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„

 • ročník VIII.

Hlas volajícího

Sestry a bratři, vstupujeme do adventního období. Je to čas, ve kterém máme jedinečnou 
možnost si vyzkoušet, jestli slyšíme. 

Nebudeme muset žádat, aby na nás někdo „křičelˮ nebo udělal pravý opak, aby „šeptal”. 
Dokonce ani nemusíme navštívit svého praktického lékaře a prosit ho, aby nás poslal na vy- 
šetření sluchu.

K čemu mířím? Abychom uvažovali nad naším „vnitřním sluchem”. Jak mám zjistit, jestli jsem 
vůbec schopen slyšet ve svém srdci? 
Co to zkusit? A jak? Je dobré začít tím, že chceš. Najdi si nejdříve místo, kde můžeš být sám, 
kde se zastavíš, ztišíš… a začni prosit Ducha svatého, ať ti pomáhá „slyšet”.

Pak už jen vytrvat a Volající začne promlouvat. „Uslyšíš” možná i to, co se Ti líbit nebude, 
co bys měl změnit… neumlč v sobě Pánův hlas! Někdy k tobě promluví skrz situaci, kterou 
jsi zažil. Skrz jiného člověka, aby Tě povzbudil, ujistil, potěšil. Buď věrný a vytrvalý v naslou-
chání. Letošní advent může být výjimečný i tím, že nám situace kolem nás může pomoci více 
naslouchat. 

Církev nám nabízí v liturgických čteních adventního období spoustu podnětů, které nám mo-
hou být „průvodcem”, jak se naučit vnitřně „slyšet”. Ať nás v těchto dnech doprovází citát, 
který máme kolem oltáře ve farním kostele: 

Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Lk 3, 4

P. František

Po vyjití z panenského lůna naplňuje Kristus svým světlem celý svět. Toto světlo má 
svítit všem, avšak pochopí je pouze ti, kdo touží po jasnosti věčného světla, která 
již nebude zastíněna žádnou nocí.

  sv. Ambrož – 7. prosince
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Jak to žiju já

Listopad je také měsícem, ve kterém s láskou 
a vděčností vzpomínáme na naše zemřelé 
příbuzné a přátelé. SMRT. Slovo, které rezo-
nuje v uších a hluboce se dotýká srdce kaž-
dého člověka. A právě JÁ A SLOVO SMRT bylo 
tématem naší rubriky v tomto měsíci. 

Přiznám se, že myšlenka na smrt není pro 
mě příjemná. Myslím si, že je to tím, že jsme 
stvořeni pro Život, a proto umírání a věci  
s tím spojené bývají bolestné. Ovšem smrt je 
asi opravdu jediná jistota, která nás v životě 
potká, a tak je moudré se na ni připravovat. 
Přemýšlení o smrti nám ale může také pomo-
ci, abychom rozeznali, co je opravdu důleži-
té. Často mi například pomohlo, když jsem si  
v nějaké konkrétní záležitosti položila otázku: 
„Jak bych asi smýšlela, mluvila, jednala, kdy-
bych věděla, že zítra zemřu?ˮ 

Markéta Slívová

Nechci psát nějaké filosofické úvahy, odpo-
vím prostě. V době, kdy zemřela má mamin-
ka, jsem si jednoznačně uvědomila:
Největšími dary jsou:
1) dar víry
2) nevýslovná Ježíšova láska, díky které bere 
na sebe všechny naše hříchy a dává nám ži-
vot věčný. Této lásce důvěřuji. 

Hana Velartová

Slovo smrt vidím ve svém životě v několi-
ka pohledech. Ve svém dětském věku jsem 
slovo smrt vnímala jako něco strašného 
a nepředstavitelného. Že je smrt přiroze-

nou součástí života, jsem si postupně začala 
uvědomovat od doby, když jsem při vysoko-
školském studiu začala jako varhanice hrávat 
na pohřbech a dále pak na svém pracovišti, 
protože přes dvacet let pracuji v Domě po-
kojného stáří, kde se se smrtí člověka setká-
vám prakticky nepřetržitě. Slovo smrt má 
pro mě stránku lidskou a pak duchovní. Před 
nedávnem odešla na věčnost moje maminka 
a dodnes mi tady strašně chybí, například její 
křížek na čelo, který mi dávala, úsměv, stá-
le mě to bolí – to je to lidské. A z hlediska 
duchovního vnímám smrt s vírou a nadějí, že 
mě čeká setkání s Ježíšem, že se shledám se 
svými blízkými, kteří již tuto zem opustili, 
a že smrt se promění ve slavné vzkříšení. 

Ludmila Moniaková

Smrt patří k životu. My lidé vnímáme slovo 
smrt negativně jako něco, co uzavírá život 
a k životu nepatří. Smrt je v naší komunikaci 
tabu. Smrt přesahuje naše vědomí. Víme, že 
zemřeme, to je jistota, ale nevíme, co bude 
potom. Ke smrti máme respekt, bojíme se 
jí, nemyslíme na ni, a přitom platí to, co je 
v první větě, že smrt patří k životu, že smrt 
je součástí života. Jsem vděčný za dar víry, 
věřím, že Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrt-
vých proto, abychom my, já mohli po smrti 
žít. Posledních šest let na smrt myslím často. 
Obzvlášť při ztrátě blízkých, v hospicu jako 
dobrovolník, při péči o rodiče. Připravuji se 
i na svoji smrt. Nevím, kolik mám času. Bůh 
je ten, kdo určí můj čas. Učím se smrt vnímat 
jako pokračování života. Je to těžké, hodně 
těžké. Nevím, jestli se mi podaří naučit se, že 
život pokračuje po smrti, ale jsem v tom na-
plňován boží nadějí, pokojem, láskou a svo-
bodou. 

Pavel Vyvijal

Děkujeme všem, kteří se s námi na toto ne-
lehké téma podělili.
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Timotej – syn apoštola Pavla

Původně řecké jméno Timoteus můžeme 
v češtině vyložit jako „ten, který oslavuje 
Boha“. Asi všichni víme, že někde v Novém 
zákoně máme dva listy Timotejovi, ale kdo to 
ten bratr Timotej vlastně byl? 
 
Pohnut prvním setkáním
Apoštol Pavel se rozešel s Barnabášem, a pro- 
to se s ním na druhou misijní cestu vypravil 
Silas. Během této cesty se Pavel při návštěvě 
Lystry potkává s Timotejem. „Tam byl jeden 
učedník jménem Timoteus; jeho matka byla 
židovka, která uvěřila v Krista, a otec byl po-
han. Bratři v Lystře a v Ikoniu o něm vydávali 
dobré svědectví a Pavel ho chtěl vzít s sebou.“ 
(Sk 16, 1–3) Jedině Duch svatý tvořící dějiny 
světa i Církve mohl natolik pohnout apoš-
tolem Pavlem, aby v jednoho neznámého 
mladíka složil tolik své důvěry. Také Timotej 
po tomto setkání přijímá roli Pavlova žáka 
a opouští svůj domov.

Společně ve službě evangeliu
Skutky popisující II. misijní cestu apoštola Pa- 
vla zmiňují přítomnost Timoteje v Athénách 
(17,14–15), v Korintu (18,5) i v Efesu (19,22).
Pavel si, jak na mnoha místech dokládá Pís-
mo, velice cenil jeho služby „Vždyť nemám ni-
koho, jako je on, kdo by se tak upřímně o vás 
staral.“ (Flp 2,20) Zajímavostí je také skuteč-
nost, že Timotej je v úvodech některých lis-
tů uváděn jako jejich spoluautor – 1 a 2 Tes, 
2 Kor, Kol, Flp a Flm. Jejich cesty se rozešly 

v Efesu, kde Pavel dle 1 Tim 1,3 zanechal Ti-
moteje jako biskupa, aby strážil čistou nauku 
Církve a zodpovědně spravoval tamní církev-
ní obec. 

Začalo to v rodině
V druhém listu adresovaném Timotejovi se 
Pavel vrací k jeho dětství a připomíná dar 
jeho původu. „Připomínám si upřímnou víru, 
kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka 
Euniké a kterou máš, jak jsem přesvědčen, 
i ty.“ (2 Tim 1,5) Poslání tohoto velkého muže 
prvotní církve vyrůstalo z tradice a upřímné-
ho prožívání víry členů jeho rodiny. Z toho 
pramení i skutečnost, že Timotej skrze Pís-
ma poznával Boží plán spásy již od malého 
dítěte. Znalost Písma jako zdroje moudrosti 
a poznání mu Pavel znovu klade na srdce. 
„Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou 
dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista 
Ježíše.“ (2 Tim 3,15)

Blízko srdci apoštola Pavla
Když se podíváme blíže na vztah Pavla a Ti-
moteje, zjistíme, že kdybychom hledali ně-
koho, kdo byl skutečně blízký srdci Apoštola, 
byl by to právě Timotej. Pavel jej v 1. listě 
oslovuje jako svého „vlastního syna ve víře“ 
a v úvodu 2. listu jako „milovaného syna“. 
Podle všeho tyto dva pojilo hluboké duchov-
ní pouto otce a syna. „O Timoteovi dobře 
víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn  
s otcem sloužil evangeliu.“ (Flp 2,22) Úryvek 
2. Tim 4, 1-8 je exegety vykládán jako Pav-
lova závěť a hned po ní vyjadřuje Pavel tou-
hu naposled tohoto svého syna spatřit před 
svou smrtí „Pospěš si, abys přišel za mnou, co 
nejdřív“. 

Můžeme tak vidět, že za osobou Timoteje se 
neskrývá pouhý název listu či náhodná po-
stava biblického příběhu, ale zcela konkrétní 
příběh jednoho, věřím, že nyní již zase více 
známého, učedníka.

KŠ
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I 15 let stačí – bl. Carlo Acutis

„Poprvé v historii uvidíme světce oblečeného 
v džínách, teniskách a svetru. Je to pro nás 
skvělá zpráva, protože můžeme svatost poci-
ťovat nikoli jako vzdálenou věc, ale jako něco, 
co má každý na dosah, protože Pán je Pánem 
všech.ˮ  (P. Carlos A. G. Ferreira)

10. října 2020 byl v Assisi slavnostně blaho-
řečen 15letý italský mladík Carlo Acutis, kte-
rý v roce 2006 zemřel na leukémii. Carlo byl  
na první pohled obyčejný chlapec své doby. 
Rád hrál počítačové hry či fotbal, pouštěl 
draka, měl rád přírodu i zvířata. Na svůj věk 
byl velmi zdatný v práci s IT, což mu pomohlo 
také při tvoření již po světě známé výstavy 
o eucharistických zázracích. V čem byl tedy 
Carlo jiný? „Být stále spojený s Ježíšem. To je 
můj životní plán.“ Vše, co Carlo dělal, dělal  
s Kristem a pro Krista. Mnozí lidé všech ge-
nerací, se kterými se během života setkal, 
mohli skutečně silně zakoušet toto spojení 
skrze jeho úsměv, slovo nebo skutek milo-
srdné lásky.  

Hlas rezonující 21. stoletím
Hlas života 15letého chlapce a jeho praxe víry 
právě dnes v 21. století silně rezonuje, ať už 
katolickou rutinou či moderním pojetím. Eu-
charistie, svátost smíření, úcta k Panně Marii 
a láska k Církvi. 4 pilíře – prosté, ale mocné.  
 
Všemohoucí a milující Bůh v malém kousku 
chleba 
„Eucharistie je mou dálnicí do nebe,“ říkával 
Carlo a od svého prvního svatého přijímání 
v 7 letech nevynechal jediný možný den, ve 
kterém mohl přijmout Ježíše v eucharistii. 
Jindy zase řekl: „Máme větší štěstí než apoš-
tolové, kteří žili s Ježíšem před 2000 lety. Aby-
chom se s ním setkali, stačí, když vejdeme do 
kostela.“  

Otcova milosrdná náruč a Matčina sukně
Carlo se postavil hříchu, pravidelně se zpo-
vídal a ve svém mladém věku velmi dobře 
pochopil důležitost této svátosti: „Stejně  
jako pro let balonem je třeba odejmout záva-
ží, také duše k tomu, aby se mohla pozdvih-
nout k nebi, potřebuje odstranit ze sebe ta 
malá závaží, lehké hříchy.“ Jako mnozí další 
světci i Carlo miloval Pannu Marií a každý 
den se modlíval růženec. 

Součástí Církve
Také Carlo prožíval mnohá zklamání, vní-
mal bolesti a hříchy některých představite-
lů Církve, ale přesto ji vždy miloval a říkával: 
„Kritizovat církev znamená kritizovat sebe 
sama.“ Jeho reforma Církve tak vždy začína-
la u něj samotného a dnes už můžeme říct, 
že mnohé zreformoval a stále ještě reformuje. 
Než zemřel, obětoval Bohu všechno svoje 
utrpení právě za Církev a za papeže.

I 15 let stačí…
15 let stačilo Carlovi, aby pochopil, prožil 
a naplnil svůj život. V pokoji a radosti pak 
odešel tam, kde celý život směřoval. Každý 
máme svůj příběh, své roky a své poslání  
na tomto světě. Známým je Carlův povzdech: 
„Všichni se rodí jako originály, ale mnozí umí-
rají jako fotokopie.“ Kéž nám jeho příklad 
i přímluva neustále pomáhá naplnit naše po-
slání a skutečně směřovat k Cíli. 

   
KŠ
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Dokážeš z přesmyček vyluštit jména některých svatých a zjistit, kdy slavíme jejich svátky?

Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)

1. listopadu slavíme svátek Všech svatých. 

V tomto dni slaví nejen „známí”, ale také všichni „neznámí” svatí. Budeš svatý i ty?

4. 5. 

 11. 11. 11. 8. 4. 12. 

31. 1.   30. 11. 25. 4.    

sv. rakeM

Autor nejstaršího evangelia.

sv. naJ cosBo
Jako chlapec rád kouzlil; uměl 
dobře chodit po provaze.

sv. ředjOn 

Původním povoláním byl rybář 
u Genezaretského jezera.

sv. naloFimé 
Patronka dětí, novorozenců, mládeže, 
malých i větších dívek atd.

sv. náFlori
Ochránce proti suchu, ohni, povodním 
a neúrodě.

sv. raBabor

Atributy: věž, kalich, palmový list, 
meč, její otec s napřaženým mečem.

sv. nritaM

Atributy: voják na koni, meč, 
plášť, žebrák, husa, biskupská 
mitra a berla.
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Všechno tvoří nové

„Bůh všechno tvoří nové.ˮ  (srov. Iz 43,19; 
Zjv 21,5) I přes nelehkou „dobu covidovou“  
a možná právě díky ní, můžeme víc vnímat, že 
něco zaniká a něco nového vzniká, kdy Bůh 
tvoří něco nového. A právě Advent je časem, 
kdy jsme pozváni nanovo očekávat Boha 
a jeho moc v našem světě a životě. Právě 
zde ve Frýdku-Místku, v Lískovci, ve Starém 
Městě. Právě tam kde žijeme. Samotné po-
jmenování to dobře vystihuje: advent – z lat. 
příchod, někdo přichází.                                                                                                          

Pamatuji si, že jsme jako malí, já a má pro-
střední sestra, když měla přijít nějaká návště- 
va, byli schopni stát i hodinu venku na bal-
koně, třeba i v zimě, abychom viděli, jestli už 
návštěva přichází. Mamina se vždy starala, 
jestli máme bundy a čepice.☺ A pamatuji si 
tu obrovskou radost, když jsme spatřili ná-
vštěvu a křičeli „už jdou"! To jsme jim pak 
utíkali otevřít, objali je a přivítali se s nimi. 

A právě Advent je tím časem, kdy jsme zváni 
vyhlížet a očekávat. Ale očekáváme oprav-
du? Nebo jsme si už zvykli, že je to něco, co 

přichází každý rok zas a zas, a Vánoce už nám 
přijdou jako něco běžného? 

Ten, kdo aktivně někoho očekává, nepočítá, 
co všechno musí zanechat kvůli tomu, koho 
očekává. Tak i já se svou sestrou jsme stáli 
venku a nepočítali čas, kdy jsme si mohli  
raději hrát. Před námi je možná právě otáz-
ka: Jak očekávat tak vzácnou osobu, jako je 
sám Bůh? 

Možná bychom chtěli slyšet něco nového. 
Nějakou novou pobožnost, kterou ještě ne-
známe, nějaký nový způsob, který by byl pro 
nás okouzlující, výjimečný, zážitkový a dob-
rodružný.

On sám nám dal návod, jak očekávat a jak se 
těšit na příchod živého Boha, který se stal 
člověkem. Boha, který tvoří všechno nové. 
Objevíme to v Božím slově, kde nám On sám 
říká, jak máme očekávat Jeho příchod. Jsou 
to tři tak dobře nám známé způsoby: modlit-
ba, půst a almužna. 

Modlitba, v níž nejen já chci říkat Bohu, co 
potřebuji a co se má stát, ale také Ho prosit, 
aby mi dával poznat, oč mám prosit, promě-
ňoval mé smýšlení, mé srdce, aby se naro-
dil do mých myšlenek, postojů vůči druhým 
i sobě samému, do mého srdce. Půst, který 
mě zbavuje všeho toho zbytečného v životě, 
co mi brání vidět Božího Syna – mého Osvo-
boditele, který přichází. Almužna, vnější sku-
tek milosrdné lásky, že chci dát nejen z nad-
bytku, z toho, co mě nezasáhne, ale ze svého 
srdce, kdy pocítím, že jsem nedaroval jenom 
něco, ale dal jsem sebe.     
     
Ať jsme na Vánoce ti, kteří utíkají k Ježíši, 
kteří Ho nedočkavě a s radostí očekávají.  
A nejlépe Ho vyhlížejme už teď. On touží 
tvořit i v našich rodinách a životech všechno 
nové. Chceš být u toho? Krásný advent!
 

PK
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Pastýři – Hurá do Betléma! 

Pojďme se tentokrát v naší biblické rubrice 
zaměřit na jedny z postav u betlémských jes-
liček, na pastýře. Prvním pastýřem, kterého 
Bible zmiňuje, je syn Adama a Evy – Ábel. 
Dále jistě známe třeba příběh Mojžíše, který 
pásl stáda svého tchána Jitra, nebo mladíčka 
u ovcí, pozdějšího krále, Davida. Do dalekých 
dějin sahá pastýřské povolání… Jak se mu 
vedlo v době narození Ježíše Krista? 

Pohlédl na pohrdané…
V době, kdy se Ježíš narodil, byli pastýři na 
samém okraji palestinské společnosti. Tíživá 
chudoba a jejich špatná pověst způsobily, 
že většině obyvatel stáli pouze za pohrdání. 
Ale Pán dějin už měl plán spásy, který neznal 
žádné okraje a hmotné překážky příchodu 
Lásky: „Ježíš se narodil v nuzné stáji, v chudé 
rodině; prvními svědky té události byli prostí 
pastýři. Právě v této chudobě se projevuje ne-
beská sláva.“ (KKC 525)

Ve vyprávění Lukáše
Pastýře přítomné při narození Ježíše zmiňuje 
pouze Lukáš. Lukáš ve svém evangeliu píše 
velmi srozumitelným jazykem, srozumitel-
ným i křesťanům nepocházejícím z židovské-
ho prostředí, vysvětluje kontexty a klade dů-
raz na sociální otázky společnosti. Lukášovo 
evangelium je také plné příběhů právě lidí 
hříšných či nemocných, chudých i prostých, 
kteří se setkají s Ježíšem a stanou se svědky 
jeho lásky. Pastýři jsou první z celého tohoto 
Lukášova zástupu.

Okamžik oné noci
Celý příběh pastýřů najdeme v Lukášově  
2. kapitole. Jako každou noc i tuto pastýři po- 
kojně pásli svá stáda. Když v tom přichází  
do jejich všednosti anděl Páně a Boží sláva 
prozařuje temnoty noci. Celé nebe se opět 
dotýká země, aby i k těm nejposlednějším 

došla radostná zpráva: Bůh má zalíbení v li-
dech! On má ve vás zalíbení! (srov. Lk 2,14) 
Možná právě prostota srdcí pastýřů nezabrá-
nila jejich následnému rozhodnutí: …řekli si 
pastýři: Pojďme až do Betléma a podívejme se 
na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. 
Spěchali tam a nalezli… (Lk 2, 15-16)

Svědkové setkání
Pastýři přicházejí do města, do středu spo-
lečnosti, která je odmítla, a stávají se svědky 
svého setkání s Boží radostnou zvěstí. Zvěs-
tují Marii a Josefovi vše, co jim bylo o dítěti 
řečeno, a i všichni, kdo je slyší, žasnou nad 
jejich slovy. Pastýři se jako první setkávají  
s živým Bohem v jeslích, jako první pokleka-
jí před Králem nebe i země. O pár let později 
toto děťátko v jeslích promlouvá k zástupům 
slovy: „Hle, jsou poslední, kteří budou první,  
a jsou první, kteří budou poslední.“ (Lk 13,30) 
a apoštol Pavel ve svém listu píše: „…neuro- 
zené v očích světa a opovžené Bůh vyvolil…“  
(1 Kor 1,18) 

Závěrem už jen slova přání z kázání pape-
že Františka o Vánocích 2016: „Vstupme do 
opravdových Vánoc s pastýři, přinesme Ježíši 
to, co jsme, svoje marginalizace, svoje neza-
hojená zranění. V Ježíši tak budeme okoušet 
pravého ducha Vánoc, krásu z toho, že nás má 
Bůh rád.“

KŠ
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Jak to žiju já

Po roce opět stojíme na počátku adventu. 
Proto jsme se v naší rubrice tentokrát ptali 
na to, jaké vzpomínky z dětství mají na ad-
vent naši farníci:

Nejraději vzpomínám na to, jak jsme doma 
vyráběli adventní věnce a při tom se po ce- 
lém bytě linula vůně jehličí. Nezapomenu-
telné byly také chvíle, kdy jsme se každý  
večer celá rodina sešli ke společné modlitbě  
u adventního věnce. Ráda také vzpomínám 
na to, jak v této době zapadalo sluce a byly  
vidět „červánky“, a my se s mou starší se- 
strou s důvěrou ptaly rodičů, proč je nebe 
tak červené… rodiče nám tajemně odpově-
děli: „To už Mikuláš začíná péct…“ 

Nikola Hrtúsová

V době mého dětství byli u moci komunisté. 
Adventní dobu připomínal maximálně nácvik 
koled v Lidové škole umění. Roráty se ne-
sloužily, natož pro děti. Od dob mého dětství 
se hodně změnilo, za což jsem moc vděčná. 

Petra Kubová

Jako snad každé dítě jsem se těšil na vánoční 
čas a vše, co k němu patří… stromeček, dár- 
ky, koledy. Později, když jsem začal zpívat  
v chrámovém sboru, nejdříve v Dobré, pak 
v Ostravě i v naší bazilice, uvědomil jsem si 
pravý význam adventu a také kouzlo českých 
rorátních písní. Považuji je za jedny z nejkrás-
nějších, které máme v našem kancionálu, a to 
pro svou touhu po příchodu Spasitele. Připo-
jme se i my k zástupu spravedlivých, proroků 
a králů a s nadějí v srdci čekejme na Jeho pří-
chod a zpívejme! 

Josef Žižka st.

Maminka nám doma udělala pěkný adventní 
věnec. V době adventní jsme chodívali s ma-
minkou nebo tatínkem na roráty ještě brzy 

ráno za tmy. Oni se střídali denně, nechodili 
oba, protože bylo třeba poklidit hospodář-
ství.  My děti jsme chodily jen někdy. Snídalo 
se pak po mši svaté až ve škole. Pamatuji si, 
že mlsky jsme nedostávali na Mikuláše, ale 
od Panny Marie „Na Matičku“ 8. prosince. 
Nebylo toho moc, jen nějaké bonbony, jab-
líčka a oříšky. Byl to čas přípravy na pěkné 
prožití svátků. 

Julie Starzewská

Moje nejsilnější vzpomínka je na adventní 
kalendáře. Většinou to dopadlo tak, že jsme 
si buď ty čokolády snědli třeba na 2 dny do-
předu, nebo jsme pár dní ty čokolády nejedli, 
ať jich potom máme víc, protože jedna ma-
ličká čokoláda je opravdu málo. 

Richard Karásek

Těšili jsme se na roráty, to se šlo s malými 
laterničkami brzy ráno, ještě za tmy. Chodi-
li jsme, pokud možno, celá rodina. V neděli 
jsme vždy po obědě umyli nádobí, poklekali 
na zem a společně se pomodlili Loretánskou 
litanii, jeden desátek růžence a pak zazpívali 
dvě, tři sloky adventní písně. Pak jsme si už 
mohli jít hrát, dřív nás nepustili. A říkávala 
nám maminka večer: „Hlídejte hvězdičku“ – 
– to byla hvězda, kterou bylo u nás vidět víc 
asi dva týdny před Vánocemi a pak v době 
Vánoc. Byla jasnější než jiné. 

Anežka Wilczeková
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Okolí baziliky čeká obnova zeleně

V areálu kolem baziliky je řada stromů, kte-
ré dotvářejí tento jedinečný prostor a po-
skytují tak místo k meditaci nebo rozjímání 
u křížové cesty. I tyto dřeviny mají ale svůj 
věk a jistě jste si všimli, že některé už uschly 
a stávají se při náporu větru i nebezpečný-
mi pro návštěvníky. Na obnovu zeleně byla 
proto vypracována projektová dokumenta-
ce, která přesně určuje, kolik stromů se má 
odstranit a kolik zase naopak vysázet. Jedná 
se o poměrně velký zásah – celkem bude 
nutné pokácet 17 stromů. Na druhou stranu 
se pak vysází 38 nových stromů, jako např. 
lípa velkolistá, buk lesní, jírovec pleťový, dub 
letní, habr obecný a javor mléč. Zajímavostí 
pak také bude 10 ptačích budek a 10 budek 
pro netopýry. Ochrana ptactva a vybudování 
těchto domečků vyplynuly z projektu, který 
se připravoval. 

Jelikož náklady na obnovu představují 1,268 
milionů Kč, podala se také žádost na spolufi-
nancování projektu z operačního programu 
Životní prostředí. O tom, jestli náš projekt 
dostane podporu (možná částka 718 tisíc Kč), 
se dozvíme v lednu příštího roku. Farnost by 
pak v případě schválení projektu přispívala 
částkou 550 tisíc Kč. Obnova areálu začne na 
jaře 2021 a do podzimu bude ukončena.

Ve farním kostele sv. Jana Křtitele bude 
více míst k sezení

Dlouholetý plán obnovy lavic dostal koneč-
nou podobu. Počítá se zvýšením kapacity 
míst k sezení ze současných 115 na 160. Zá-
roveň se zajistí rozvod tepla do všech lavic. 
Nová místa k sezení tak nejenom esteticky 
zlepší interiér kostela, ale také navýší kapa-
citu. Stávající lavice pak budou přesunuty do 
kostela sv. Jošta a zbývající nabídnuty jiným 
farnostem. Předpokládaná cena za zhotove-
ní nových lavic je téměř 1 milion Kč.

K financování obou zamýšlených projektů se můžete připojit i vy: 

• účelově určeným darem na účet: 6080193099/5500, variabilní symbol: 1999  
(obnova zeleně), variabilní symbol 2406 (nové lavice ve farním kostele)

• darem v hotovosti ve farní kanceláři

• do označené kasičky v kostele

V případě zájmu Vám farnost vystaví k vašemu daru doklad, který je započitatelný 
ke snížení základu daně.
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MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE
pondělí – sobota 6.30 a 18.00 h
neděle 8.00, 10.00 a 18.00 h

MŠE SVATÉ V BAZILICE
sobota 5. 12. v 8.00 a v 18.00 h – první 
sobota v měsíci
úterý 8. 12. v 8.00 a v 18.00 h – slavnost 
PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY 
PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

FARNÍ KANCELÁŘ
Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 bude uza-
vřena farní kancelář.

SBÍRKY
24. 11. – 23. 12. – sbírka na světové misie 
formou označených kasiček v kostele

ÚŘEDNÍ HODINY FARNÍ KANCELÁŘE:
Pondělí: 8.00 – 11.30, 14.00 – 17.00
Úterý: 9.00 – 11.30
Středa: zavřeno 
Čtvrtek: 8.00 – 11.30, 14.00 – 16.00
Pátek: 9.00 – 11.30

BLAHOPŘEJEME
Dne 20. 12. bude slavit narozeniny P. Jozef 
Novák CSsR. Přejeme hojnost Božího požeh-
nání, ochranu Panny Marie a zdraví.

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI
11. 10. – Pavlína Hrtúsová
17. 10. – Marie Růčková
18. 10. – Lukáš Chlupatý
18. 10. – Sofie Kocourková

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ
31. 10. – Kristýna Staníková – Vojtěch Pavlík

OPUSTILI NÁS
26. 9. – Petr Kolčak (*1992)

  2. 10. – Jiřina Peterková (*1943)
  8. 10. – Alois Majer (*1933)
25. 10. – Petr Ondrušák (*1947)
31. 10. – Helena Píšková (*1940)
  2. 11. – Matej Hrtús (*1939)

Uzávěrka příštího čísla: 31. 12. 2020, Příští číslo vyjde v neděli 10. 1. 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 představený komunity: 734 288 586
Farní kancelář: 731 625 682


