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„

 • ročník X.

Lk 19,10  – 30. říjen

Boží plán

Drazí, možná jste někdy hráli různé hry, ve kterých se z vás stali najednou odborníci 
v oblasti medicíny, dopravy, vedení podniků, kriminalistiky, sportu a spousty dalších 
jiných odvětví. 

Ano, byly to jenom hry. Ale co kdybychom se v nejbližších dnech zkusili znovu aktivně 
zapojit do plánu, který má Bůh s námi? Co mám na mysli? 

Na prvním místě bych vás rád pozval, abychom se nebáli znovu hledat Boha v našem 
životě. Hledat jej v každodenních událostech. Nebojme se zastavit a uvažovat o tom, 
co se kolem nás a v nás děje. Zkoumejme, co nám Pán nabízí. S čím vším nám chce po-
máhat. Hledejme a pokusme se vidět jeho působení. Nezůstávejme zahledění jenom 
do sebe. Nechme se jím vést a poznáme jeho lásku a moc. 

Objevení Boží blízkosti v našem životě nás vtáhne do jeho plánu spásy a záchrany ce- 
lého světa. Být aktivním v Božím plánu znamená především čerpat den co den z nevy-
čerpatelného pramene – z Boha. Naslouchat jeho Slovu. Mluvit s ním v modlitbě. Sytit 
se jeho Tělem. Svědčit o jeho lásce a spáse skrze dobré skutky vůči bližním.

Ano, chce to odvahu, trpělivost a vytrvalost. Jenom naše osobní vložení se do pozná-
vaného Božího plánu přinese radost a pokoj nejenom nám, ale i všem kolem nás, a bu- 
de přetvářet i svět, ve kterém žijeme. 

P. František

Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.
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Z historie redemptoristů
 

Vznik exercičního domu ve Frýdku 
Nový dům, jehož plány byly vypracovány 
stavitelskou kanceláří Leopolda Kolaříka  
z Místku, byl téměř hotov za půl roku a již 
18. června 1939 slavil P. Rudolf Schikora 
v provizorní kapli 25. výročí kněžského 
svěcení. Novostavbu požehnal 30. června 
1939 prelát Stanislav Weissmann, bývalý 
knížecí arcibiskupský komisař pro česko- 
slovenské Východní Slezsko. Dům získal 
téhož roku statut filiálky kláštera redem- 
ptoristů v Moravské Ostravě. Nový řádo- 
vý dům kongregace redemptoristů ve 
Frýdku byl zřízen 4. čevence 1940 rozho- 
dnutím generálího představeného P. Pa-
tricia Murrayho. Komunita začala své sa-
mostatné působení 16. července 1940, na  
svátek Panny Marie Karmelské. Jejím 
představeným, superiorem, se stal Rudolf 
Schikora.

V novostavbě frýdeckého exercičního do- 
mu se nacházela kaple, ubytovací kapaci-
ta s 69 lůžky, v suterénu pak byla umís-
těna kuchyň, prádelna a sklepy. Uvedení 
domu do plného provozu proběhlo v roce 
1940. Již v roce 1939 se zde však začaly 
konat exercicie, které vedl Rudolf Schiko-
ra a kněží z kláštera z Moravské Ostravy. 
Od roku 1939 už pod hlavičkou Exerciční 
dům ve Frýdku vycházela edice Životem  
a letáčkový časopis Posel pravdy. 

Od válečného zákazu přes poválečnou 
obnovu k únoru 1948
V té době však činnost řeholní komunity 
a personálu sledovalo gestapo. Rudolf 
Schikora byl již v jarních měsících roku 
1940 několikrát vyslýchán. V červnu 1940 
bylo zastaveno vydávání časopisu Posel 
pravdy a v únoru 1941 činnost exerciční-
ho domu zrušena úplně. Dům byl státní 
policií zapečetěn a komunitě ponechány 

místnosti jen v původní budově, v domě 
č. p. 1097. Z důvodů platební neschop-
nosti německému staviteli Leopoldu Ko-
laříkovi, byl Schikorovi po žádosti zaslané 
gestapu umožněn do termínu 15. března 
1941 rozprodej veškerých tiskovin. Kroni-
ka exercičního domu popisuje tuto situa-
ci: Ten měsíc bylo u nás živo. Od rána do 
večera drnčel telefon, denně tři auta šla 
na poštu. Tak jsme za měsíc vrhli do světa 
tolik, co normálně za tři roky.

Na svátek sv. Klementa Hofbauera – 15. 
března 1941 – odsloužil Rudolf Schikora 
v kapli řeholního domu mši svatou a další 
osudy frýdecké komunity vložil do rukou 
tohoto světce. Odpoledne již dům zabra-
lo německé vojsko. Objekt byl v průběhu 
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války určen k účelům Hitlerjugend. Čin-
nost obou domů byla ukončena a komu-
nita se musela přizpůsobit novým okol-
nostem. Schikora bydlel chvíli ve Frýdku, 
pak v Nadačním sirotčinci Rafaela Piskoře 
v Místku, kde sloužil mše svaté pro ko-
munitu boromejek, a od roku 1942 až do 
konce války bydlel v redemptoristickém 
klášteře v Moravské Ostravě. Ostatní ře-
holníci se přemístili do jiných klášterů. 

Frýdek byl osvobozen v pátek 4. května 
1945 a objekt řeholního domu již v neděli 
ráno v doprovodu sovětského vojáka na-
vštívila řeholní sestra Justicia, která zde 
před válkou bydlela. Dalšího dne požáda- 
la městský národní výbor o navrácení do- 
mů a ty jí byly oficiálně přiděleny. V úte- 
rý 8. května 1945 doputoval do Frýdku 
pěšky z Ostravy i Rudolf Schikora, poslé-
ze se přidali i další redemptorističtí kně-
ží – Josef Bombík a Alois Březina. Oba 
domy byly velmi poškozeny, ve střechách 
byly díry po granátech, v zahradě zákopy 
a na dvoře ležely mršiny krav. Dodejme, že 
v blízkém okolí poutního chrámu probí-
haly v posledních dnech války boje mezi 
Němci a rudoarmějci i frýdeckými obča-
ny.

Po nejnutnějších opravách obou budov 
se přikročilo i k obnově vydavatelství. Již 
3. června 1945 vyšlo první číslo týdeníku 
Dobrý Pastýř a začal se rozjíždět tiskový 
apoštolát. Předválečné tiskové edice byly 
sice obnovovány, ale zdaleka nedosaho-
valy jejich počtu. Oblíbené a známé bro-
žurky edice Životem a časopis Posel prav-
dy už vycházely jen občasně.

Na situaci v poválečné společnosti, kte- 
rou Rudolf Schikora vnímal s obavami,  
reagoval v roce 1945 dvěma letáky. V prv- 
ním s názvem Atomová bomba protesto- 

val proti kolektivní vině a šikaně nevin-
ných lidí v řadách Němců, ve druhém  
chtěl upozornit na přílišnou náklonnost 
Československa k Sovětskému svazu s vý- 
stižným názvem Čí budeme? Kolonií zá-
padu nebo východu? Záhy byl předvolán 
na okresní národní výbor (dále jen ONV) 
a exercičnímu domu hrozilo zrušení vyda-
vatelské koncese. V tomto období doká-
zal redemptorista nastalou situaci ještě 
uklidnit a vysvětlit. 
Od srpna roku 1945 se zde začaly opět 
konat exercicie určené pro kněze. V kláš-
teře v té době pobývali a pracovali čtyři 
kněží, kromě Schikory to byli Josef Bom-
bík, Karel Burián a Václav Jalovecký, a tři 
řeholní sestry boromejky, Justicie (vlast-
ním jménem Marie Kynclová) Lucidie (An- 
tonie Lukašíková) a Sekunda (Terezie Kne-
ťová). Dále zde bylo zaměstnáno 10–15 
osob pracujících v nakladatelství, knihku- 
pectví, expedici a údržbě domu. Z pos- 
ledních velkých vydavatelských počinů 
P. Schikory určených pro širší veřejnost 
vyšel na Vánoce roku 1946 Nový zákon  
a o rok později rovněž jako „vánoční dá-
rek“ Schikorou sestavená obsáhlá kniha 
Naše světla s podtitulem Čtení ze životů 
svatých. Při tomto vydání se již potýkal  
s nepochopením komunistických mini-
strů, kteří zdůvodňovali stálé odkládání 
tisku poválečným nedostatkem papíru. 
Přesto se obě tyto publikace staly nepo-
stradatelnou součástí domácích kniho-
ven a ceněnou útěchou věřících na dlou-
há desetiletí…

Pozn.: Texty jsou krácené a uváděné bez 
vysvětlivek. Plné znění včetně vysvětlivek 
je k dispozici na www.farnostfrydek.cz
Foto: Archiv P. Jan Larisch, Th.D.

LPa
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Pauline Jaricot a misijní dílo

Jako každý rok – i letos v říjnu, konkrétně 
23. 10., se uskuteční světový den misií – 
u nás ve farnosti více známý pod názvem 
misijní neděle. V tuto neděli každoročně 
děti z misijního klubíčka pořádají misijní 
jarmark, na němž prodávají kalendáře, 
své výrobky a další předměty PMDD a vý- 
těžek je potom zaslán na podporu kon-
krétních misijních oblastí a činností.  

Tvář letošního dne
Motem letošního světového dne misií 
jsou slova ze Skutků apoštolů, které Ježíš 
řekl po svém zmrtvýchvstání svým učed-
níkům: „Budete mými svědky.“ (Sk 1, 8) 
Mimo jiná výročí, která tento den dělají 
letos trochu více speciálním, církev slaví 
také 200. výročí od založení Sdružení pro 
šíření víry, z jehož myšlenek vychází také 
později vzniklé Misijní dílo dětí. Před pár 
měsíci (v květnu) byla blahořečena zakla-
datelka zmíněného sdružení – francouz-
ská dívka Pauline Jaricot. Právě její tvář 
zdobí oficiální plakátek k misijní neděli 
a u ní se chceme tentokrát trochu poza-
stavit.

Kdo byla Pauline Jaricot?
Pauline se narodila ve francouzském Lyo-
nu 22. července roku 1799 do bohaté 
rodiny. V dětství nebylo moc věcí, které 
by jí chyběly. Byla krásnou dívkou, měla 
ráda módu a naplno si užívala světského 
života. Radost nevázaného mládí však 
brzy narazila na bolestné skutečnosti. Za-
čalo to tím, že Pauline nešikovně upadla, 
následně se u ní rozběhla těžká nemoc 
a krátce po těchto událostech jí zemřela 
maminka. Když se v roce 1816 uzdravila 
ze své nemoci, odevzdala svůj život Panně 
Marií. Hluboce se jí dotklo i jedno postní 
kázání, které ji přimělo přemýšlet nad po-
míjivostí jejího dosavadního života.

Život služby
V kontextu těchto událostí se mladá Pau-
line rozhodla v 17 letech zasvětit svůj ži-
vot ve světě Bohu. V Lyonu navštěvovala 
nemocné a založila společenství, jehož 
členové podporovali chudé. Pauline leže-
li zvlášť na srdci prostí dělníci z továren, 
které nejrůznějšími způsoby podporova-
la. Navrhla ale, aby i oni přispívali alespoň 
drobným příspěvkem týdně na misie. Na 
těchto myšlenkách bylo již 3. května 1822 
oficiálně v Lyonu založeno Sdružení šíření 
víry. Z podnětu právě mladé Pauline vzni-
kl v roce 1826 také Živý růženec, jehož 
společenství funguje také v naší farnosti. 

Závěr života 
Všechny její skutky poukazovaly na to, jak 
je důležité a krásné mít srdce otevřené 
pro misie. Sama zrealizovala během své-
ho života mnoho projektů. Bohužel stalo 
se i to, že uvěřila lidem s nedobrými úmy-
sly a přišla o veškerý svůj majetek. Do 
konce života pak zůstala v situaci těch, 
jimž po celý svůj život sloužila – sama, 
v dluzích a chudobě. Lidem, kteří jí ublížili, 
odpustila, a 9. ledna 1862 odešla do své-
ho nebeského domova. Sto let po založe-
ní Sdružení šíření víry udělil papež Pius XI. 
sdružení papežský status a potvrdil tak 
jeho misijního ducha i službu celé církvi. 

Kéž nám dnes už bl. Pauline Jaricot vypro-
šuje srdce otevřené Bohu i lidem, zvláště 
potom těm, kteří to nejvíce potřebují. 

Zdroje:
Misijní zpravodaj 2022/31
www.missio.cz
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XVII. Farní rodinná olympiáda 
18. 9. 2022

Hlavní olympijskou myšlenkou je spojení 
zdatnosti těla, vůle a ducha v jeden celek. 
Začalo to v antickém Řecku, pokračuje mo- 
derními olympijskými hrami a svého vr-
cholu každoročně dosahuje na Panských 
Nových Dvorech při Farních olympijských 
hrách, tentokrát již po sedmnácté. Letoš-
ním tématem bylo „České nebe“. 
Celá akce tradičně začala mší sv., kterou 
sloužil o. František u kaple sv. Jana Nepo- 
muckého. Po duchovní posile jsme se vši- 
chni odebrali na zahradu rodiny Křižko-
vých, kde došlo k posile fyzické (káva, čaj 
a nejrůznější slané i sladké pečivo). 
Nebeská delegace, ve složení sv. Václav, sv. 
Cyril a Metoděj, sv. Anežka česká, sv. Voj- 
těch a sv. Ludmila, přijala naše pozvání  
a osobně celé olympijské klání zahájila. Při- 
pouštím, že sv. Petrovi bylo patrně u ne-
beské brány trochu líto, že na takto vý-
znamnou akci jít pro své mnohé povin-
nosti nemohl, ale počasí zase tak moc 
nepokazil, a kromě větru na nás déšť pus-
til až po ukončení soutěžního klání, kdy 
jsme se již zaslouženě posilňovali nefal-
šovaným olympijským gulášem pod pro-
vizorním přístřeším. 
Po úvodním ceremoniálu, který obná-
šel složení slibů sportovců, rozhodčích 
a pronesení slavnostní zahajovací formu-
le hlavou pořadatelského státu (rodiny 
Křižkových), byl zástupci nebeské delega-
ce slavnostně zažehnut olympijský oheň 
a naši mladí sportovci se s vervou vrhli 
na deset sportovních disciplín, které byly 
pod patronací českých světců: Sv. Jan Ne-
pomucký daroval dětem materiál, aby si 
mohly uříznout medaili s jeho siluetou, 
sv. Cyril a Metoděj umožnili soutěžícím 
vyzkoušet si povolání středověkého písa-

ře s husím brkem a vyluštit hlaholici, sv. 
Vojtěch představil své kosti, sv. Klement 
Maria Hofbauer, patron pekařů, naučil 
sportovce plést vánočku z více pramenů, 
sv. Barbora, patronka horníků, ukázala 
různé druhy minerálů, sv. Zdislava, pa-
tronka rodin, učila přebalovat miminko 
a pečovat o něj, sv. Anežka česká, jakož-
to královská dcera, dbala na znalost sto-
lování a prostírání, sv. Ludmila, kněžna 
a mučednice, procvičovala znalost vhod-
ného oděvu a uvázala se sportovci krava-
tu, sv. Norbertu z Xantenau, premonstrá-
tovi, se přeházely knihy a autoři ve slavné 
knihovně, někde se dokonce rozutekly 
i pohádkové postavy, ale naši všestranní 
sportovci ochotně pomohli seřadit vše 

tak, jak patří. Došlo i na výcvik ve střelbě 
a nakonec jsme všichni dohromady po-
stavili katedrálu sv. Víta a lehce inovovali 
původní Parléřovy návrhy. Ostatně vý-
sledek si budete moci brzy prohlédnout 
v Bazilice.  
Olympijské snažení všech sportovců bylo 
Farním olympijským výborem náležitě 
oceněno a po spořádání guláše a předání 
cen byly XVII. Farní olympijské hry slav-
nostně ukončeny a všichni se již těšíme 
na ty osmnácté v příštím roce. :)

Ivona Štefková
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Biblická soutěž

Ahoj, naši malí i velcí čtenáři! 

V minulém čísle farního časopisu vypukla 
velká biblická soutěž. Pokud o ní ještě ne-
víte, zalistujte, prosím, v zářijovém čísle. 
Zapojit se do soutěže můžete i od toho-
to čísla, případně můžete vyplnit otázky 
taky zpětně. 

ESTER ( Est 1–10; případně dětská Bible). 
Varianta A – do 12 let

1. Čím si Ester získala obdiv krále i svého 
okolí? 
 a.   uměním vařit
 b.   výrobou vonných svíček
 c.   svou krásou
 d.   malováním obrazů

2. Jaký byl Esterčin původ? 
 a.   pocházela ze Židů 
 b.   pocházela z Peršanů
 c.   pocházela z Moábců
 d.   pocházela u Kananejců 

3. Co udělal Mordokaj, když se dozvěděl, 
že mají být všichni Židé zabiti?
 a.    začal zpívat smutnou píseň
 b.    poslal vzkaz královně Ester
 c.   vzal s sebou svého nejlepšího  
        přítele a s ním utekl
 d.  nijak ho to nepoznamenalo  
        a pokračoval dál ve své práci

4. Co vedlo Ester k tomu, že se rozhodla 
předstoupit před krále?
 a.   Mordokaj podotkl, že možná  
        právě pro ten úkol (zachránit  
              všechny Židy) se stala králo- 
         vnou
 b.   chtěla se před králem ukázat  
                     ve svých nových šatech
 c.     stýskalo se jí po králi
 d.   byla Mordokajem požádána,  
         aby králi předala dárek

5. Jak si Ester představuješ? (nakresli ob-
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POZVÁNÍ

XVI. POUŤ MATEK
Sobota 15. 10. BM
16.00 h – růženec 
17.00 h – adorace
18.00 h – mše svatá 

2. SYNODÁLNÍ SETKÁNÍ FARNOSTI
Neděle 16. 10. v 15.00 h ve FK

MISIJNÍ NEDĚLE
Neděle 23. 10. BM
10.00 h – misijní mše svatá
Po mši svaté v 8.00 a v 10.00 h tradiční 
misijní jarmark.

POUŤ V LÍSKOVCI
Pátek 28. 10. kostel v Lískovci
9.00 h – mše svatá

ADORACE
Každý pátek v BM. 15.00 – 17.45 h.

POZOR! ZMĚNA ČASU
V neděli 30. 10. 2022 začíná zimní čas. Ho- 
diny se posouvají o hodinu zpět, ze 3.00 h 
na 2.00 h.

PRVOSOBOTNÍ POUŤ
Sobota 5. 11. v BM  
17.00 h – modlitba růžence a adorace
18.00 h – mše svatá

rázek)
Varianta B (náročnější) – 12 a více let

1. Jaký příbuzenský vztah mezi sebou 
měli Ester a Mordokaj?

2. Kterou královnu Ester nahradila? 
3. Za co chtěl Haman zabít Mordokaje  

a s ním i všechny Židy?
4. Co se mohlo stát s osobou, která před- 

stoupila před krále bez pozvání?
5. Vnímáš Ester jako krásnou tělem i du- 

ší? Čím je právě pro tebe krásná?

Pozn.: V některých překladech najdete jmé- 
no Mordokaj v podobě Mordechaj.

Odpovědi můžete odevzdat na vlastním 
papírku – stačí napsat téma, variantu, čí- 
sla otázek s odpověďmi, podepsat se a pa-
pírek hodit do krabice vzadu v kostele.

TĚŠÍME SE NA TVOU ÚČAST!
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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: 27. 10. 2022, Příští číslo vyjde v neděli 6. 11. 2021
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
23. 10. – Misijní neděle – sbírka na světo-
vé misie 
  6. 11. – 32. neděle v mezidobí – sbírka na 
potřeby farnosti 

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI
  4. 9. – Michael Burda
  5. 9. – Blanka Hünerová
18. 9. – Zora Pospíšil
18. 9. – Jakub Štěpánek
18. 9. – Teodor Kokeš
18. 9. – Tomáš Ciprys
18. 9. – Timea Stopková

OPUSTILI NÁS
29. 8. – Věra Ondřejová (*1941)
  4. 9. – Vladislava Sedláková (*1950)

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ
  8. 10. – Marie Kokořová – Lukáš Konkoľ

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V LÍSKOV-
CI
Neděle 6. 11. kostel Lískovec
7.30 h – mše svatá

POŘAD BOHOSLUŽEB – FARNÍ KOSTEL
V pondělí 7. 11. 2022 bude zahájen pro-
voz ve farním kostele. 
V týdnu v 8.00 a v 18.00 h.
V neděli v 8.00, v 10.00 a v 18.00 h.

ZÁPIS INTENCÍ
V pondělí 14. 11. 2022 bude ve farní kan-
celáři zahájen zápis intencí na I. pololetí 
roku 2023.


