
ÚVODEM

Hned dnešní svátek Uvedení Páně do chrámu nám připomíná, že Vykupitel je s námi a máme mít 

radost z jeho přítomnosti mezi námi. 

Začínáme prožívat měsíc únor, který nabízí spoustu krásných okamžiků, ve kterých můžeme být 
s Pánem. 

11. února si budeme připomínat zjevení Panny Marie v Lurdech. Toto místo je pro spoustu 

nemocných místem naděje. Tento den je zároveň světovým dnem nemocných. Připomíná nám 

důležitou přítomnost trpících v křesťanském společenství. Pán všechny nemocné a starší 

posiluje skrze svátost nemocných, kterou budeme udělovat. Přijmout ji můžou všichni, 

kteří dovršili 65 let života anebo nesou kříž vážné nemoci psychické či fyzické. 

Ještě před začátkem doby postní, 21. - 22. února, chci z celého srdce pozvat vás - všechny farníky, 

mladší i starší, na farní duchovní obnovu. Povede ji Kateřina Lachmanová. Téma, kterým nás chce 

vést, je moc důležité pro prohloubení naší víry, ale i vzájemných vztahů jak v rodinách, tak 

i v našem farním společenství. Moc, moc prosím, najděme si čas a přijměme pozvání 

na společné zastavení se na cestě víry. Více si o připravované duchovní obnově můžete přečíst 

na straně 5.

Pán bude i v následujících dnech klepat na dveře našeho srdce, aby byl s námi, pomáhal nám, 

vedl nás.

P. František             
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„Modlitba, modlitba… Modli se každý den chvíli a život bude jednodušší a snesitelnější.“

                                        (blah. Josefa Naval Girbés - 24. února) 
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Papež František mě ovlivnil svým akcentem 

n a  J e ž í š e  M i l o s r d n é h o .  S v a t ý  r o k 

milosrdenství, který vyhlásil, mi pomohl 

pochopit, že každý z nás a především já sám 

potřebuj i  mi losrdenství  Boží  i  l idské. 

Nezapomenutelným zážitkem pro nás 

s manželkou bylo, když jsme se s ním měli 

možnost  setkat  velmi  zbl ízka v  Římě 

u dominikánů. Také nás oslovuje jeho neustálá 

pokorná prosba "modlete se za mě". Tak se 

za něho modlíme, protože modlit se za papeže 

znamená modlit se za celou církev. A toto jsme 

naučili i našeho Honzíka, který na závěr své 

dětské modlitbičky připojuje "a prosíme 

za papeže Františka". 

Papež František je mi velice blízký, cítím k němu 

osobní náklonnost. Důvodem mého blízkého 

vztahu k němu je jeho lidský přístup ke všem 

lidem bez rozdílu rasy, náboženského vyznání 

i společenského postavení. Nebojí se otevřít 

citlivá témata v církvi a řešit je. Líbí se mi, 

že nemá problém omluvit se, pokud je to 

potřeba. (Božena Janošcová)

Tak papež František je mi sympatický a fandím 

mu. Jsem ráda, že napsal encykliku o péči 

o společný domov Laudato si, která se zabývá 

ekologií, životním prostředím, stvořením 

a vzájemnou propojeností mezi sebou. Dal tak 

zřetelně najevo, že toto téma se týká i nás 

křesťanů,  že  to  vychází  z  B ib le  –  ž í t 

ve skromnosti a vzájemné lásce a úctě mezi 

sebou navzájem, stvořením a přírodou. 

(Darja Hrtúsová)

(Kamil Dopita) 

Také tento měsíc vám nabízíme naši rubriku 

plnou svědectví „Jak to žiju já!“ Jelikož 

22. února oslavíme svátek Stolce sv. Petra 

a budeme vzpomínat na papeže Františka, 

ptali jsme se našich farníků na jednoduchou 

otázku: Co Ty a papež František? 

Papež František je pro mě samozřejmě hlavou 

katolické církve. Je to pokorný a skromný 

člověk. Líbí se mi, že když se mu něco nepovede, 

přizná svoji chybu a omluví se. Tím je 

pro všechny lidi vzorem. (Jaroslav Moldřík)

JAK TO ŽIJU JÁ!

Papeže Františka mám moc rád. A v hodně 

věcech mě inspiruje. Tím, jak jedná s lidmi, 

svými požadavky a také svým vztahem 

k mladým lidem. Je to papež, který mi je moc 

blízko. (Pavel Štěpánek)

KŠ 

Děkujeme všem zapojeným za odvahu se 

s námi podělit. Všechny příspěvky byly 

svědectvím o tom, jakým pokladem je papež 

Frant išek pro naši  současnou c írkev. 

Doprovázejme ho i jeho službu svými 

modlitbami nejen v tomto měsíci.

(Milada Olejníková)

 

Usměvavého a vstřícného Svatého otce 

F r a n t i š k a  j s e m  s i  v e l m i  o b l í b i l a , 

protože vyzařuje radost a svým projevem mi 

předává nadšení z víry. Nestojí o luxus 

a pohodlí, které by mohl užívat, ale míří mezi 

chudé, opuštěné a nemocné, zajímá se 

o problémy moderního světa a otevírá i témata 

velmi citlivá. Kéž Papeži Františkovi dá Bůh dar 

zdraví, Ducha moudrosti, lásky a rozvahy. 
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SVATÁ APOLENA

„Bože, pomáhej nám, ať následujeme zářný 
příklad statečnosti a dalších ctností svaté 
p a n n y  A p o l ó n i e ,  j e j í ž  p a m á t k u  s i 
připomínáme, a uděl nám pro její zásluhy 
milost, abychom Tě dokázali více milovat.“ 
Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, 
našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě 
Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky 
věků. Amen

Zdroje:
www.catholica.cz
www.cs.wikipedia.org

MH

Její památku si budeme připomínat v neděli 
9. února a od teď možná i vždycky, když nás 
začnou trápit zuby. Není ale od věci 
zapracovat i v této oblasti na prevenci. Za své 
zubaře, sestřičky, dentální hygienisty a další 
pracovníky se můžeme modlit.

Dávno již tomu, co v egyptské Alexandrii žila 
urozená žena zasvěcená Kristu, která se 
pro svá muka a mučednickou smrt stala 
patronkou zubních lékařů, laborantů, 
ale také přímluvkyní za lidi trpící bolestmi 
zubů a nemocemi ústní dutiny. Svatá Apolena 
žila ve 3. století. Z historických pramenů 
vyplývá, že prožila dlouhý poklidný život, 
až do nástupu vlády císaře Decima, který se 
c í t i l  b ý t  o h r o že n  r o z r ů s t a j í c í m  s e 
společenstvím křesťanů, které žilo podle 
vlastních zákonů. Vypuklo tedy krvavé 
pronásledování křesťanů, v jehož spárech 

uvízla i ona. Měla se zříci Krista a poklonit se 
božstvům. Odmítla. Byla krutě bita. Vyrazili 
jí či vytrhali všechny zuby, rozdrtili čelisti 
a předvedli ji k hranici. Buď Kristus a smrt 
v plamenech, nebo rouhání Kristu a volnost.  
Věděla, že nezradí, věděla, že ji čeká smrt. 
Vrhla se tedy do plamenů sama. 

Zprávu o jejím umučení zachytil sv. Dionysius, 
tehdejší alexandrijský biskup. Úcta k této 
mučednici se rozšířila krátce po její smrti. 
Nejčastěji bývá zobrazována s kleštěmi 
v ruce, ve kterých svírá svůj zub. Dalšími 
jejími atributy jsou dláto, kleště, oheň.  

Asi každý z nás ví, jak umí potrápit bolest zubů 
a následně vystavený účet. J Ano, prevence 
je důležitá – techniky čištění nás učí dentální 
hygienista a reklamní letáčky, ty „nejlepší“ 
zubní pasty a kartáčky všeho druhu nám 
nabízí výrobci. A už to tak bývá, že pak za ty 
zázračné výrobky vynaložíme nemalé peníze, 
protože když ne pro sebe, tak aspoň pro své 
dět i  chceme to  ne j lepš í… Větš inou 
až v krizových situacích začneme využívat 
staletími prověřenou „metodu“, která je 
ke všemu zadarmo. Úpěnlivě se modlíme 
a slibujeme hory doly (sobě?), jen aby už ta 
bolest pominula. 

Svatojánský hlas 2/2020



4Svatojánský hlas 2/2020

Zveme všechny mladé na únorové pokračování přednášek ve čtvrtek 13. a 20. února 

v 19 h na starou faru.

NA FAŘE SE PRACOVALO...

Během vánočních prázdnin probíhaly na naší staré faře 

pracovní úpravy z iniciativy Marka Knolla a pod jeho vedením. 

K dílu přiložilo různým způsobem své ruce i srdce celkem 33 

lidí, od dětí, mladých až po velké a zkušené. Největší úpravou 

prošel sál v přízemí a kuchyň, do které se ještě brzy umístí nová 

kuchyňská linka. Kompletně byly vyčištěny také všechny 

koberce, a proto se nově učíme na faře přezouvat. Děkujeme 

všem, kteří se do prací jakkoliv zapojili. Kéž nám fara neustále 

slouží, je místem, kde se můžeme setkávat a o které se rádi 

staráme jako o svůj druhý domov.

KŠ

O ČLOVĚKU A LÁSCE...

V lednu a v únoru probíhá cyklus přednášek pro mládež na téma O člověku a lásce s poradkyní 

Centra pro rodinu a sociální péči Mariou Fridrichovou. Tři přednášky již proběhly v lednu, v únoru 

proběhnou ještě další dvě. Řeč byla tedy o lásce, především manželské a partnerské, 

a o křesťanském pohledu na věc. A co je tedy láska? „Láska je touha dát druhému dobro,” říká 

Maria Fridrichová. Hodně mi taky utkvěla v hlavě věta „Svislé dřevo kříže nás táhne k nebi, to 

vodorovné dřevo nás tahá dolů.” Přednášky jsou pro mě obohacující a těším se na další setkání. 

Alžběta Přikrylová



5     

Duchovní obnova bude začínat v pátek 
po večerní mši svaté ve farním kostele 
a  pokračovat  bude v  sobotu od rána 
do cca 17 hod. Součástí setkání bude společná 
modlitba, přednášky, adorace, přímluvná 
modlitba, možnost zpovědi a také společný 
sobotní oběd. 

A na závěr uvedu citaci ze stejnojmenné knihy 
„Vězení s klíčem uvnitř“, vydané v roce 1996, 
kde Katka píše: „Odvažuji se tvrdit, že máme-li 
překročit práh třetího tisíciletí skutečně jako 
‚práh naděje' a ne něčeho docela jiného, bude 
to vyžadovat hloubkové usmíření člověka 
ve všech jeho vztazích: ve vztahu k sobě, Bohu, 
k druhým, smíření mezi církvemi a i národy... 
Je nádherné, že v Kristově kříži už toto smíření 
nastalo, že tak mohutný zdroj opravdového 
pokoje je nám volně přístupný…”

VĚZENÍ S KLÍČEM UVNITŘ

A ještě malá informace: další část, navazující 
na výše uvedené téma, bude ve dnech 
19. - 20. června 2020, kdy k nám Katka zavítá 
ještě jednou.

V termínu 21. - 22. 2. 2020 k nám zavítá 
Kateřina Lachmanová s duchovní obnovou 
pro celou farnost na téma „Vězení s klíčem 
uvnitř“. Kateřina je teoložka a psycholožka, 
autorka duchovní literatury, věnuje se 
přednáškové činnosti, je dlouhodobou 
koordinátorkou Katolické charizmatické 
obnovy v ČR, žena velkého duchovního 
rozhledu.

Bude k nám hovořit o vězení. O jaké vězení se 
jedná? Za tímto slovem si obvykle představíme 
kobku, malý prostor, který omezuje naši 
možnost fyzického pohybu. O tomto ale 
obnova nebude! Katka nám přiblíží různé 
možnosti vězení duchovního, vězení, které 
neomezuje náš fyzický prostor, ale prostor 
duchovní a možnost “hnout se z místa” 
na cestě k Bohu, duchovní nesvobodu, se 
kterou má osobní zkušenost každý z nás. 
Do této nesvobody spadá mimo jiné „vězení 
neodpuštění“ a „vězení samospravedlnosti“. 
Jsou to dvě zcela opačné situace. V prvním 
případě někdo člověku ublížil a on neumí říci 
„odpouštím“, v druhém případě se on sám 
provinil a nedokáže poprosit za odpuštění. 
Můžeme si myslet, že jako křesťané máme tuto 
oblast „zmáknutou“ a nic nás nemůže 
překvapit. Opak je ale často pravdou. Katka nás 
na setkání provede všemi možnými a často 
pro nás nemyslitelnými oblastmi, ve kterých 
m ů ž e  b ý t  „ z a k o p a n ý  p e s “  n a š i c h 
nedorozumění, nepřijetí, i toho, že se nám 
nějak vyhýbá požehnání, včetně pokoje 
a radosti, které jsou ovocem odpuštění. Bude 
k nám hovořit o možných příčinách tohoto 
stavu, těžkostech s tím spojených a o cestě ven. 
A jsme u „klíče“, který je zmíněn v názvu a který 
je v pojmenování problému a v nalezení řešení. 
Rozhodnutí odemknout je pak na nás. J

Ivana Přikrylová

KATEŘINA LACHMANOVÁ – 

zdroj: tvnoe.cz

Svatojánský hlas 2/2020
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J)

světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu." 

(Lk 2, 29 – 32)

"Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, 

Milí malí i velcí věrní luštitelé, „únor bílý - pole sílí“, zní lidová pranostika. Přejeme vám i sobě, ať je 

v únoru víc sněhu, než bylo v lednu. Letos na to bude mít únor dokonce o den víc (přestupný rok ), 

tak uvidíme, třeba se zadaří! Užívejte posledního zimního měsíce a mějte se požehnaně, třeba 

s teplým čajem u Svatojánského hlasu.

neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: 

V tomto čísle na vás čeká šifra, kterou rozluštíte pomocí uvedeného klíče. Dozvíte se, jak se jinak 

nazývá svátek, který slavíme druhý říjnový den – Hromnice. V ten den si připomínáme událost, 

kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho 

odevzdali Bohu. Tento svátek je doprovázen žehnáním svící. Lidový název „hromnice“ vznikl 

právě kvůli svěcení svíček, které se rozsvěcely při modlitbě v "temných chvílích života", 

např. i při bouřce.

Stařec Simeon pronesl při setkání s malým Ježíškem v chrámě tato známá slova:

Tajenka z minulého čísla: Zjevení.

 J Paní Nováková chce žehlit, ale s překvapením zjistí, že je prádelní koš úplně prázdný. Obrátí se 

tedy na manžela: „Prosím tě, kam zmizelo všechno prádlo?!“ „To opravdu netuším,“ pokrčí 

rameny pan Novák a dodá: „Ale teď si vzpomínám, že jsi mi ráno říkala, abych ho sundal ze šňůry 

a dal do koše. 

Smích je zdravý

 J Muž povídá knězi: „Otče, já se pomalu nemám z čeho zpovídat. Už 8 let nepiju alkohol, 

nekouřím, dokonce nekradu ani nikoho nepřepadám, auta nevykrádám…“ „Já vím, synu, já vím. 

Však tě už brzy pustí na svobodu!“

A pak jsi chtěla, abych vynesl koš…“                              IS
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Neděle 2. 2. v BM

POZVÁNÍ

ADORACE VEDENÁ FEB

Úterý 11. 2. – 8.00 a 18.00 h v BM mše svaté 

s udílením svátosti pomazání nemocných

Neděle 16. 2. ve FK

ADORACE VEDENÁ CHRÁMOVÝM SBOREM

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

Neděle 9. 2. ve FK

Neděle 9. 2. – 7.30 h Lískovec, mše svatá 

s udílením svátosti pomazání nemocných

Adorace se zpěvy z Taizé

Neděle 9. 2. – 9.00 h Staré Město, mše svatá 

s udílením svátosti pomazání nemocných

Pátek 21. 2. – sobota 22. 2. FK + SF

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI

Téma: Vězení s klíčem uvnitř. Obnovu vede 

Kateřina Lachmanová

Přihlášky: do 17. 2. na webu farnosti nebo 

ve farní kanceláři

křest: 16. 2. po mši svaté v 10.00 h 

(křest v 11.00 h) ve FK

Přípravy na svátost manželství: 3. 2. (I/4), 10. 2. 

(I/5), 17. 2. (I/6), 24. 2. (I/7) v 18.00 h na SF

  2. 1. – Otakar Ivánek (*1926)

SBÍRKY

19. 1. – Nina Papřok

16.30 h – mše svatá ve Starém Městě a v Lískovci

  5. 1. – Gertruda Jalůvková (*1925)

13. 1. – Karel Píšek (*1938)

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

14. 1. – Jaroslav Stehlík (*1926)

POPELEČNÍ STŘEDA

Středa 26. 2. 

Každý pátek ve FK. Začátek po ranní mši svaté, 

ukončení v 17.45 h

OPUSTILI NÁS

19. 1. – Petr Fišer (*1954)

8.00 a 18.00 h – mše svatá v BM

CELODENNÍ ADORACE

23. 2. – 7. neděle v mezidobí – sbírka „Haléř 

svatého Petra“

  1. 3. – 1. neděle postní – sbírka na potřeby 

farnosti.

SPOLEČENSTVÍ

Svátost křtu dětí: přípravy: 

8. 2., 15. 2. v 9.00 h v KL

27. 12. – Bohumila Šuláková (*1936)

  

13. 2., 27. 2. v 16.00 v KL

skupina A v pondělí 3. 2., 17. 2. v 17.00 h v KL

Společenství Modlitby matek:

Setkání Misijního klubka: 15. 2. v 9.00 h na SF  

FEB č. 2 - úterý 19.00 h, Staré Město

Společenství Lectio Divina: 

Farní evangelizační buňky:

FEB č. 3 - úterý 19.00 h, SF

Setkání chlapů: 6. 2., 20. 2. v 19.00 h na SF 

Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF  

FEB č. 1 - úterý 19.00 h, SF

Chrámový sbor: zkoušky v pátek v 19.00 h na SF

skupina B každé úterý v 19.00 h v KL

FEB č. 5 - středa 18.00 h, SF

FEB č. 4 - středa 18.00 h, Lískovecká  



ČESKO PLNÉ KRÁLŮ

Již 20 let probíhá v celém Česku tradiční Tříkrálová sbírka. Letošní 

celková vybraná částka přesáhla neuvěřitelných 20 milionů korun. 

Naše město obešlo 95 kasiček, které nesli malí i větší koledníci 

a vybrali tak 633 977 Kč. Také z naší farnosti vzešlo několik desítek 

králů. Děkujeme za jejich ochotu vydat se na cestu a svou službou 

obdarovat nejen ty, kteří se s nimi mohli setkat, ale i ty, 

kterým vybrané částky pomohou. 
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celková vybraná částka přesáhla neuvěřitelných 20 milionů korun. 

Naše město obešlo 95 kasiček, které nesli malí i větší koledníci 

a vybrali tak 633 977 Kč. Také z naší farnosti vzešlo několik desítek 

králů. Děkujeme za jejich ochotu vydat se na cestu a svou službou 

obdarovat nejen ty, kteří se s nimi mohli setkat, ale i ty, 

kterým vybrané částky pomohou. 

Úterý:       9.00 – 11.30 h

Středa:     ----- 

Pondělí:  8.00 – 11.30 h, 14.00 – 17.00 h

Čtvrtek:   8.00 – 11.30 h, 14.00 – 16.00 h

Úřední hodiny

Sobota:  -----

Pátek:      9.00 – 11.30 h

Neděle:  -----

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

P. František Boldy CSsR 731 433 133
administrátor farnosti

P. Peter Kvetan CSsR 603 222 349  
farní vikář 

P. Jozef Novák st. CSsR 734 288 586
farní vikář a rektor komunity

Farní kancelář: 731 625 682

Uzávěrka příštího čísla: 19. 2. 2020, Příští číslo vyjde v neděli 1. 3. 2020
Cena výtisku jednoho kusu: 3 Kč, e-mail redakční rady: redakcehlas@gmail.com

Biskupství ostravsko–opavské

nabízí nejen pro seniory tyto akce:
Centrum pro rodinu a sociální péči 

Staré Město:  St:  16.30 h,     Ne:  9.00 h

Hospic:     So:  14.00 h     

Lískovec:     Čt:  16.30 h,     Ne:  7.30 h

Bohoslužby       

Farní kostel:  Po - So:  8.00 a 18.00 h

Dům pokojného stáří: Po: 14.00 h

  Ne: 8.00, 10.00 a 18.00 h

Gaudium:   Út:  14.30 h

11. 2. 2020 Frýdek, 9.00 h na SF 
Klub aktivních seniorů

13. 2. 2020 Ostrava – biskupství, 9.00 h
Akademie pro třetí věk  
Téma: Misijní činnost svatého Pavla
Lektor: Doc. Dr. Petr Mareček, Th. D.

Téma: Biblické ženy – Judita 
Poselství Markova evangelia: 

Mgr. Ludmila Kaňoková 734 876 497  

Pomazání v Betanii

25. 2. 2020 Frýdek, 9.00 h na SF 

Bc. Lenka Putzlacherová 736 185 701
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