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

Král ví, jak žít
Když píšu tyhle řádky, do mého pokoje svítí sluníčko a hřeje. Musím se podívat do kalendáře, abych se ujistil, že za měsíc máme nový církevní rok. Na závěr roku budeme
slavit slavnost Krista Krále.
Prošli jsme s Ježíšem za rok opět Jeho pozemský život. Různé situace a události života.
Od Jeho početí, očekávání, narození, zjevení se světu, přes mnohá láskyplná uzdravení a znamení Jeho moci, sílu Jeho slova, které křísí mrtvé, navrací naději a nabízí
Boží budoucnost těm, kterými tento svět opovrhl nebo sami se před radostí a láskou
nebeského Otce setrváváním v hříchu uzavřeli. Prošli jsme s Kristem i momenty pokušení, chvíle, kdy On sám byl odmítnut a opovržen. Také momenty bolesti, pokoření,
opuštění i smrt. A slavili jsme Jeho zmrtvýchvstání – triumf nad Zlým a věčnou smrtí.
Věřím, že jsme nebyli jenom diváky, ale že nás Ježíš vtáhnul o trochu více do Božího
života.
V tom všem můžeme, pokud chceme, poznat Ježíšovou synovskou důvěru. Dovolme,
aby i v našem životě, v nemalé míře podobném tomu Ježíšovu, byl Ježíš králem a vítězem. Králem milujícím, pokorným a všemohoucím. Abychom mu dovolili vstoupit
do toho všeho, co nám život přinesl a přináší, aby se naše časté volání při mši svaté
„který žije a kraluje navěky věků“ stávalo prohlášením života už zde na zemi a jednou
i na věčnosti.
										

„

o. Peter

On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.
Lk 20,38 – 6. listopadu
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Z historie redemptoristů
Situace po II. světové válce
Poválečné Československo se pozvolna
politicky proměňovalo a jeho demokratická orientace se vytrácela. Pomocí dostupných archivních materiálů si můžeme
představit další sled událostí tak, jak se
odehrávaly v klášteře a exercičním domě
ještě před „Vítězným únorem“ 1948. Z důvodu obnovy činnosti kláštera kongregace redemptoristů ve Frýdku bylo nutné
již před rokem 1948 disponovat povolením tehdejších státních orgánů. Částečně
o tom vypovídají následující zprávy – v polovině ledna 1947 vydalo místní velitelství
Sboru národní bezpečnosti (dále jen SNB)
ve Frýdku spis zaslaný ONV Místek. V něm
po prošetření informací sdělovalo, proč
redemptoristé museli opustit Hlučín, popisovalo jejich krátké působení v Ostravě,
koupi a stavbu exercičního domu ve Frýdku. Ve zprávě je uvedena vydavatelská
a pastorační činnost P. Rudolfa Schikory,
bezúhonnost jeho osoby i ve smyslu politickém a národnostním. Také je zdůrazněno, že řeholníci a pomocný personál jsou

finančně soběstační. V závěru je konstatováno: Exerciční dům ve Frýdku má jak
mezi místním obyvatelstvem všeho vyznání i v dalekém okolí dobrou pověst a proti jeho zřízení není v žádném směru námitek.
V září 1947 však bylo z ONV na velitelství
místní stanice SNB zasláno další důrazné
upozornění, v němž bylo znovu požadováno vysvětlení a prošetření, který úřad dal
souhlas ke zřízení bývalého domu kongregace redemptoristů v Hlučíně, seznam
všech řeholníků žijících v domě ve Frýdku,
doklady o jejich národní a státní spolehlivosti a případné námitky proti zřízení řeholního domu.
V listopadu 1947 podala Místní správní komise ve Frýdku upozornění ONV (okresní
radě osvětové) ohledně spisu, který nemohl být vyřízen, protože kongregace redemptoristů nezodpověděla na všechny
dané otázky. V něm se mimo jiné píše: Místní správní komise ve Frýdku-Místku projednávala tuto záležitost na schůzi dne
13. 11. 1947 a došla na základě předloženého článku Bedřicha Vaška „Občanské
sňatky“ otištěného v měsíčníku „Nová
skutečnost“, k názoru, že jmenovaná kongregace vydává mimo jiné brožury s obsahem zaměřeným proti klidu občanů ve
městě, zejména svými útoky proti občanským sňatkům. Z tohoto důvodu by nebylo možné doporučit zřízení řeholního
domu. Komise si následně vyžádala seznam všech vydávaných brožur k posouzení o jejich nezávadnosti.
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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Biblická soutěž
Zachariáš, Alžběta a Jan Křtitel (Lk 1,5–25;
Lk 1,57–80; Lk 3,1–21; Jan 1,1–37; Matouš
3; Marek 1,1–11)
Zachariáš a Alžběta byli pokročilého věku,
přesto se nakonec dočkali narození syna
Jana. Jan měl jasné poslání – připravit lid
na příchod Pána Ježíše Krista. Žil na poušti,
mluvil o Bohu a kázal lidem, aby se obrátili, změnili svůj život a dali se pokřtít, aby
jim Bůh odpustil jejich hříchy. Za Janem
chodilo mnoho lidí a ptali se ho, co mají dělat. Jan jim radil, avšak s pokorou dodával,
že on není Mesiáš, že po něm přijde daleko mocnější, který nebude křtít jen vodou, ale Duchem svatým.

c. Až naprší a uschne, stane se Za
chariáš králem.
d. Za pár měsíců přijede Maria na
návštěvu.
3. Čím se živil Jan Křtitel?
a. Pouze chlebem.
b. Kobylkami a medem divokých
včel.
c. Těstovinovým salátem.
d. Houbami a kokosem.

Varianta A – do 12 let
1. Čím byl Zachariáš?
a. knězem
b. lékařem
c. malířem
d. filozofem
2. Co zvěstoval anděl Gabriel Zachariáši?
a. Jeho žena Alžběta uvaří k obě
du svíčkovou.
b. Jeho žena Alžběta porodí syna,
dají mu jméno Jan.

4. Kde Jan křtil?
a. V umyvadle.
b. V duze po dešti.
c. V řece Jordán.
d. V řece Tigris.
5. V jaké podobě přišel Duch svatý po
křtu Ježíše?
a. V podobě holubice.
b V podobě ohně.
c. V podobě žáby.
d. V podobě ryby.
Varianta B (náročnější) – 12 a více let
1. Proč Zachariáš andělovi nevěřil?
2. Co se stalo, když Zachariáš neuvěřil
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slovům anděla?
3. Do čeho se Jan Křtitel oblékal?
4. Co myslel Jan Křtitel větou: „Připravte
cestu Pánu, vyrovnejte jeho stezky!“
5. Co se stalo poté, co Jan pokřtil Ježíše?
Nebojte se udělat chybu, zapojit se můžete i v případě, že na nějakou otázku neumíte odpovědět nebo si jí nejste jistí.

1. Jak se řekne anglicky „přítel/kamarád“?
2. Na jakém místě byl zabit Jan Křtitel? V…
(Mt 14,10)
3. Jak se jmenuje svatý, o kterém se říká,
že přijíždí na bílém koni?

Odpovědi můžete odevzdat na vlastním
papírku – stačí napsat téma, variantu,
čísla otázek s odpověďmi, podepsat se
a papírek hodit do krabice vzadu v kostele.
TĚŠÍME SE NA TVOU ÚČAST!
BONUS NAVÍC:
A víš, který náš kostel je zasvěcen právě Janu Křtiteli? Odpověď si můžeš ověřit v tajence.

7. Sedmnáctého listopadu si připomínáme tzv. Sametovou…
8. Kolik je darů Ducha svatého?
9. Za kolik dní vstal Ježíš z mrtvých?

4. Jaký svatý slaví svátek 30. listopadu?

10. Jak se jmenuje období, kterým začíná
liturgický rok?

5. V co proměnil Ježíš vodu ve džbánech
na svatbě v Káně Galilejské?

11. Mezi evangelisty patří Matouš, Marek,
Jan a…

6. Jak se jmenuje svátost, která z nás snímá prvotní hřích?
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Otevřené chrámy
Již šestým rokem v našem regionu – v naší
diecézi – probíhá projekt „Otevřené chrámy“, který je finančně podporován Moravskoslezským krajem, pod záštitou náměstka hejtmana Lukáše Curyla. Vybrané
kostely jsou otevřené vždy od 1. května
do 31. října.
Proč vlastně „otevřené chrámy“?
Chrámy jsou v našich městech a obcích
jako nepřehlédnutelné majáky. Známe je
zvenčí, ale díky často zavřeným dveřím je
málokdy známe i zevnitř. Hlavním smyslem projektu je zpřístupnit pozoruhodné
sakrální stavby, jejich kulturní bohatství,
jak v rušných městech, tak v okrajových
částech našeho regionu, ale současně ukázat, že otevřené chrámy jsou zde opravdu
pro všechny a současný život v nich stále
proudí.
A jak to je u nás ve Frýdku?
Službu průvodce vykonávám v naší bazilice minor Navštívení Panny Marie již od
samého počátku, proto bych se chtěla
s vámi podělit o některé zážitky a zároveň vám přiblížit, jak vlastně taková práce
průvodce vypadá. Úkolem průvodce, kterých je v našem poutním chrámu několik,
je jednak starat se o bezpečnost otevřeného kostela, ale především být k dispozici všem, kteří do chrámu přicházejí. Průvodce tedy není jen ten, kdo seznámí návštěvníky s historickými fakty, zavede je
na místa, kam se běžně nedostanou, ale
velice často je to člověk naslouchající.
Mám zkušenost, že se mi lidé mnohokrát
svěřili se svými problémy, ptali se na různé věci ohledně víry a také mi vyprávěli
své životní příběhy.
My průvodci jsme k dispozici všem, kteří
do chrámu přicházejí. A že jsou to opravdu různí lidé, o tom bychom mohli všichni

vyprávět. Někdo přijde se jen pomodlit,
zůstat chvíli v tichu. Někdo zase prochází
kostelem a dívá se na obrazy, sochy, zastavuje se třeba s fotoaparátem a dělá si
snímky na památku.

Spousta místních (frýdeckých) občanů říká, že sice ve městě bydlí, ale nikdy v kostele nebyli. Proto vítají možnost se zde podívat. Jiní přijdou třeba po letech a vzpomínají, že zde měli svatbu nebo tu někdy
byli jako děti na pouti. Je zajímavé slyšet
jejich příběhy. Přicházejí také turisté, kteří
chtějí prohlídku – bývají to třeba celé skupiny, autobusy z různých míst, často i jednotlivci ze Slovenska, z Polska, z Německa, z Kanady, Švédska, Portorika a jiných
zemí.
Někteří lidé přijdou třeba s obavou – jakoby nevěděli, co je v kostele čeká, mnohdy
jsou jen zvědaví.
Je krásné, když je oslovím a nabídnu jim
prohlídku, jak nejdříve váhají, ale pak se
rozpovídají a jsou velice vděční za setkání. Za těch 6 let, co dělám průvodce, bych
řekla, že tato služba je i jakousi evangelizací. Je velice důležité ukázat lidem, že kostela se nemusí bát, naopak, že jsou zde
přijati, ať jsou jakéhokoli názoru, orientace, ať jsou věřící nebo hledající, staří nebo
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mladí… Všichni jsou zde vítáni. A to je to
hlavní, proč mám tuto službu tolik ráda.
Mohu lidem zprostředkovat něco z Boží
lásky a Božího přijetí.
Velice milé jsou návštěvy dětí. Přicházejí
někdy s rodiči, prarodiči, někdy jsou to děti
ze školky, které jsou na procházce a zastaví se v kostele, protože je otevřený. Mám
velmi ráda tyto malé návštěvníky. Odměňujeme je třeba omalovánkou nebo bonbónem. Také zde přicházejí děti starší, které třeba ve škole probírají baroko – a náš
kostel je krásná barokní památka. Ale někdy přijdou i děti ze sídliště, které jsou
zvědavé, jak to v kostele vypadá. Krásně
se s nimi povídá. Při každé službě prosím
Boha, aby se dotkl srdcí těch, kteří zde
přicházejí. A každá služba je pro mě velkým obohacením, ale také zkouškou, zda
vím různé věci z Bible, z liturgiky, teologie… Stále je třeba se vzdělávat a doplňovat si své znalosti. A to je další věc, která
mě těší.
Ještě pár čísel:
Celková návštěvnost od roku 2017 do
srpna roku 2022 činí v naší bazilice 33 057
návštěvníků. Nejvíce lidí přišlo v roce 2019
(8 162). Za letošní rok ještě nemáme kompletní statistiku, ale určitě to bude opět kolem 5 tisíc lidí.
A na závěr ještě výzva i pro vás, kteří chodíte třeba každý den na bohoslužby: také
pro vás jsme my průvodci tady a rádi vám
řekneme některé zajímavosti, kterých
jste si možná ani nevšimli. Takže přijďte
také, abyste náš chrám poznali opravdu
dobře.
Marie Göttlicherová

Můj osobní dotek baziliky
Vyrůstala jsem v bezprostřední blízkosti mariánského kostela, který je mou srdeční záležitostí, a proto jsem byla velice
ráda, když mě oslovila má kamarádka Maruška a pozvala mě ke službě průvodce.
Jako dítě jsem zde recitovala Panně Marii báseň při májové pobožnosti a teď po
letech mám příležitost toto poutní místo
osobně přiblížit příchozím.

Ve chvílích ticha vnímám Mariinu přítomnost a ještě více si uvědomuji, jak je naše
bazilika krásná. Návštěvníci chrámu, se
kterými jsem se setkala, nebyli vždy praktikující věřící, ale prostě jen turisté, kteří
přijeli obdivovat krásu naší baziliky nebo
jen tak načerpat energii tohoto staletími
promodleného místa. Velmi milé bylo
například setkání maminek a jejich dětí,
které sem přivedly znějící zvony, i příjemná návštěva vzdálených příbuzných
rodiny Pražmů. Při těchto příležitostných
setkáních zaznívaly i dotazy, které se netýkaly jen samotné historie chrámu, ale
měly široký obsahový přesah. Některé
návštěvníky například překvapilo, že se
zde slouží každý den mše svatá, jiné zase,
že už se nekáže z kazatelny. Na jeden dotaz se mi opravdu neodpovídalo lehce –
a to, proč jsou některé kostely zavřené.
Je proto velice dobře, že naše bazilika je
tím místem, kde jsou pro každého dveře
otevřené.
Ludmila
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Nové lavice ve farním kostele
Dne 30. září 2022 byla ukončena sbírka
na nové lavice do farního kostela. Celková
vybrána částka činila 795 313 Kč. Z toho
na běžný účet 271 330 Kč, v hotovosti 111
575 Kč a při sbírce „Daruj FM“ 412 408 Kč
(včetně příspěvku Magistrátu města FM).
Za výrobu a montáž lavic byla uhrazena
částka 1 123 600 Kč. Nové lavice umístěné v hlavní lodi kostela maximálně využily
prostor a kapacita se zvýšila ze 115 míst
k sezení na 160. Lavice vyrobila chráněná stolařská dílna Charity sv. Alexandra
v Ostravě-Kunčičkách. Díky novým lavicím bylo možno vrátit 12 lavic do kaple
sv. Barbory na frýdecký zámek.
Děkujeme vedení města za podporu a finanční příspěvek.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať za
věnované dary.

POZVÁNÍ
Biskupství ostravsko–opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči
nabízí nejen pro seniory tyto akce:
8. 11. 2022 Frýdek, SF v 9.00 h
Poselství Janova evangelia: Setkání se
samařskou ženou
10. 11. 2022 Ostrava – biskupství od 9.00 h
Akademie pro třetí věk
Téma: Fanatismus a jeho psychologické kořeny
Lektor: PhDr. Mgr. Pavel Moravec
22. 11. 2022 Frýdek, SF v 9.00 h
KLAS: Radost z hudby se svatou Cecílií
6. 12. 2022 Frýdek, SF v 9.00 h
Poselství Janova evangelia: Uzdravení u rybníka Bethesda
Koordinátorky seniorských aktivit
Mgr. Ludmila Kaňoková
mobil: 734 876 497
Bc. Lenka Putzlacherová
mobil: 736 185 701
email: seniori@doo.cz
Biskupství ostravsko-opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči
středisko Frýdek-Místek
Sadová 606
738 01 Frýdek-Místek

Foto: Miroslav Přikryl

POŘAD BOHOSLUŽEB – FARNÍ KOSTEL
V pondělí 8. 11. 2021 bude zahájen provoz 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.
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CELODENNÍ ADORACE
Každý pátek ve FK, začátek v 15.00 h,
konec v 17.45 h (od 11. 11.).
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V LÍSKOVCI
Neděle 6. 11. kostel Lískovec
7.30 h – mše svatá
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA VE STARÉM MĚSTĚ
Neděle 13. 11. kostel Staré Město
9.00 h – mše svatá
ZÁPIS INTENCÍ
V pondělí 14. 11. 2022 bude ve farní kanceláři zahájen zápis intencí na I. pololetí
roku 2023.
RORÁTY
Od 28. 11. ranní mše sv. v 6.30 h, pondělí
– sobota 6.30 a 18.00 h
Neděle 8.00, 10.00 a 18.00 h
PRVOSOBOTNÍ POUŤ
Sobota 3. 12. v BM
17.00 h – modlitba růžence a adorace
18.00 h – mše svatá

MŠE SVATÁ NA ZÁMKU
Neděle 4. 12. v kapli sv. Barbory na zámku
16.00 h – mše svatá
SBÍRKY
6. 11. – 32. neděle v mezidobí – sbírka na
potřeby farnosti
13. 11. – 33. neděle v mezidobí – sbírka
na katolická média
4. 12. – 2. neděle adventní – sbírka na potřeby farnosti
OPUSTILI NÁS
10. 10. – Štěpánka Mojžíšková (*1940)
15. 10. – Jana Fojtíková (*1992)
19. 10. – Ludmila Cielecká (*1928)
20. 10. – Marie Šmírová (*1975)
22. 10. – Eliška Vrublová (*1946)
PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ
22. 10. – Veronika Podešvová – Miroslav
Poláček

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: 24. 11. 2022, Příští číslo vyjde v neděli 4. 12. 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

