
SVATOJÁNSKÝ HLAS
měsíčník římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku

2/2021

„

 • ročník IX.

  sv. Cyril Jeruzalémský – 18. března

Tvé nashromážděné přestupky nepřekonají množství Božího milosrdenství. Tvá zra-
nění nepřekonají veliké dovednosti Lékaře.

Drazí přátelé, 

Bůh nám dopřál, že jsme se dožili nového měsíce. V tomto měsíci kromě jiných událostí bu-
deme v omezené formě slavit Světový den nemocných. Připadá na 11. února, den prvního 
zjevení Panny Marie v Lurdech. Tento den vyhlásil svatý Jan Pavel II. již v roce 1993. Má nám 
připomenout, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou nemocní a trpí. Potřebují naši službu lásky 
a modlitbu. 

Papež František nám připomíná v poselství, které napsal k tomuto dni, mimo jiné: „Zkušenost 
nemoci nám dává pocítit naši zranitelnost a zároveň vrozenou potřebu druhého člověka.ˮ  

Osobní zkušenost naší křehkosti nám zvláštním způsobem ukazuje i probíhající pandemie. Je 
dobré, že ale taky ukázala obětavost a velkorysost zdravotníků i spousty dobrovolníků. 

Nemoc nás často přivádí k bezmoci. Proto každý nemocný a trpící očekává povzbuzení 
a útěchu, že ve své bolesti není sám. Ta často přichází i skrze laskavou službu konkrétních lidí. 
Nemocný je jakoby “závislý” na službě lásky druhého člověka. Přináší mu naději, že není sám. 

Chci vás, drazí přátelé, pozvat, abychom podepřeli svou modlitbou a službou jak nemocné, 
tak i ty, kteří jim s láskou a obětavostí slouží. Všichni teď s důvěrou čekáme na pomoc a po-
silu od Pána. Vzájemně si ji vyprošujme. 

P. František
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COVID-19 nám ukázal naši pokoru

Je to už rok, co jsme začali vnímat nebez-
pečný virus COVID-19 a co společně přežívá-
me různá omezení, vlny, které s sebou tato 
nemoc přináší. Negativním, ale i pozitivním 
způsobem se dotýká všech lidí. Několik na-
šich farníků pracuje v oblastech, které patří 
mezi ty „v první linii“ – ve zdravotnictví nebo 
sociálních službách. Oslovili jsme proto ně-
které z nich, aby se s námi podělili o své po-
střehy a zprostředkovali nám dotek, který 
pocítili skrze tuto pandemii.

Ludmila Moniaková pracuje v pobytovém 
zařízení Charity Frýdek-Místek na administ-
rativní pozici a také jako varhanice v naší far-
nosti. Vzpomíná na březen: lidé kolem se za-
čali ptát, jestli máme navíc roušky. V tu chvíli 
bylo jasné, že se asi „něco“ děje. Pak přišly 
silné momenty, kdy byla mše svatá slavena 
z kaple v klášteře a přenášena online přes 
internet anebo v bazilice, kde byl pouze kněz 
a varhaník. V situaci, kdy jsme měli v kan-
celáři sbalené tašky s věcmi na 14 dní, kdy 
vznikla tzv. Covid zóna, to už se nás Covid-19 
bezprostředně dotýkal. Jak ale říká, s pomocí 
Boží se dějí zázraky. Situace kolem Covid-19 
hodně semkla celý kolektiv, kdy s velkým 
nasazením a ochotou pomáhá každý, kdo 
může, včetně dobrovolníků. 

„Jeden z nejsilnějších zážitků byl ale na Velký 
pátek, kdy se s klienty modlíme Křížovou ces-
tu, tak nakonec vždy hraju píseň Svatý kříži, 
tebe ctíme... a dáme každému z nich políbit 
kříž. Z hygienických důvodů jsme tedy loni 
na Velký pátek zvolili způsob, že jsme nechali 
každému klientovi kříž pohladit! Byl to kříž 
s tělem Pána Ježíše. Kdybyste viděli, s jakou 
něhou a úctou Pana Ježíše hladili, každý ji-
nak, málem ho nechtěli dát z rukou… Tenkrát 
jsem též měla slzy v očích,  bylo to něco úžas-
ného a krásného.“

Nikola Hrtúsová, vedoucí zdravotního úseku

„Na COVID-19 jsem získala jiný pohled, když 
jsme nemoc prožívali v rodině a já měla 
strach o své nejbližší. Ale hlavně, když pro-
pukla nemoc, i přes všechna přísná opatře-
ní, v práci, Domě pokojného stáří, a téměř 
znemožnila provoz z důvodu onemocnění 
většiny personálu. Při službách v období ná-
kazy jsem vnímala strach a nejistotu, jak to 
všechno dopadne, pocit nouze a vyčerpání, 
klienti byli izolováni, osamoceni. Bylo to těž-
ké. Ale na druhou stranu člověk pociťoval 
nesmírnou podporu a povzbuzení kolegů, 
přátel, rodiny i rodin klientů, a to mě spolu 
s modlitbou a důvěrou vloženou v Pána moc 
posilovalo. Před touto nemocí mám proto 
velký respekt.“

MUDr. Dominika Křižková, lékařka 

Jako čerstvá lékařka jsem začala pracovat bě-
hem druhé vlny. Nastoupila jsem na interní 
oddělení, pod které rovněž spadá COVID-19. 
Přiřazena jsem byla nejprve na 'čistou' stanici, 
ale po 9 dnech v práci (vůbec první v mém 
životě!) jsem se nakazila nemocí COVID-19 
a šla rovnou na nemocenskou. Po návratu 
jsem začala pracovat na COVID oddělení. Jiný 
chod nemocnice než tento, plný opakovaných 
testů, hovorů s hygienou, extrémně přís-
ných hygienických podmínek, tedy neznám. 
Kolegové mi stále opakují, že jsem si pro 
start vybrala snad nejmíň vhodný okamžik, 
všechno se neustále mění, nová opatření, 
algoritmy testování, podmínky ukončení izo-
lace… Vše je jinak, osobně to však nemám 
s čím srovnat. Snažím se tedy, stejně jako 
všichni ostatní, co to jde.  Kromě covidových 
pacientů však nesmíme zapomínat na to, že 
lidé 'marodí' stejně jako předtím i s jinými 
problémy než je COVID-19. 

KaSl
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Postní impuls – online:
Jelikož jsou naše možnosti v návštěvě kostela 
omezené, připravili jsme letos Postní impuls 
sv. Alfonse i v online podobě. Každý den post-
ní doby najdete také na FB stránkách naší far-
nosti jednu vybranou myšlenku sv. Alfonse. 

Postní doba je vždy časem velkých milostí. 
Také v této době, ve které žijeme, má Pán pro 
každého z nás připravené své dary. Kéž nás 
doprovází na této letošní cestě postní dobou 
sv. Alfons nejen svým slovem, ale také svou 
přímluvou, a vyprošuje nám potřebné milosti 
pro naše životy. 

Použitý zdroj: Alfons Maria de Liguori - Josef 
Heinzmann Nepokoj lásky
Obrázek: Wikipedia.org

Před půl rokem – 1. 8. jsme si připomínali 
svátek sv. Alfonse z Liguori, biskupa a zakla-
datele našich otců redemptoristů, o kterém 
vyšel článek i v prázdninovém čísle Svatoján-
ského hlasu. 

Alfons byl člověk zcela uchvácený láskou 
Krista a láskou ke Kristu, kterou nejen sám 
hořel ve svém srdci, ale toužil ji rozněcovat 
v každém člověku, vždy velice jednoduše 
a konkrétně. Stěží se najde jiný spisovatel, 
který by ve svých dílech tak často a s tako-
vou vroucností opěvoval lásku Vykupitele 
a lásku k Vykupiteli. Právě láska a vykoupení 
– slova mnohokrát znějící každou postní do-
bou – jsou i klíčovými slovy tohoto církevní-
ho učitele. 

Rok se s rokem zase sešel a za pár dní bu-
deme stát na prahu nové postní doby. Opět 
budou k našim uším i srdcím častěji přichá-
zet ony naléhavé výzvy k novému obrácení, 
k proměně života či k posílení naší víry. Opět 
budeme s Kristem procházet celé tajemství 
spásy, dotýkat se utrpení a častěji bude náš 
pohled spočívat na kříži. Do této postní doby, 
která bude díky Covidu zase trochu netradič-
ní, jsme pro naši farnost připravili malou po-
stní aktivitku. Tentokrát nás jí bude duchov-
ně provázet právě sv. Alfons. 

Postní impuls v kostele:
Ve farním kostele, vzadu na stolečku, bude 
po celou postní dobu košíček se srolovanými 
lístečky, které ponesou některé z myšlenek 
sv. Alfonse. Vždy, když budeme v kostele, 
můžeme si myšlenku vzít, aby se mohla stát 
takovým malým osobním impulsem pro náš 
den, pro naši postní dobu.

Postní impuls sv. Alfonse



4

Skrytý Ježíšův učedník – Nikodém

Muž pocházející z významné židovské nábo- 
ženské skupiny té doby – farizeus. Právě fa- 
rizeové nepatří úplně k oblíbeným biblickým 
hrdinům, naopak často v nás vzbuzují spíše 
negativní dojmy, a i právě proto se pojďme 
pozastavit u jednoho z nich – Nikodéma. 
Evangelium sv. Jana jej zmiňuje při třech růz-
ných příležitostech.

Noční návštěva
Je noc. Ježíš snad jako poslední ještě sedí 
u dohasínajícího ohně a zůstává. Nikdo neví, 
jak přesně to tehdy bylo, ale jedno je jisté, 
uprostřed ticha této noci, tajně, snad aby ho 
nikdo neviděl, přichází za Ježíšem člen židov-
ské rady – Nikodém se svým vyznáním: „Mi-
stře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. 
Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která 
činíš ty, není-li Bůh s ním.“ (J 3,2) Nikodém 
přichází i se svými otázkami, se svým ne-
klidem, se svou touhou poznat toho, který 
zvláštním způsobem pohnul jeho srdcem. 
Přichází navzdory své cti i svému postavení.

Odvaha skrytého učedníka
Podruhé se Nikodém v evangeliu objevuje 
v 7. kapitole, ve chvíli, kdy farizeové poslali 
chrámovou stráž, aby Ježíše zatkla. Avšak ta 
se vrací s prázdnou a s překvapivým svědec-
tvím: „Nikdo nikdy takto nemluvil!“ A odpo-
věď farizeů? „I vy jste se dali svést? Uvěřil 

v něj někdo z předních mužů či farizeů? Jen 
tahle chátra, která nezná zákon – kletba na 
ně!“ Je možné po těchto slovech vůbec říct 
něco proti? Ano! Jeden z vážených farizeů, 
Nikodém, tentokrát už před svědky, odkládá 
svou čest a moudře se zastává Ježíše: „Od-
soudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vy-
slechne a zjistí, čeho se dopustil?“

Když ostatní se rozprchli
Jsme v 19. kapitole Janova evangelia. Ježíš 
umřel… Pohřeb stejně jako dnes leží na těch 
nejbližších. Ale kde jsou? Mnozí se strachem 
rozprchli. Vedle Ježíšovy Matky, několika žen 
a apoštola Jana, můžeme zahlédnout další 
dva muže – Josefa z Arimatie a „přišel také 
Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci, 
a přinesl asi sto liber směsi myrhy a aloe.“ 
Dva tajní učedníci, kteří možná také pociťu-
jí strach a obavu, přesto přichází, aby Kristu 
naposled posloužili: „Vzali Ježíšovo tělo a za-
balili je s těmi vonnými látkami do lněných 
pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem.“

Bůh ví, co je v člověku…
Na konci 2. kapitoly svého evangelia Jan píše: 
„(Ježíš) nepotřeboval, aby mu někdo o někom 
říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člo-
věku.“ Příběh Nikodéma poukazuje na jednu 
krásnou a důležitou skutečnost: a to, že je-
diný Bůh skutečně ví, co je v člověku. Náš 
lidský pohled byl, je a bude vždy omezený. 
Možná bychom i v Nikodémovi lehce spatřili 
jen farizeje a pokrytce, ale díky Janovu svě-
dectví vidíme Kristova učedníka, člověka, 
který skrytě hledá a zůstává s odvahou při 
Kristu v rámci možností, které má. 

Kéž nám příběh farizeje Nikodéma pomáhá 
stále více zanechávat naše soudy a žít i v ra-
dostném vědomí toho, že Bůh ví… A to stačí. 

KŠ
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Svátost smíření poskytuje jedinečnou pří-
ležitost zakusit Boží dobrotu a Boží milosr-
denství. Během postní doby to platí zvlášť. 
Jsi před zpovědí nervózní? Zkus si představit 
Boha jako milujícího Otce, který tě vítá zpět 
ve svém domě. Představ si, jak vroucně tě 
objímá a pomáhá ti vyznat tvé hříchy. Když 
to uděláš, začneš prožívat Ježíšovo vítězství 
nad hříchem jako své osobní vítězství!

Následující zpytování svědomí ti může po-
moci připravit se na slavení této svátosti. 
Níže uvedené otázky tě mohou podnítit 
k provedení si vlastního, osobního zpytová-
ní svědomí. Když si budeš tyto otázky číst 
a v modlitbě nad nimi uvažovat, pros Ducha 
svatého, aby ti pomohl poznat, ve které ob-
lasti potřebuješ Boží dotek přinášející odpuš-
tění a uzdravení. A pak se ve svaté zpovědi 
obrať na Pána a dovol mu přijmout tě zpátky. 

Ztráta jednoty s Bohem 

Je v mém životě na prvním místě Bůh, nebo 
jsem upřednostnil jiné zájmy či povinnosti, 
které mi zabírají veškerý čas a pozornost? 

Jak jsem usiloval upevňovat svůj vztah s Bo-
hem? Modlím se každý den? Přijímám svá-
tosti pravidelně? 

Prokázal jsem Bohu náležitou úctu? Nevyslo-
voval jsem Boží jméno nadarmo? 

„Vrať se ke mně,ˮ říká Bůh, „dovol mi přivést 
tě do mého Srdce plného lásky.ˮ

Ztráta jednoty s druhými

Uvědomuji si, že každý jeden člověk má 
svou důstojnost a hodnotu? Jak se chovám 
k lidem, kteří se mnou nesouhlasí nebo se 
mnou špatně zacházejí?

Zkusil jsem si uzurpovat pozornost, která 
patřila někomu jinému nebo si připsat něčí 
zásluhy?

Propadám hněvu a frustraci při komunikaci 
se svými blízkými? Ztrácím trpělivost a urá-
žím druhé?

„Vrať se ke mně,ˮ říká Bůh, „dovol mi učit tě 
milosrdenství.ˮ

Zatemněná mysl

Důvěřuji v Boží dobrotu? Nebo se snažím 
vlastními silami uspokojit všechny své potře-
by?

Čekám, že mě udělají šťastnými hmotné ma-
jetky? Dokážu být štědrý, když jde o můj čas 
nebo peníze?

Zabývám se nečistými myšlenkami nebo 
představami? Nechávám se jimi vést?
Je moje mysl naplněna hořkými myšlenkami, 
vyvolanými zraněními z minulosti?

„Vrať se ke mně,ˮ říká Bůh, „dovol mi uzdravit 
tvé rozdělené srdce a tvou neklidnou mysl.ˮ 

Převzato: Slovo medzi nami 3/2019

Vrať se ke mně
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Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)

Příprava na dobu postní
Ježíš strávil na poušti čtyřicet dní, tam byl 
pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. 

Co je pro mě pokušením?

Co bych si v době půstu mohl odpustit já?

Co bych na sobě mohl zlepšit?

Postní doba začíná popeleční středou.

„Obraťte se a věřte evangeliu.“

Připomeň si, co se děje na popeleční středu.

Týden po 1. postní neděli (22. – 27. 2.)
Vymyslete si spolu rodinné předsevzetí, kte-
ré budete tento týden všichni dodržovat. 

Nápady: omezení internetu, odřeknutí si slad-
kostí, chodit dříve spát nebo cokoli jiného. 

Týden po 2. postní neděli (1. – 6. 3.)
Najdi slova ukrytá v osmisměrce. Která slova 
by mohla souviset s dobou postní? Pak za-
kroužkuj zbylá písmenka.

PŘÁTELSTVÍ, POROZUMĚNÍ, POMOC, ŘEČ, LÁS-
KA, MODLITBA, SMUTEK, SLUŽBA, TEP, KOS, SEN, 
TĚLO, HŘÍCH, MÝVAL, RADOST, DAR, JEŽÍŠ, OBĚŤ, 
VĚTEV, POKÁNÍ, SKÁLA, VĚNEC, POKUŠENÍ  

Týden po 3. postní neděli (8. – 13. 3.)
(Nejen) v době postní je dobré prohlubovat 
přátelství s Bohem i s druhými lidmi. 
Zkus tedy věnovat více času modlitbě a ja-
kýmkoli způsobem kontaktuj některého své-
ho kamaráda. Zkus vymyslet, co byste spolu 
mohli podniknout (nezapomínej na zdraví 
vás obou). Když to nepůjde jinak, můžete si 
např. zavolat a mít přitom zapnuté kamery.



7

Týden po 4. postní neděli (15. – 20. 3.)
Tento týden důkladně rozvažuj, co je dobré 
a co je špatné. Bojuj, aby tento týden vítězilo 
to dobré. 
Tady jsou nějaké příklady. Dokážeš určit, kte-
ré jsou ty správné? (podtrhni je zeleně)

Sníst celou čokoládu sám. 
x

Podělit se o čokoládu s ostatními.

Zlobit se, že něco nebylo podle mě. 
x 

Odpustit a zamyslet se nad tím, jestli jsem 
já neudělal něco špatně.

Udržovat si uklizeno a pomoct druhým 
s dalšími pracemi.

x 
Dělat nepořádek. 

Hrát si s mladším sourozencem. 
x

 Zabavovat mu hračky.

Týden po 5. postní neděli (22. – 27. 3.)
Během tohoto týdne si zkus připomenout za-
stavení křížové cesty. Nemusíš je procházet 
všechna, stačí se zamyslet nad jedním z nich 
nebo si je třeba rozložit po dvou až třech za-
staveních na každý den v týdnu. 

Týden po 6. postní neděli (29. 3. – 3. 4.)
Kdy tě naposledy něco bolelo? A trvalo to 
dlouho? Přál sis, aby to co nejdříve skončilo?

Pán Ježíš taky vytrpěl spoustu bolestí, když 
se pro nás obětoval na kříži. Bál se, přesto 
chtěl konat Otcovu vůli, aby nás očistil od 
našich hříchů. Ty ho totiž bolely ze všeho nej-
více. 

Vytvoř z klacíků a provázků kříž. 

LM
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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: 24. 2. 2021, Příští číslo vyjde v neděli 7. 3. 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

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI
16. 1. – Tomáš Podola

OPUSTILI NÁS
18. 1. – Mária Tkáčová (*1944)
18. 1. – Jarmila Repčíková (*1938)
26. 1. – Karel Bonček (*1933)
28. 1. – Lenka Lepíková (*1954)

SBÍRKY
21. 2. – 1. neděle postní, sbírka „Haléř sva-
tého Petra“
7. 3. – 3. neděle postní, sbírka na potřeby 
farnosti 

POZVÁNÍ

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
čtvrtek 11. 2. – 8.00 a 18.00 h mše svatá  
v BM, NEBUDE udílení svátosti pomazání ne-
mocných

POPELEČNÍ STŘEDA
středa 17. 2. – 8.00 a 18.00 h – mše svatá v BM, 
16.30 h – mše svatá ve Starém Městě a v Lís-
kovci

SVÁTEK STOLCE SVATÉHO PETRA
pondělí 22. 2. – 8.00 a 18.00 h mše svatá v BM

PRVOSOBOTNÍ POUŤ
sobota 6. 3. – 8.00 a 18.00 h – mše svatá v BM, 
17.20 h – modlitba sv. růžence 

CELODENNÍ ADORACE
každý pátek, od 15.00 h do 17.45 h ve FK

ODESLANÉ SBÍRKY

Na TV Noe: 
Frýdek: 14.776 Kč
Lískovec: 4.755 Kč
Staré Město: 1.758 Kč  

Na biblický apoštolát:
Frýdek: 4.620 Kč
Lískovec: 690 Kč
Staré Město: 820 Kč

Tříkrálová sbírka
Farní kostel: 44.088 Kč


