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

Úvodem
Toto číslo vychází trochu později, než jsme původně plánovali. Důvod je velice jednoduchý. Všichni, kteří jej tvoříme, jsme jenom lidé, kteří mají své limity. Nebylo v našich
silách ho stihnout připravit do 1. května.
Proč to zmiňuju? Chci vás moc všechny povzbudit, abychom se nebáli přiznat si, že
jsme lidé. Lidé, kteří mají svá omezení, své hranice, kteří chybují. Učí nás to pokoře,
která nám pomáhá a učí ještě více důvěřovat svému Bohu.
Velmi mě oslovuje i osobní příklad papeže Františka, se kterým jsem se před nedávnem viděl osobně v Římě při příležitosti celosvětového setkání misionářů milosrdenství. V posledních měsících a dnech ho trápí zdravotní problémy. Musí méně chodit.
Aktivity jako chůze, stání, vstávání ze židle jsou pro něj stále bolestivější. Otevřeně
o nich mluví a všem, se kterými se setkává, se moc omlouvá, že se s nimi nemůže
pozdravit osobně, ve stoje. Příklad pokory, poníženosti.
Prosím, přijměte naši omluvu za pozdější vydání tohoto čísla.
Chci vás všechny ze srdce pozvat na festival Boží město, který bude probíhat ve dnech
13. a 14. května na území města. Podrobný program a něco o něm najdete na str. 7.
Srdečně zvu také na synodální setkání naší farnosti, které proběhne 22. května ve farním kostele v 15.00 hodin. Kromě prezentování závěrů ze skupinek, které se potkávaly na začátku roku, se chceme společně
nově vydat na cestu.
P. František

„

A ten, který seděl na trůně, řekl: „Hle – všechno tvořím nové!“
Zj 21,5 – 15. května
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Ježíš žije v rodině
Desáté video a katecheze vybízí rodiny,
aby se nebály budovat domácí církev
a i prostřednictvím skutků lásky mezi sebou tak zpřítomňovali Ježíše. Rodina je
živoucí buňkou, která vybízí k proměně
světa.
Svatý otec: „Každá rodina chce žít v míru,
v prostředí, ve kterém se všichni cítí milováni a chápáni. Jak může být v rodině hezky? Rodina se neskládá pouze z manželů,
manželek a dětí, ale je v ní přítomen i Ježíš. Pán žije v rodině skutečně a konkrétně. Je přítomen prostřednictvím skutků
lásky – konkrétních gest mezi manželem
a manželkou, mezi rodiči a dětmi. V rodině je důležitá něha. Chybí-li, je nahrazena
zimou, „existenční zimou“.
„Boží láska se vyjadřuje „v živých a konkrétních slovech, kterými si muž a žena
projevují svou manželskou lásku“. Tak jsou
ti dva mezi sebou odrazem božské lásky, která povzbuzuje slovem, pohledem,
pomocí, něhou, objetím. Proto „chtít vytvořit rodinu znamená
mít odvahu být součástí Božího snu, odvahu snít s ním, odvahu
budovat s ním, odvahu hrát s ním tento příběh o budování světa,
ve kterém se nikdo necítí sám.“ AL 321
Pozvání k zamyšlení:
Bůh se může projevit
vůči mému muži/ženě, našim dětem i lidem, které potkávám,
skrze mé skutky.
Uvědomuji si tento
dar? Jak jej prožívám?

V rodině: Ježíš přebývá v našem domě.
Pojďme se společně zamyslet nad tím, že
Ježíš není obraz, ale živý Bůh. Můžeme se
k němu obrátit v každé situaci a v každém
pokoji svého domova.
Ve společenství nebo ve skupině: Přemýšlejme společně nebo vytvořme obraz,
který bude vyjadřovat Ježíšovu přítomnost
v našem domě pro každého, kdo k nám
vstoupí.
Povoláni ke hlásání
Svatý otec: „Jak důležité je sdělit manželským párům, že Kristus je přítomen
v jejich svátosti! Že nikdy nejsou sami, ani
když se cítí zoufalí. Z tohoto důvodu je důležité, aby páry, které toto tajemství objevily, povzbudily ostatní páry, jako „ústní
svědectví“, které může každému přinést
milost a naději.“
„Rodinný kruh je z podnětu Ducha svatého nejen otevřený životu tím, že ho plodí
uvnitř, ale také tím, že se otevírá a vychází ze sebe, aby šířil své dobro mezi druhými, aby o ně pečoval a usiloval o jejich
štěstí. Tato otevřenost se projevuje zvlášť
pohostinností…
„Nezapomínejte na pohostinnost, protože
tak přijali někteří ve svém domě anděly.“
(Žid 13,2) […] Když rodina přijímá druhé
a vychází jim vstříc,… je „znamením a svědkyní tohoto mateřství církve… Rodina
žije svou zvláštní spiritualitu tím, že je
domácí církví a současně živoucí buňkou
k proměně světa.“ AL 324
„Rodina je tedy subjekt pastorační činnosti svým přímým zvěstováním evangelia
a dědictvím četných forem svědectví: solidaritou s chudými, otevřeností různým
druhům lidí…, morální a hmotnou solidaritou s druhými rodinami, zejména s těmi
nejpotřebnějšími, úsilím o podporu společného dobra... na prvním místě tam,
kde žije…“
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Pozvání k zamyšlení: Jak a kam vás Pán
volá, abyste svědčili o Jeho živé přítomnosti ve svém životě?
V rodině: Jaký dar můžeme dát každému,
kdo navštíví náš domov jako znamení
toho, že je Ježíš u nás přítomen?
Ve společenství nebo ve skupině: „Jako
společenství se snažme být „rodinou,
která přijímá druhé a vychází jim vstříc.“
(AL 324) Mohla by být uspořádána „uvítací párty“, na kterou bychom pozvali nevěřící přátele nebo někoho, kdo je sám.
Naše cesta je cestou rodiny, pojďme společně!
Svatý otec: „Žádná rodina nezačíná jako
dokonalý produkt. Neexistuje žádná „hotová“ rodina. Neztrácejme naději kvůli
svým omezením, ale také nepřestávejme usilovat o plnost lásky a společenství,
které nám bylo slíbeno.“
„Je to hluboká duchovní zkušenost kontemplovat každou drahou osobu Božíma
očima a poznávat v ní Krista. Vyžaduje to
od všeho oproštěnou otevřenost, která
umožňuje oceňovat její důstojnost. […]
Vzorem toho byl Ježíš, protože když k němu někdo přistoupil, aby s ním promluvil,
on se na něj zahleděl, díval se s láskou.
(srov. Mk 10,21).
V jeho přítomnosti se nikdo necítil přehlížený, protože jeho slova a jeho gesta byla
výrazem této otázky: „Co chceš, abych
pro tebe udělal?“ (Mk 10,51).
Takto se žije v každodenním životě rodiny. V ní si připomínáme, že člověk, který
s námi žije, si to všechno zaslouží, protože má nekonečnou důstojnost jako předmět nesmírné Otcovy lásky. Tak rozkvétá
něha, která je schopna „podnítit v druhém radost z toho, že se cítí být milován.
Zvláštním způsobem se prokazuje tím, že
věnuje přednostní pozornost omezením
druhého, zvlášť tam, kde toto omezení

zjevně vyniká.“ AL 323
„Všichni jsme povoláni uchovávat živé tíhnutí k něčemu, co přesahuje nás a naše
meze, a každá rodina má žít v této ustavičné pobídce. Jděme v našich rodinách
touto cestou, jděme stále dál! To, co nám
bylo slíbeno, je stále ještě něco víc“. AL
325
Pozvání k zamyšlení: Ježíš říká v Bibli:
„Co chceš, abych pro tebe udělal?" (Mk
10,51). Ptejme se často sami sebe, co můžeme udělat pro to, aby byl člen rodiny
šťastný.

V rodině: Naplánujme si čas na modlitbu
a společně přemýšlejme o tom, za koho
nebo za jakou konkrétní situaci se společně budeme modlit.
Ve společenství nebo ve skupině: Představme si komunitní akt přijetí. Mohli bychom vyzvat lidi, aby si během mše svaté
vyměnili místa, podívali se, kdo nyní sedí
vedle, a seznámili se.
Zdroj:
10.-video-Spiritualita-manzelstvi-a-rodiny-pruvodce.pdf
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Liturgické okénko
Květen je měsícem mariánským, se kterým jsou nejen v naší farnosti každoročně spojeny májové pobožnosti, při nichž
zaznívají tzv. loretánské litanie. Zas a znova, dlouhé, fádní – někdy mohou lehce
zevšednět a jednotlivá volání splynout
v jednu, i když důležitou odpověď – Oroduj za nás! Pojďme se u nich letos trošku
pozastavit.
Na počátku
Už v první polovině 5. století se mariánské invokace (=zvolání) začaly objevovat
jako součást litanií ke všem svatým. Mezi
nejstarší zvolání litanií patří: „Svatá Maria“, „Svatá Boží Rodičko“ a „Svatá Panno
panen“. V 7. století byla v Římě zavedena
modlitba mariánských litanií na svátek
Zvěstování Páně a později se rozšířila i na
další svátky. Litanie se zpívaly nebo recitovaly v kostelích, ale již tehdy měly své
místo i v domech jednotlivých rodin.
Loreto
Počátek nám známých loretánských litanií můžeme hledat v modlitbách poutníků
putujících ke Svatému domu v italském
Loretu. První zmínka pochází z roku 1531,
kdy bylo dokončeno obložení domu. Ze
16. století máme zachovány také první
invokace ke cti Matky Boží, které byly připojovány za modlitbu růžence. V průběhu dějin jednotliví papežové litanie dále
doplňovali. Například v čase první světové války Benedikt XV. připojil zvolání
„Královno míru“, Pavel VI. později „Matko
církve“ a Jan Pavel II. v roce 1995 zvolání
„Královno rodin“.
Poslední rozšíření
V roce 2020 litanie rozšířil také papež
František, a to o další tři zvolání: „Matko
milosrdenství“, „Matko naděje“ a „Útěcho

migrantů“. Rozšíření oznámil speciální list,
v němž je opět poukázáno i na jedinečné
Mariino místo v dějinách církve: „Na své
pouti do Nebeského Jeruzaléma se církev
(…) na stezkách dějin svěřuje Té, která
uvěřila Pánovu slovu. Z evangelia víme, že
Ježíšovi učedníci se naučili od samých počátků chválit “Požehnanou mezi ženami”
a spoléhat na její mateřskou přímluvu.”
Struktura
Nejrozsáhlejší – prostřední – část litanií je
tvořena nejrůznějšími mariánskými obrazy, které vycházejí z Písma svatého, tradice církve, liturgických textů či z litanií ke
všem svatým. První část zvolání popisuje
jisté Mariiny charakteristické rysy osobnosti: svatost, mateřství a panenství.
Druhá část se skládá z předobrazů inspirovaných nebo převzatých z knih Starého
zákona a následně ze čtyř zvolání, která
vyjadřují vztah Panny Marie k putující
církvi. Ve třetí části je Panna Marie oslovována jako Královna nebeského království a všech, kteří do něj patří.
Cesta ke Kristu
Jak to u jiných mariánských modliteb
zpravidla bývá, tak také v litaniích je Maria vzývaná jako ta, která nás chce přivést ke svému Synu, Ježíši Kristu. Již výše
zmíněný list připomíná, že právě Panna
Maria se už od počátku církve i v průběhu mnoha staletí osvědčuje jako privilegovaná a jistá cesta vedoucí k setkání
s Kristem. Kéž i nás neustále vede svou
mateřskou přímluvou a pomocí a i skrze
modlitbu loretánských litanií můžeme
stále více objevovat krásu a hloubku naší
nebeské Matky.
KŠ
Zdroje:
www.vaticannews.va
Loretánské litanie a duchovní formace –
diplomová práce – Andrea Hrodková
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Proč se modlíme za volbu nového
diecézního biskupa?
V českých a moravských diecézích a ve
většině diecézí římskokatolické církve
latinského obřadu jsou biskupové jmenováni přímo papežem. Kodex kanonického práva, přesně kánon 377, ukládá
biskupům každé církevní provincie, nejméně každé tři roky vyhotovit na společné poradě tajným výběrem seznam kněží, i z členů institutů zasvěceného života,
vhodných pro službu biskupa a zaslat jej
Apoštolskému stolci. Každý biskup má ale
právo zaslat vlastní seznam kněží, které
považuje za hodné a vhodné pro službu
biskupa. Tak mají ve Vatikánu stále aktualizované seznamy vhodných kandidátů, ze
kterých je možné vybrat biskupa v situaci, kdy diecézní biskup zemře nebo z různých důvodů jako je například zdravotní
stav nebo věk se vzdá úřadu. V takové situaci začne apoštolský nuncius dotazováním, jaké doporučení dají těmto kandidátům arcibiskup a diecézní biskupové dané
provincie. Biskupové jsou požádáni, aby
předali apoštolskému nunciovi seznam
jmen konzultorů, mezi nimiž jsou duchovní i laici. Ti na požádání nuncia sdělí svůj
návrh, v němž se hodnotí lidská, duchovní, morální a pastorační kvalifikace navrhovaných kandidátů. Nuncius odešle
všechny materiály „terna“ do Vatikánu
Státnímu sekretariátu a Kongregaci pro
biskupy. Současným prefektem této kongregace je Mons. Marc kardinál Ouellet,
který předloží Svatému otci zpravidla tři
kandidáty, z nichž papež jednoho jmenuje biskupem.

Proč se modlíme za volbu nového biskupa, když máme biskupa Martina?
V roce 2008 biskup František Václav Lobkowicz jmenoval Mons. Martina Davida
generálním vikářem (pravá ruka biskupa)
ostravsko-opavské diecéze. V roce 2017
byl pak papežem Františkem jmenován
pomocným biskupem ostravsko-opavským. Dne 1. června 2020 byl jmenován
apoštolským administrátorem „sede plena et ad nutum Sanctae Sedis“. Jde o funkci apoštolského administrátora diecéze,
který je ustanoven z rozhodnutí Svatého
stolce v situaci, kdy je diecézní biskup stále v úřadu. V takové situaci má apoštolský
administrátor všechna práva, pravomoci
a povinnosti jako diecézní biskup, tedy
úkol učit, řídit a posvěcovat. Diecézní
biskup nadále vykonává biskupský úřad
v oblasti vyučování a posvěcování, ale je
z něj sňato břemeno řízení diecéze. Po
smrti diecézního biskupa Františka Václava Lobkowicze se uprázdnilo místo diecézního biskupa ostravsko-opavské diecéze. Papež František dne 21. února 2022,
za účelem zajištění správy diecéze dekretem kongregace pro biskupy jmenoval
a ustanovil apoštolského administrátora
„sede vacante“ (stolec uprázdněn – označující období, během něhož není obsazen
úřad) Mons. Martina Davida, pomocného
biskupa naší diecéze, až do doby, kdy se
kanonického řízení diecéze ujme nový
biskup. Stručně řečeno, otec biskup Martin je pomocným biskupem ostravsko-opavské diecéze a apoštolským administrátorem, ale úřad diecézního biskupa
je neobsazen. Tedy na jmenování nového
diecézního biskupa naše diecéze čeká,
a proto nás apoštolský administrátor vyzval k modlitbě za volbu diecézního biskupa.
br. Pavel
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Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)
Květen je označován jako mariánský měsíc. Připomínáme si, že Panna Maria počala
a porodila Pána Ježíše, oslavujeme ji jako „nejkrásnější růži“, zpíváme (jako celou velikonoční dobu) ALELUJA a očekáváme sestoupení Ducha svatého (Letnice). Proto tento
měsíc vyzdvihneme právě Pannu Marii. Co všechno o ní víš?
V každé kuličce desátku růžence najdeš informaci o Panně Marii. Připomeneš si ty, které už znáš, nebo možná narazíš na pár nových informací.

1. Jméno Marie pochází zřejmě z hebrejského jména Mirjam (česky Miriam), které má
egyptský původ. V tomto případě by jméno neslo význam „milovaná Bohem“.
2. Rodiče Marie byli J				
a A			
. (doplň)
3. Anděl Marii zvěstoval narození Ježíše (Lk 1,28–38): „Hle, jsem služebnice Páně, staň
se podle tvého slova.“ (řekneš Bohu taky své „ANO“?)
4. Mariiným symbolem je lilie – znak čistoty a nevinnosti.
5. Marie přispěchala za svou příbuznou Alžbětou, protože se od anděla dozvěděla, že
je těhotná. (LK 2,39–45)
6. Svatba v Káni – Maria byla citlivá k nedostatku chudých, jako první si všimla, že chybí
víno. (J 2,1–7)
7. Maria jako Matka Církve, symbolicky nevěstou Ježíše.
8. Nejvíce o Marii v evangeliích mluví Lukáš, proto se mu někdy říká mariánský evangelista.
9. Panna Maria se lidem několikrát zjevila, a to například ve francouzských Lurdech, ve
Fatimě v Portugalsku, v Medžugorji, v Litmanové a v dalších místech světa (znáš nějaká
další místa?).
10. Známé modlitby k Panně Marii jsou např. Zdrávas Maria, Růženec, mariánské litanie, Pod ochranu tvou.
Nápad: vybarvi růženec svou oblíbenou barvou/vyrob si vlastní růženec.
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POZVÁNÍ
FESTIVAL BOŽÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
Papež František se často vrací ke „snu
o Církvi“, která opouští bezpečí kostelů
a vychází ven, a to až na samotné periferie společnosti. Festival Boží město, na jehož realizaci spolupracují křesťanské církve Frýdku-Místku, je pozváním: spojit
se, vykročit a sdílet svou víru také s občany našeho města. Ve dvou dnech na nás
čeká pestrý program, který tvoří přednášky, koncerty chválových skupin, chvíle
modlitby, programy pro děti i rodinná hra.
Každý z nás se může zapojit dle svých možností – nabídnout svou pomoc v nejrůznějších službách během festivalu, pamatovat na festival v modlitbě nebo jej v neposlední řadě obohatit svou přítomností.
Program:
Pátek 13. 5. 2022
park pod zámkem – Frýdek:
18:00 koncert Lámačské chvály – slovenská hudební skupina
18:00 – 20:00 program pro děti
20:00 – 21:00 „JAK PŘIJMOUT SÁM SEBE?"
– přednáška na zámku
Sobota 14. 5. 2022
9:30 – 10:30 „JAK PŘIJMOUT MÍSTO, KDE
ŽIJI? – svědectví o událostech, které se
zapsaly do historie města v době minulé
i současné – náměstí Svobody
10:30 – 12:00 návštěva míst spojených
s předchozími svědectvími
15:00 – 16:30 „SMÍŘENÍ VE VZTAZÍCH
A PŘIJETÍ VLASTNÍ RODINY" – přednáška
v Národním domě

15:00 – 16:30 program pro děti ve dvoře
Národního domu
16:30 – 18:00 Velká rodinná hra ve Smetanových sadech pro rodiny města
19:00 – 21:00 koncert skupiny Timothy
na náměstí Svobody za přítomností všech
duchovních města (na závěr jejich požehnání městu)
ZÁPIS INTENCÍ – II. POLOLETÍ ROKU 2022
Zápis intencí na II. pololetí roku 2022 bude zahájen v pondělí 9. 5. 2022 v 9.00 h
ve farní kanceláři.
PRAVIDELNÁ ADORACE
Každý pátek, od 15.00 h do 17.45 h v BM.
SETKÁNÍ SENIORŮ
Úterý 10. 5. v 9.00 h na SF
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA – BAZILIKA
Pátek 13. 5. BM
8.00, 18.00 h – mše svatá
KNĚŽSKÁ KONFERENCE DĚKANÁTU FRÝDEK
Středa 18. 5. BM
8.00 h – MŠE SVATÁ NEBUDE SLOUŽENA
9.30 h – tichá adorace
10.00 h – mše svatá kněží děkanátu Frýdek, s účastí lidu
18.00 h – mše svatá
POUŤ NA PANSKÝCH NOVÝCH DVORECH
Neděle 15. 5. kaple PND
15.00 h mše svatá
I. VELKÁ FRÝDECKÁ POUŤ
Sobota 28. 5. BM
17.00 h – růženec, pobožnost, příležitost
ke svátosti smíření
18.00 h – mše svatá
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Neděle 29. 5. BM
Mše svaté v 8.00 h, v 9.30 h, v 11.00 h a
v 18.00 h
V Lískovci a ve Starém Městě nebudou
mše svaté slouženy.
SV. JAN SESSION
Sobota 28. 5. Farní zahrada
19.00 h – koncert – Hrozen, Tykráso
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
Neděle 5. 6. BM
10.00 h – mše svatá, první svaté přijímání
SBÍRKY
22. 5. – 6. neděle velikonoční – sbírka na
pomoc pronásledovaným křesťanům
5. 6. – Slavnost Seslání Ducha svatého –
svatodušní sbírka na Diecézní charitu

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

NOC KOSTELŮ
Pátek 10. 6. od 18.00 h
zpřístupněny:
• Bazilika Navštívení Panny Marie (do
22.00)
• Farní kostel sv. Jana Křtitele (do 23.00)
• Kostel sv. Jošta (do 22.00)
• Kostel sv. Josefa dělníka ve Starém
Městě (do 22.00)
• Kostel sv. Šimona a Judy v Lískovci (do
22.00)
KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI
16. 4. – Andrea Vašková
16. 4. – Martina Botyánszká
16. 4. – Zuzana Beyerová
24. 4. – Matyáš Krupa
24. 4. – Jakub Richter
24. 4. – Patrik Stoklasa
OPUSTILI NÁS
2. 4. – Tomáš Burian (*1960)
11. 4. – Zdeněk Meca (*1954)
29. 4. – Marie Ivánková (*1933)
PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ
30. 4. – Aneta Kiková – Vít Fabián

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: 2. 6. 2022, Příští číslo vyjde v neděli 12. 6. 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

