otevírá v souvislosti s Rokem rodiny, je
křehkost a slabost. Hovoří o pomoci lidem, kteří si „spletli cestu nebo se ocitli
v bouři“… „Aby se takoví lidé cítili opět přijímání, při respektování pravdy, je potře
ba rány ošetřit balzámem milosrdenství.“
1. Slabost.
Svatý otec: „Dnes jsou rodiny těžce zkoušeny slabostí. Všichni jsme křehcí – a oddělení, rozvod a společný život jsou nyní
realitou, kterou řeší mnoho rodin na
světě. Církev má za úkol vyjít vstříc těm,
kteří chtějí zůstat v blízkosti Boha, aby jim
pomohl proměnit jejich selhání a utrpení
v příležitosti na cestu k plnosti evangelia.“
„…ke všem těmto situacím je třeba přistupovat konstruktivním způsobem… Tak
jednal Ježíš se samařskou ženou (srov. Jan
4,1-26): oslovil její touhu po opravdové
lásce, aby ji osvobodil od všeho, co zatemňovalo její život, a aby ji dovedl k plné
evangelní radosti.“ AL 294

Rodina Likesya: „Rodiny, které jsou křehké, je třeba navštěvovat, diskutovat s nimi, snažit se jim porozumět a nabídnout
duchovní radu, která by obnovila důvěru
v ně samé.“
Pozvání k zamyšlení: Naše rodina má
také své slabé stránky. Kde vnímám požehnání uprostřed své slabosti?
V rodině: Povídejme si s dětmi o tom, co
kazí naše vztahy. Co můžeme udělat pro
zlepšení naší rodinné atmosféry?

Ve společenství nebo ve skupině: Zhlédněte společně film k tématu překonávání
překážek. Diskutujte v menších skupinách
o tom, co vás oslovilo a jakou souvislost
můžete nebo byste chtěli vidět ve svém
životě.
2. Rozlišování.
Svatý otec: „Pastorační péče o rodiny ví,
jak vítat, doprovázet, rozlišovat a integrovat se do církevního společenství ne pomocí jednoduchých a banálních receptů,
ale pomocí a všímavosti, která skutečně
ví, jak rozlišovat situace.“

„…Ježíš chce církev pozornou vůči dobru,
které Duch svatý rozsévá uprostřed slabostí…“ AL 308

„(Církev) …musí pozorně a starostlivě doprovázet své nejslabší děti, které trpí zraněním a ztrátou lásky, aby jim vrátila důvěru a naději jako světlo přístavního majáku nebo jako pochodeň, která je nesena
mezi lidmi, aby svítila těm, kteří si spletli
cestu nebo se ocitli v bouři.“ AL 291
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Rodina Likesya: „Žádná rodina by neměla
být vyloučena z komunity, bez ohledu na
to, jaký má problém. Manželství by mělo
přinášet štěstí, ne neštěstí. Komunita by
měla vybudovat systém podpory, který
těmto rodinám ukazuje důležitost ochrany, a vést děti k lepší budoucnosti.“
„Děti by měly pochopit, že Bůh má pro ně
úžasný plán. Toto přesvědčení jim dodává
odvahu překonat rány způsobené vlastními rodiči a dává jim jistotu, že ,i kdyby mě
otec nebo matka opustili, Bůh mě nikdy
neopustí.´ Bůh žehnej všem rodinám na
světě.“
Pozvání k zamyšlení: Přemýšlejte o tom,
jak milosrdná je vaše láska: jak jste připraveni chápat, přivítat, odpustit, doufat
– v souvislosti s rozvedenými, rozpadlými
vztahy a lidmi na okraji společnosti?

musíme vykonávat pastorační péči, která podporuje manželství a zabraňuje jejich rozpadu! Je tolik malých kroků, které
lidé mohou udělat a Bůh má vždy radost
z malých kroků.“
„Vlažnost, jakákoli forma relativismu nebo přehnaná rezervovanost vůči předkládání tohoto ideálu by znamenala, že
církvi chybí věrnost evangeliu a také láska
k mladým lidem. Pochopení pro výjimečné situace nikdy neznamená, že bude zakrývat plné světlo ideálu, ani že bude nabízet něco menšího než to, co nabízí lidem
Ježíš.“ AL 307
Rodina Likesya: „Toto duchovní vedení
spočívá v pomoci rodinám porozumět
krizi manželství, která netrvá věčně a nemusí nutně vést k rozchodu. To je důvod,
proč je potřeba je začlenit a posílit, aby
mohli znovu objevit dialog, vzájemné odpuštění, jednotu a radost z lásky.“
Pozvání k zamyšlení: Přestaňme se vymlouvat: „Jsem tak stvořen, nemohu s tím
nic dělat.“ Zkusme se zamyslet nad malým krokem, kterým mohu začít překonávat svou slabost.
V rodině: Povídejme si s našimi dětmi
o našem manželství. Jak ho vidí ony? Jaký
příklad jim dáváme?
Zdroj: https://www.rodiny.cz/wpcontent/
uploads/2021/12/9.video_pruvodce.pdf

V rodině: Pozvěme na setkání další rodiny a diskutujme o malých krůčcích během uplynulého dne. Jednotlivci pak mohou požádat o modlitbu za svůj konkrétní
úmysl.
3. Malé kroky.
Svatý otec: „Církev by se v žádném případě neměla vzdát předkládání ideálu
manželství: dnes, více než řešit selhání,
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Liturgické okénko
V tomto velikonočním čísle si doslova vezmeme na paškál paškál. :) Velikonoční svíce, která má své významné místo v obřadech vigilie na Bílou sobotu, následně – po
celou velikonoční dobu – září vždy při liturgii v našich chrámech. S rozsvíceným
paškálem se ale můžeme setkat také během roku, např. v okamžicích křtu, prvního svatého přijímání dětí i dospělých,
biřmování či během pohřbu. Pojďme se
aspoň krátce podívat na význam a krásu
této svíce, jež svým světlem doprovází
mnohé významné události našeho života.
Velikonoční vigilie
První část velikonoční vigilie je provázena
mnohými symbolickými úkony a gesty. Vigilie začíná u ohně, jehož plameny by měly skutečně rozehnat tmu okolí a osvítit
noc. Právě zde začíná svou roční pouť také
paškál. Paškál je svíce vyrobená z vosku
a dostatečně velká na to, aby mohla v celé své kráse vyjadřovat, že Kristus je světlem světa. Po úvodním požehnání ohně
je paškál přinesen ke knězi, který do něj
vyrývá kříž, řecká písmena Alfa a Omega
a mezi ramena kříže také číslice aktuálního letopočtu. U toho pronáší slova, která
dávají lidskému životu nový rozměr.
Kristus včera i dnes,
začátek i konec,
alfa i omega,
Kristus je Pán všech věků,
on vládne dějinám,
jeho je království i moc i sláva
po všechny věky věků. Amen.
Po těchto slovech kněz zapichuje do paškálu ještě pět kadidlových zrn a nakonec
je paškál slavnostně zapálen se slovy velikonočního poselství:

Ať slavné Kristovo vzkříšení
naši tmu ve světlo promění.
Je krásné, kolik naděje se skrývá v těchto
krátkých modlitbách. A jak aktuální mohou být zvláště v letošním roce, kdy se
svět pomalu vzpamatovává z pandemie
a s chvěním sleduje situaci na Ukrajině.
Pokračování v chrámu
Po požehnání je paškál nesen v čele průvodu všech věřících, kteří společně vstupují do chrámu. I tento náš společný
vstup za světlem paškálu má svůj hluboký význam. Stejně jako Izraelité byli v oné
noci vysvobození z egyptského otroctví
vedeni v noci ohnivým sloupem, tak také
křesťané tímto gestem jakoby kráčejí za
vzkříšeným Kristem vstříc novému životu. Životu ve svobodě a radosti. Po přinesení paškálu k oltáři vypráví celý příběh
Božího plánu spásy krásný velikonoční
chvalozpěv, který za svitu již mnoha svící
zní v oné velké noci tichem křesťanských
chrámů.
Připomíná to nejvzácnější
Tak paškál – od Velké noci vždy tiše svítí
a připomíná to nejvzácnější – totiž, že každý člověk je spasen a vykoupen Kristovou obětí, že jeho život nekončí smrtí a že
navzdory všem temnotám – Kristus žije
a jemu patří konečné vítězství. To je naše
naděje – není levná a naivní, ale pevná
a věčná. Kéž i letos každý pohled na plamen plápolající na našem novém paškálu
vždy naplní naše srdce vděčností a radostí z této naděje.
KŠ
Zdroje:
Příprava na velikonoční svátky a jejich
slavení – dokument ČBK
www.liturgie.cz
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Velikonoce „po sedmdesáté“…
Rok utekl a před námi jsou opět největší
křesťanské svátky – svátky Vzkříšení. Možná si už říkáme, že nás na slavení Velikonoc
nic nepřekvapí… Jaké to je, slavit Velikonoce po sedmdesáté? Na pár otázek nám odpověděla paní Liduška.
Co pro Vás Velikonoce znamenají?
Jsou to přece největší a nejdůležitější svátky
v celém církevním roce. I pro mne. Vždyť
i za mne a pro mne Ježíš zemřel a vstal z mrtvých.
Co máte na Velikonocích nejraději (tradice, liturgie)?
Tradice už u mne trochu ustupují do pozadí, ale vajíčka obarvím, vyzdobím si byt,
napíšu velikonoční přání, teď už i SMS. O to
více prožívám dobu velikonoční, ale i dobu
postní, duchovně. Vždyť obřady od Zeleného čtvrtku až po Vzkříšení mají svou krásu
i hloubku, stačí si to jen pořádně uvědomit.
Mne úplně pohltí a naplní nejen svým obsahem, ale i vnějším prožíváním.
Máte nějakou vzpomínku na prožívání
Velikonoc ze svého dětství/mládí, která je
pro Vás důležitá?
Vzpomínky se mi už nějak vytratily z paměti. Snad jen to, že když jsme jako děti chodily ještě pěšky ze Sviadnova do FK ve Frýdku
na křížovou cestu, byl kostel plný lidí, až
k prasknutí, a já viděla jen špičku kříže, jak
se pohybovala od jednoho zastavení k druhému. A pak také na Boží hrob v Místku,
který byl tenkrát v kapli sv. Ireneje a který tonul v záplavě květů od shora až dolů.
A mi se to tenkrát moc líbilo.
V čem jsou každé Velikonoce jiné/nové?
Proč je hezké je prožívat vždy znova?
Velikonoce jsou tím, jak člověk stárne jiné.
Jinak je prožívá nyní a jinak, když byl mladý. Víc si teď uvědomuji tu velikost Boží lás-

ky k nám lidem. A úplně jiné byly minulé
dva roky, které máme všichni ještě v živé
paměti. Přes ta všechna omezení jsem je
prožila s ještě větší opravdovostí. Sice u televize, ale díky i za tuto možnost.
Co byste popřála našim farníkům k letošním Velikonocům?
Farníkům bych popřála, aby se Ježíšovo
slovo „Nebojte se“, dotklo srdcí všech, aby
se vrátili do kostela a mohli jsme tak všichni společně slavit Velikonoce. A aby to radostné „Aleluja“ nám dlouho znělo v uších
a aby nám dávalo radost, sílu i naději do
dalšího, možná těžkého života.

Děkujeme paní Lidušce za krásné přání
a také za to, že se s námi podělila o své prožívání Velikonoc. Kéž nás tyto svátky nikdy
neomrzí, a třebaže je letos možná slavíme
po „xté“, ať jsou opět pro nás nové, živé
a překvapivé.
Poznámka redakce: Sedmdesátka je pouze pracovním a publikovaným nadpisem
našeho rozhovoru. Skutečný věk zůstává,
jak je tomu u žen zvykem, tajemstvím. :)
KŠ

6

Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)
Dokážeš správně přiřadit obrázky ke dnům Svatého týdne?
Velký pátek
Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo
zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam
ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé
strany jednoho a Ježíše uprostřed.
Pilát dal napsat nápis a připevnit jej
na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský,
král židovský. Jan 19,17–19

Zelený čtvrtek
Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto
jest mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky a podal
jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. Neboť toto
jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá
se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám,
že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do
toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce.“ Mt 26,26–29
Neděle zmrtvýchvstání
Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce,
šly k hrobu. Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“ Ale když vzhlédly, viděly,
že kámen je odvalen; a byl velmi veliký. Mk 16,2–4
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POZVÁNÍ
Upozornění – Od Květné neděle (10. 4.)
se liturgický program farnosti přesouvá
do BM.
SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI

Květná neděle
Hosana Davidovu synu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Král
izraelský! Hosana na výsostech! Mt 21,9

7. 4. Lískovec od 16.00 h
13. 4. Staré Město od 16.00 h
8. 4. – 9. 4. Frýdek, ráno od 7.30 h, večer
od 17.00 h ve FK
10. 4. Frýdek, od 17.00 h v BM
11. 4. – 13. 4. Frýdek, ráno od 7.30 h, večer
od 17.00 h v BM
VELKOPÁTEČNÍ PAŠIJE NA NÁMĚSTÍ
A KLEPÁNÍ MĚSTEM
15. 4. Velký pátek ve 12.00 h
Frýdecké scholy budou zpívat na náměstí Svobody v Místku Velkopáteční pašije
a poté bude následovat průvod městem
s klepáním a zpěvem k frýdecké bazilice.
VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
14. 4. Zelený čtvrtek
18.00 h mše svatá v BM

Bílá sobota
Jako laň dychtí po bystré vodě,
tak dychtí duše má po tobě,
Bože! Ž 42,2

15. 4. Velký pátek
8.00 h ranní chvály
15.00 h velkopáteční obřady
20.00 h křížová cesta – společná s farností
Místek
16. 4. Bílá sobota
8.00 h ranní chvály
9.00 – 15.00 h adorace u Božího hrobu
20.00 h – vigilie Zmrtvýchvstání Páně
17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8.00, 10.00, 18.00 h – mše svaté v BM
7.30 h – mše svatá v Lískovci
9.00 h – mše svatá ve Starém Městě
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18. 4. Pondělí v oktávu velikonočním
8.00 a 18.00 h – mše svatá v BM
7.30 h – mše svatá v Lískovci
9.00 h – mše svatá ve Starém Městě
VELIKONOČNÍ VEČER CHVAL
Neděle 17. 4. v 19.00 h na faře Slezské
církve evangelické a. v., Smetanova 376,
Frýdek
POUŤ VE STARÉM MĚSTĚ
Neděle 1. 5. – kostel Staré Město
9.00 h – mše svatá

Přípravy na křest dětí: 9. a 23. 4. v 9.00 h
v KL
Křest: 24. 4. po mši svaté v 10.00 h (křest
v 11.00 h) v BM
KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI
20. 3. – Stella Sochorová
26. 3. – Viktorie Žurková

PRAVIDELNÁ ADORACE
Každý pátek, od 15.00 do 17.45 h v BM
(od 22. 4.).
ZÁPIS INTENCÍ NA II. POLOLETÍ
Zápis intencí na II. pololetí roku 2022 bude zahájen v pondělí 9. 5. 2022 v 9.00 h
ve farní kanceláři.
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

SBÍRKY
15. 4. a 16. 4. – Velký pátek, Bílá sobota
– sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi
1. 5. – 3. neděle velikonoční – sbírka na
potřeby farnosti

OPUSTILI NÁS
28. 2. – Jan Buzek (*1938)
8. 3. – Alena Bongilajová (*1964)
27. 3. – Jan Ceniga (*1953)
30. 3. – Jiří Mikuda (*1957)

PŘEJEME VÁM POŽEHNANÉ
VELIKONOCE PLNÉ POKOJE A RADOSTI!
AŤ VELIKONOČNÍ SVĚTLO PROZÁŘÍ NAŠE
ŽIVOTY.

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: 21. 4. 2022, Příští číslo vyjde v neděli 1. 5. 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

