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kancelář:731 625 682, e-mail: rkf.frydek@doo.cz, web: www.farnostfrydek.cz

„Make up” pravdy a pokory
Končí doba masopustní, čas zábav, plesů, karne-
valů. I společnost, která je sice sekulární, následujíce 
tradici bude očekávat Velikonoce. My, jako věřící 
možná také odkládáme plesové róby do skříně a při-
pravujeme se prožívat intenzivněji postní dobu. Vra-
cejíce se ještě k plesům či karnevalům, si můžeme 
uvědomit, že na těch akcích chce člověk přirozeně 
vyniknout, zapůsobit no zároveň je s tím spojena i 
jistá forma lži. Je potřeba doladit oblečení či kos-
metiku tak, aby skryly, zaretušovaly či potlačily do 
pozadí věci, které se nám na nás nelíbí a stejným způ-
sobem zvýrazníme to, čím chceme zaujmout, za-
působit. Jsme to my a přece... Možná znáte z 

masmédií fotografie nenalíčených celebrit, které se mnohdy velice těžce poznávají. Ti-
tulek, který jsem zvolil je tak trochu nepravdivý a možná si dokonce i odporuje, protože 
slovo make up znamená mimo jiné vymýšlet si, skrýt vady či nedostatky.
Kosmetický make up sděluje pravdu, kterou chceme vidět my a nabízíme ji i našemu 
okolí. Jenomže to není pravda o nás, je to pravda o našich představách, touhách, 
přáních. Nabízíme možnost okolí podívat se jakoby do křivého zrcadla a vidět svět ji-
nak. Jakoby životní cesta nemohla, či neměla mít těžké okamžiky, pády, bolest a to 
všechno nesmí způsobovat vrásky, vhánět slzy do očí. Mám se stydět za to, že bojuji, že 
nesu kříž?! Mnoho svatých zářilo v tváři ze setkání s Bohem, to je okamžik který rozjasní 
i naši tvář.
Písmo svaté nás na mnoha místech vybízí k životu pravdy a proto když se o Popeleční 
středě postavíme do řady na popelec, uvědomme si, že jedině tento make up, řekne 
pravdu o nás. Jsi/Jsem člověkem hříšným. „Obrať se a věř evangeliu”! To budou slova 
kněze značícího mne popelcem. To je ta pravda, o mně která mi má pomoci v pokoře 
stanout před Bohem a v modlitbě prosit o milost poznat, co v mém životě chci zare-
tušovat, zlehčit, schovat, dát do pozadí okolí. Život s Bohem, život pokání nemůže být 
jen kosmetickou změnou „nevidět”, ale radikální proměnou „odstranit”. „Poznáte 
pravdu a pravda vás osvobodí” říká Kristus v Janově evangeliu (Jn 8,32). Pravdu, která 
nechce pokořit, ale přivést k pokoře. Pravdu, která nechce zahanbit, ale uchránit od 
hanby. Pravdu, která nechce zničit, ale zachránit před věčným zničením. 
Jak hodně kosmetiky je potřeba k tomu. aby pravda byla na naší straně a jak málo stačí 
popela, aby pravda byla v našem srdci. Přeji vám požehnanou dobu postní.
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Presbytář farního kostela
Náklady realizace úpravy presbytáře budou dosahovat cca 1, 3 mil. Kč. Pro -
nancování projektu má naše farnost samostatný účet: 5305022211/5500

Na něj můžete vaši nanční pomoc vkládat. V případě zájmu, vydáme 
potvrzení o daru církvi, pro snížení základu daně. Děkujeme za vaše dary.

Postní obnova farnosti
Tak jako loni, i letos se chceme společně celá farnost připravit na slavení Ve-

likonoc. Proto vás všechny srdečně zveme na duchovní obnovu, která se usku-

teční 22.3.2014 od 14:00 ve farním kostele. Téma je „Návrat do domu Otce“.

Obnovu bude vést Komunita Blahoslavenství z Dolan u Olomouce. Podrobný 

program bude na nástěnce a na webových stránkách farnosti.

Kázání o postních nedělích
Prožíváme Rok Rodiny, a proto vám jako redemptoristé chceme nabídnou v 
době postní rozjímání nad tajemstvím rodiny. Vybrali jsme témata podle do-
kumentu Familiaris consortio, který pojednává o úkolech křesťanské rodiny 
v současném světě.

První čtyři neděle postní, bude mít jeden z kněží kázání na všech mších sva-
tých na stejné téma.

09. března - Rodina jako společenství - o. Artur, 16. března - Rodina místo 
života - o. Anton, 23. března - Rodina a společnost - o. František 30. března - 
Rodina a církev - o. Roman

Pastorační místnost „Sadová”
Jak již bylo sděleno i v ohláškách, dne 20. února jsme začali pastorační působení 
v pronajaté místnosti na ul. Sadové 604. Tato místnost se nachází v Domě s 
pečovatelskou službou v suterénní části. Pro začátek se budeme setkávat k 
modlitbám každý čtvrtek v 15:00. Později podle zájmu bychom začali i se slou-
žením mše sv.

Postní pátky
Každý pátek v 17:30 v době postní, zveme všechny farníky na pobožnost křížove ces-
ty. Po ní bude mše sv. s postní promluvou pozvaného kněze. Seznam kazatelů bude na 
nástěnce a na webových stránkách farnosti.

MISIJNÍ KOLÁČ
V neděli 30. března se uskuteční tradiční MISIJNÍ KOLÁČ. Po každé mši 
svaté budou děti z misijního klubka rozdávat pekařské výrobky. Vybraná fi-
nanční částka bude věnována na misie. Kdo by chtěl přispět svými pe-
kařskými výrobky, může je přinést v sobotu 29. března od 16.00 hodin na 
starou faru.



Svátost Eucharistie - ustanovení

Teologie pro život

Svátost eucharistie je třetí z iniciačních 
svátostí. V západní tradici ji přijímáme z ur-
čitých důvodů jako druhou, před svátostí 
biřmování. Ve správném pořadí by však 
měla být přijímána až jako poslední z ini-
ciačních svátostí, protože právě svátost 
eucharistie představuje vrchol iniciace, 
představuje nejhlubší spojení člověka s 
Bohem. 

Eucharistie
Termínem eucharistie označujeme jak sla-
vení mše svaté, tak samotnou svátost. 
Krásným způsobem se tak ukazuje spoji-
tost mezi slavením památky Kristovy pos-
lední večeře, jeho ukřižováním a vzkří-
šením a mezi přijímáním této svátosti.
Slovo eucharistie pochází z řečtiny a zna-
mená „díkůvzdání“. Člověk byl stvořen pro-
to, aby oslavoval Boha. A právě při slavení 
eucharistie a v jejím přijímání toto své po-
volání uskutečňuje.
Když se chceme věnovat ustanovení eu-
charistie, nemůžeme se nevěnovat SZ. 
Když Ježíš ustanovuje eucharistii, nevyt-
váří něco zcela nového. Navazuje na různé 
starozákonní tradice. Při poslední večeři 
například Ježíš slaví každoroční pesa-
chovou večeři, při které dělá stejná gesta, 
jaká byla u této večeře normální. To, co 
však koná, je, že těmto gestům dává nový 
význam.

Starozákonní pozadí
pojmy vztahující se k eucharistii

První, čemu je vhodné se ve vztahu ke SZ 
věnovat, jsou jednotlivé termíny, které bu-
dou následně užívány ve vztahu k eucharis-
tii. Ve SZ můžeme rozlišit sedm takových 
pojmů: pokrm a nápoj; díkůvzdání; pa-
mátka; tělo a krev; smlouva; oběť; hostina. 
Tyto pojmy se ve starozákonní době pos-
tupně rozvíjely a získávaly svůj jedinečný 
význam. Každý z těchto pojmů pak něco 
vypovídá o eucharistii. Eucharistie je pokr-
mem a nápojem, jehož prostřednictvím 
jsme živeni na naší cestě k Zaslíbené zemi, 
v našem životě. Mše svatá je zároveň na-
ším díkůvzdáním, tedy okamžikem, kdy 
vstupujeme do vztahu s Bohem a vzdá-

váme mu díky za všechno, co pro nás vyko-
nal. Eucharistie je také památkou. Pa-
mátka je zpřítomnění slavené události. V 
eucharistii zpřítomňujeme památku Kris-
tovy smrti a vzkříšení.
V eucharistii přijímáme Tělo a Krev Ježíše 
Krista. Nepřijímáme ledajaký pokrm a ná-
poj, ale samotné Kristovo tělo a jeho Krev, 
a máme tak účast na jeho životě. V eu-
charistii také uzavíráme s Bohem smlouvu. 
Vstupujeme tak do zástupu těch, s nimiž 
Bůh v průběhu dějin uzavíral jednotlivé 
smlouvy, až ve svém Synu uzavřel s lid-
stvem smlouvu novou a věčnou, zpečetě-
nou Kristovou nevinnou krví. Eucharistie je 
rovněž obětí. Ve mši svaté se jedná jak o 
nekrvavé zpřítomnění Kristovy kalvárské 
oběti, tak také o naše vlastní obětování se, 
totiž připojení se k jediné, Kristově oběti. A 
v neposlední řadě je eucharistie hostinou, 
totiž vzájemným stolováním a stolováním 
člověka s Bohem.

Starozákonní pozadí
kultický život – oběti

O ustanovení, respektive průběhu staro-
zákonních obětí, se dočítáme v knize Levi-
ticus v prvních pěti kapitolách. Zde nalézá-
me pět různých druhů obětí, jejichž pro-
střednictvím člověk vstupoval do vztahu s 
Bohem. Jednalo se o oběti: celopal (Lv 1), 
oběť pro kněze (Lv 2), oběť společenství (Lv 
3), oběť za hřích – na smíření (Lv 4) a oběti 
nápravné (Lv 5).
Přestože křesťané tyto kultické oběti na-
dále v chrámě nevykonávali (místo toho se 
scházeli k lámání chleba), je dobré vnímat, 
že i tato starozákonní zkušenost ovlivnila 
způsob, jakým křesťané slaví eucharistii. 
Vždyť i ve slavení mše svaté můžeme vidět 
určité prvky oněch oběti. Tak např. rozměr 
celopalu (Kristus se obětuje cele, respek-
tive je třeba se obětovat Bohu cele), oběti 
pro kněze (mešní stipendium), oběti spole-
čenství (mši svatou neslavíme jako jedinci, 
ale slavíme ji jako společenství, které stolu-
je (účastní se hostiny) společně s Bohem), 
oběti za hřích (svátost eucharistie nás spo-
juje s Bohem a tím nutně s Bohem smiřuje) 
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a oběti nápravné (slavení eucharistie vede 
člověka k aktivitě, ke změně svého života).

Den smíření
Výjimečné místo v židovském kultickém ži-
votě zaujímal Den smíření (Yom ha kippur). 
O tomto dni nás zpravuje kniha Leviticus v 
16. kapitole. Tohoto dne, po té, kdy byly 
prostřednictvím veleknězových rukou pře-
neseny hříchy celého Izraele na kůzle, 
mohl velekněz vstoupit do velesvatyně a 
tam pronést Boží jméno (jedinkrát v roce!). 
Když si uvědomíme kontext zjevení Božího 
jména, pak vnímáme, že velekněz vstupuje 
do jedinečného vztahu s Bohem a je 
„přítomen“ uskutečňování Božích záměrů. 
S tímto obrazem pracuje rovněž liturgické 
slavení. Mše svatá začíná úkonem kajíc-
nosti, totiž vyznáním hříchů a teprve po-
tom následuje část liturgie, ve které vstu-
pujeme jedinečným způsobem do kontak-
tu s Bohem (uskutečňuje se Boží dílo spá-
sy). Na všechny tyto více jak tisícileté tra-
dice židovského národa Ježíš, třeba i ne-
přímo, navazuje, když ustanovuje v před-
večer své smrti eucharistii.

Starozákonní pozadí 
Pesachová večeře

Když hovoříme o starozákonním pozadí 
ustanovení eucharistie, je nemyslitelné ne-
věnovat se Pesachové večeři. Poslední ve-
čeře, ke které Ježíš usedá se svými učed-
níky, je tradiční večeří židovského národa. 
Při této večeři si Židé připomínali desátou 
ránu, která zasáhla Egypt. Ránu, která spo-
čívala v tom, že anděl zhouby přecházel 
(Pascha) Egyptskou zemi a hubil všechny 
prvorozené, vyjma těch, kteří potřeli veře-
je dveří svých domovů beránkovou 
krví. 

Pro Židy je Pesachová večeře zásadní udá-
lostí. Při ní si připomínají (sami mají účast) 
na událostech, které se odehrály v Egyptě. 
Stejně tak každý, kdo slaví mši svatou, má 
sám účast na Kristově velikonočním tajem-
ství. Zaměřme se nejprve na samotnou u-
dálost desáté rány. Vykonavatelem této 
rány je anděl zhouby. Tento Boží posel ne-
rozlišuje na základě kmenové příslušnosti, 
nečiní rozdíl mezi Egypťany a příslušníky 
vyvoleného národa, ale rozlišuje na zák-
ladě beránkovy krve – kde je krev na veře-
jích dveří, tam nevstupuje a nevykonává 
Boží soud. Tento anděl zhouby je zároveň 
tak trochu paradoxní postavou. Rozsévaje 
smrt přináší život. V Egyptě byl vydán pří-
kaz zabíjet všechny nově narozené židovs-
ké chlapce. Ona rána je tedy proti tomuto 
příkazu ještě velmi shovívavá. Farao se po 
desáté ráně rozhodne, že propustí lid (Židé 
nebudou mít omezení porodnosti a budou 
tak mít znovu budoucnost). Anděl zhouby, 
který rozséval smrt prvorozenců, dává ži-
vot všem budoucím židovským chlapcům. 
A stejně jako Židé oslavovali „dar nového 
života“, stejně tak si křesťané při slavení 
mše svaté uvědomují, že oslavují Kristovo 
vzkříšení a vlastní podíl na jeho vzkříšení.
Můžeme si tedy představit tuto noc. Na 
jedné straně domy, které jsou plné pláče, 
zatímco domy těch, kteří splnili příkaz a 
potřeli veřeje dveří krví beránka, a rodina 
se sešla k hodu beránka (k Pesachové ve-
čeři), jsou plné jásotu.
Je těžké zrestaurovat průběh Pesachové 
večeře v Ježíšově době. Proto při popiso-
vání této večeře budeme čerpat ze sou-
časnosti. 
Při této večeři se jedí nekvašené chleby 
(připomínka rychlého odchodu), hořké 

byliny namáčené ve slané vodě (připo-
mínka hořkého údělu, který Židé za-

koušeli v egyptské zemi), charo-
set (jedná se o nastrouhaná jabl-
ka, doplněná skořicí, fíky… Tento 
hnědý pokrm připomíná nutnost 
dělat hlínu na cihly). Při této večeři 
si stolovníci umývají ruce (očiš-
ťování se)… Rovněž se pijí čtyři po-

háry vína – první kalich je kalichem 
vyvedení – vyvedu vás z egyptské ro-

boty; druhý kalich je kalichem vysvobo-
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zení – vysvobodím vás z vašeho otroctví; 
třetí kalich je kalichem vykoupení – vykou-
pím vás vztaženou paží a velkými soudy; a 
čtvrtý, poslední kalich, který se pil na konci 
večeře – po večeři, je kalich smlouvy – vez-
mu si vás za lid a budu vám Bohem. 
Ježíš při poslední večeři tedy koná běžné 
věci, dělá obvyklá gesta (bere chléb, bere 
víno, namáčí skývu ve víně…). Ale těmto 
gestům dává nový význam – chléb ozna-
čuje za své tělo a pohár vína za svou krev.
Slavení mše svaté je na tomto pozadí shro-
mažďováním rodiny (ze křtu jsme všichni 
sourozenci) v jednom domě (tímto do-
mem je církve). Každý z nás je „potřen“ krví 
pravého Beránka, Ježíše Krista. Až bude v 
našem životě procházet anděl zhouby, pak 
nás právě „potření“ touto krví může uchrá-
nit věčné záhuby.

Ustanovení eucharistie
jednotlivé zprávy

Tím se dostáváme k novozákonním zprá-
vám, které nám vyprávějí o ustanovení eu-
charistie. V NZ nacházíme celkem čtyři 
zprávy. Tři u synoptických evangelistů a 
jednu u sv. Pavla v prvním listu do Korintu. 
V těchto čtyřech zprávách můžeme rozez-
nat dvě tradice zachycující nepatrně od-
lišné slavení připomínky Ježíšovy poslední 
večeře.
Jednu tradici představuje Lukáš (Lk 22,14-
20) s Pavlem (1 Kor 11,23-25), druhou 
tradici představuje Marek (Mk 14,22-25) a 
Matouš (Mt 26,26-29).
Evangelista Jan nám ve 13. kapitole, v 
předvečer Ježíšovy smrti, nevypráví o us-

tanovení eucharistie. Vypráví nám o aktu 
umývání nohou. Tento skutek ale můžeme 
vnímat eucharisticky. Jakoby nám Jan ne-
vyprávěl o eucharistii z kultického poh-
ledu, ale vyprávěl nám o eucharistii z poh-
ledu jejího obsahu. Eucharistie není něčím 
„prázdným“, ale je projevením lásky až do 
krajnosti. A my jsme po Kristově příkladu 
pozváni k tomu, abychom tuto lásku až do 
krajnosti také projevovali. 

Slavení mše svaté
uskutečňování Kristova příkazu

Křesťané slaví Ježíšovu kalvárskou oběť a 
alespoň každou neděli se scházejí, aby si 
tuto událost připomínali (zpřítomňovali ji). 
Jsou tak poslušni Kristova příkladu: „to ko-
nejte na mou památku“.
V kontextu Janova evangelia však tato Je-
žíšova výzva znamená mnohem více. Křes-
ťané nejsou pozváni jen k tomu, aby slavili 
na Kristovu památku mši svatou, ale jsou 
pozváni, aby po Kristově příkladu projevo-
vali lásku až do krajnosti, „prolévali“ svou 
krev „za všechny“. Život křesťana tak má 
být v pravém slova smyslu eucharistickým. 
Jednak v tom rozměru, že se „vydává za 
druhé“, ale také tím, že celým svým živo-
tem chválí Boha.
Otevírá se tak před námi velké téma. II. va-
tikánský koncil hovoří o tom, že eucharis-
tie je zdrojem a vrcholem křesťanského ži-
vota. Bez eucharistického slavení není 
možný skutečný křesťanský život. 
Tématu slavení se dotýkáme v další rubrice 
Mše svatá - krok za krokem.

převzato a upraveno ze stránek vlašimské farnosti

Sv. Josef - Patron otců rodin

Sv. Josef očekával s velkým dojetím narození 
Ježíše. Klaněl se Božímu Dítěti, které bylo v 
Betlémě položené do chudých jeslí na slámu. Ve 
vyhnanství v Egyptě bděl nad jeho bezpečím, v 
Nazaretě obstarával všechny životní potřeby 
Syna Božího. Jako pěstoun Pána Ježíše byl stále 
při něm, bydlel, pracoval, modlil se s ním. A Ježíš 
jako dítě a mladík miloval sv. Josefa a vážil si ho 
jako dobrý syn svého otce. Modleme se za otce, 
kteří plní svoji otcovskou úlohu s těžkostmi, ne 
vždy zapříčiněnými jejich vinou. Ať s pomocí sv. 

Josefa zodpovědně plní povinnosti hlavy ro-
diny.
Svatý Josefe, ty jsi vzor a patron všech otců rodin, 
nauč je křesťansky chápat povinnosti. Naplňuj ra-
dostí srdce rodičů, kteří odevzdávají život svým 
dětem. Ať se otcové starají o svoje rodiny tak, jak 
ses ty staral o svatou rodinu v Nazaretě. Ať žijí svůj 
rodinný život s Ježíšem. Vypros jim, aby je žádné 
životní překážky nedokázaly vzdálit od Boha a 
ochladit jejich vzájemnou lásku. Svatý Josefe, svěř 
Bohu všechny otce, kteří se starají o svoje rodiny, 
a zejména ty, kteří svoje povinnosti vykonávají s 
těžkostmi. Amen.
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Mše svatá
krok za krokem

„Stavba” mše svaté
Než se dostaneme k jednotlivým částem, 
projdeme si nejprve takový stručný ale 
přitom ucelený pohled na průběh mše sv. 
Můžeme přitom vyjít z určitého srovnání 
hlavních částí kostela s hlavními částmi mše 
sv. Když člověk vchází do kostela, ocitá se 
nejdříve v předsíni, odtud postupuje do lodi 
kostela. Hlavním prostorem chrámu je ov-
šem svatyně, nebo-li presbytář. Tímto roz-
dělením kostela na předsíň, loď a svatyni si 
můžeme ukázat i hlavní strukturu mše 
sv., která je tvořena vstupními ob-
řady, bohoslužbou slova a bo-
hoslužbou oběti. Předsíň je urči-
tým přechodem z ulice do chrá-
mového prostoru. Necháváme 
za sebou starosti tohoto světa, 
abychom se věnovali starostem 
o Boží království. Tomu také ma-
jí posloužit vstupní obřady, aby-
chom se připravili na to pod-
statné, co se bude dít. Máme 
nasměrovat svoji pozornost k 
tomu všemu, čím nás chce Bůh 
obdarovat a otevřít tomu své 
srdce. Takovému vnitřnímu na-
směrování poslouží už společný zpěv a pak 
znamení kříže, kterým vyjádříme, že tu nej-
sme jen tak pro nic zanic, ale kvůli spole-
čenství s Bohem i mezi sebou navzájem. 
Zvlášť důležitý je úkon kajícnosti, který nám 
umožní vyjádřit naši touhu po Bohu a tím i 
ochotu očistit se od všeho, co nám pro 
vytvoření důvěrného společenství s Ježíšem 
překáží. Dříve, než začneme čerpat z Bo-
hem nabízených milostí, do zpěvu „Pane 
smiluj se“ a vstupní modlitby vkládáme svoji 
důvěru, že od něj smíme tyto nezasloužené 
dary opravdu přijímat.
Druhým místem kostela je loď s lavicemi, 

kde jsou věřící shromážděni. Tam také smě-
řuje pozornost všeho toho, co se děje při bo-
hoslužbě slova. Zde k nám přichází Bůh jako 
Otec k dítěti, aby k nám promluvil, aby nás 
vedl, povzbudil a poradil ve všem, kde je to 
třeba. Malé dítě poslouchá hlas rodičů nej-
více tehdy, když ho něco zajímá, když potře-
buje s něčím poradit atp.. Když je však zau-
jato něčím jiným, víme, jak snadno pře-
slechne, co mu rodiče říkají. 
I pro naši pozornost je důležité, nakolik jsme 
Bohem zaujati, nakolik nás zajímá, co nám 
On říká. Ovšem při četbě Písma sv. máme na 
to, co slyšíme jako Boží slovo, také odpo-
vídat. Zvláště verše žalmů vyjadřují různými 
způsoby, jak může člověk odpovídat na to, 

když je Bohem osloven. Pro-
storem k tomu, abychom si zku-
sili uvědomit, jak Bohu odpoví-
me, je i chvíle ztišení po promlu-
vě. Avšak nejdůležitější odpo-
vědí na slyšené Boží slovo je na-
še víra. Tím, že přijímáme Boží 
slovo za své, naše víra roste. 
Proto i modlitba obsahující vyz-
nání víry je nejvhodnější právě v 
závěru bohoslužby slova. Svoji 
víru ale vyznáváme i tím, že se s 
důvěrou k Bohu obracíme se 
svými prosbami. 
Pak se pozornost přenáší do tře-

tího místa v kostele, do presbytáře, který 
můžeme nazývat svatyní chrámu. Poté, co 
se Bůh k nám obrací se svým slovem, se zase 
my při bohoslužbě oběti věnujeme tomu, co 
pro nás vykonal. Centrem pozornosti se stá-
vá Ježíšova oběť podstoupená pro naši spá-
su a jeho vítězství nad smrtí. A my jsme tu 
právě proto, abychom v sobě živili a stále 
obnovovali svoji účast na tomto Ježíšově ví-
tězství. My jsme sice dostali tento nový ži-
vot už při křtu, jenže život, který není vyživo-
ván potřebnou stravou, nutně odumírá. 
Nejdříve spolu s obětními dary přinášíme 
Bohu i sami sebe a to proto, aby On mohl 
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proměňovat naše životy. Když se totiž skrze 
službu kněze proměňuje chléb a víno v Tělo 
Kristovo a Krev Kristovu, má docházet i k 
naší proměně. Jestliže Bůh má tu moc, že se 
z chleba a vína stává Ježíšovo obětované 
tělo a prolitá krev, pak má moc proměňovat 
i v nás vše, co je slabé a ubohé. Může to však 
učinit takovou měrou, jakou my se s tou 
Ježíšovou obětí spojíme, nakolik mu své 
starosti a problémy včetně našich hříchů 

odevzdáme. 
Na závěr se také Ježíšovým Tělem a krví sy-
tíme jako pokrmem věčného života. V tuto 
chvíli nám Ježíš nabízí sám sebe tím nejdů-
věrnějším způsobem. Takto jsme na úvod 
pouze stručně pojednali o průběhu mše 
svaté a jejím významu a je pochopitelné, že 
dokud někdo nevnímá smysl toho, co se zde 
děje, neví ani, proč by mu mělo stát za to do 
kostela chodit.

Drazí farníci, již nějaký čas můžete z mých úst sly-
šet tu a tam, výraz farní evangelizační buňky. Je to 
forma pastorace ve farnosti, která mně oslovila a 
rádi bychom vám jako duchovní správa tuto mož-
nost nabídli. Tato forma se může zrealizovat ve far-
nosti po období přípravy, katechizace a hlavně 
modlitby. Budu postupně uveřejňovat informace o 
farních evangelizačních buňkách dále jen FEB, 
abyste se mohli za toto dílo modlit a připravovat 
své srdce, aby bylo ochotné, když Pán povolá, 
odpovědět na Boží volání a zapojit se.

Historie FEB
Americký kněz, otec Michael Eivers 
jako první rozvinul v katolické církvi 
evangelizační metodu, která se na-
zývá domácí buňky a s úspěchem ji 
aplikoval ve své farnosti na Floridě 
začátkem osmdesátých let 20. stol. 
Zvláštní místo vyhradil ustavičné a-
doraci 24h, 7 dní v týdnu. V roce 1987 
don Piergiorgio (Pigi) Perini, farář farnosti 
Sant´Eustorgio v Miláně, na radu svých přátel 
odjel na Floridu, aby se s touto zkušeností sezná-
mil. Tato návštěva znamenala pro něho radikální 
konverzi. Po návratu shromáždil 40 svých věřících, 
které pozval, aby mu pomohli učinit z jejich farnosti 
společenství horlivé víry, zaměřené na evangeli-
zaci po vzoru společenství v první církvi. Tato zku-
šenost se rychle šířila nejdřív v celé farnosti 
Sant´Eustorgio (Miláno) (dnes je tam asi 180 evan-
gelizačních společenství-buněk) a pak postupně 
do mnoha dalších farností v Itálii i v zahraničí. Don 

Pigi začal organizovat formační semináře, které 
měly vliv na farnosti po celém světě. Papežská rada 
pro laiky se přesvědčila, že tato metoda je přijatel-
ná a použitelná pro farnosti na celém světě a na-
vrhla donu Pigimu, aby vytvořil mezinárodní orga-
nizaci, aby celá církev mohla žít z této milosti. V ro-
ce 2009 byl Systém farních evangelizačních buněk 
schválen Pontifikální radou pro laiky a vřele dopo-
ručen pro celou církev.

Díky čemu se FEB rozšířily po celém světě?
Je to díky potřebě najít metodu, která umožňuje v 

běžném kontextu církve konkrétně prakti-
kovat evangelizaci, k níž tak mocně zval 

bl. Jan Pavel II. Od vydání encykliky 
Pavla VI. Evangelium nuntiandi se v 
Církvi vytvořil proud evangelizace. 
Pro faráře a správce farností, kteří 
nejsou v nějakém hnutí, jenž by je 
podpíralo, se farní evangelizační  

buňky stávají možností, jak proměnit 
běžnou pastoraci na pastoraci evangeli-

začně - misijní. Právě toto je na metodě FEB při-
tažlivé. Dává možnost vykonávat běžnou pasto-
raci a činit z ní pastoraci evangelizační. Je to také 
jedna z forem, jak učinit laiky konkrétně spoluod-
povědné za život farnosti, za její růst, tak jak nás k 
tomu zve II. Vatikánský koncil i papežové. Tam, kde 
jsou bratři a sestry z farnosti vedeni ke svědectví o 
jejich víře, tam je evangelizace současně vede na 
hlubinu víry. Je tu kladen velký důraz na rozlišování 
darů jednotlivých bratří a sester a jejich efektivní 
zapojení se do služby ve farnosti.

Farní evangelizační buňky



Program farnosti

Svátost křtu dětí:

přípravy: 1.3., 8.3., 15.3. v 9.00 v KL.

křest: 16.3. po mši sv. v 10.30 ve farním kostele

Příprava na svatost manželství: 3.3. (I/8)

Společenství maminek a babiček:

skupina A v pondělí 3.3. v 17.15 hodin v KL

skupina B v úterý 4.3. a 18.3. v 18.00 hodin v KL

Setkání modlících se tatínků:

6.3. v 19.00 hodin na St.F.

Setkání seniorů La Vie Montante:

Středa 19.3. po ranní mši svaté v KL

Setkání Misijního klubka: 22.3. od 9.00, St.F

Setkání pastorační rady: 20.3. v 19.00 v KL

Příprava na svátost křtu dospělých

skupina I (P. Roman): . 13.3. a 27.3. v 19.00 v KL

Příprava na svátost křtu dospělých 

skupina II (P. František): dle dohody

Společenství Lectio Divina: . v 16.00 - Pas-
torační místnost „Sadová”

Katecheze dospělých: 12.3. a 19.3. v 
19.00 v KL.

Večer chval: 16.3. v 19.00 „Výměník” nová 
modlitebna Církve bratrské v Místku - 
Rivěře.

Centrum pro rodinu a sociální péči 
nabízí: 

KLAS

KLub Aktivních Seniorů zve:

18. 3. 2014 Frýdek – stará fara od 9 hod.

Téma: Co rádi čteme

Můžete si přinést vaši oblíbenou knihu.

Akademie pro třetí věk

13. 3. 2014 Ostrava – biskupství od 9 hod.

 Lektor: P. ThLic. Petr Smolek

Téma: Katechumenát - uvádění nepokřtě-
ných dospělých osob do křesťanského života v 
minulosti a především dnes.
Kontakt: M. Göttlicherová, mobil 731 534 062

Biskupství nabízí

Uzávěrka příštího čísla: 24.03.2014
Příští číslo vyjde v neděli 30.03.2014
Cena výtisku jednoho kusu: 2,50 Kč

KONTAKTY DUCHOVNÍ SPRÁVY

P. Anton Verbovský CSsR 739660113 
administrátor farnosti

P. František Boldy CSsR 731433133
rektor komunity a farní vikář

P. Roman Janáč CSsR 732256223
farní vikář

P. Artur Bilyk CSsR 731433132
farní vikář

Bulletin je neprodejný, podpořit nás 

můžete na č.ú: ����������/����

Úřední hodiny farní kanceláře

 Pondělí: 8.00 - 11.30, 14.00 - 17.00

 Úterý: 9.00 - 11.30
 Středa: 9.00 - 11.30
 Čtvrtek: 8.00 - 11.30, 14.00 - 16.00

 Pátek: 9.00  11.30

Křtem se začlenili do farní rodiny

16.2.2014 - František Čuda

12. 3. 2014 Frýdlant n. Ostr.
farní sál Náměstí 2 a kostel sv. Bartoloměje od 9 do 
14 hod. Postní duchovní obnova na téma:

 "Radost a smutek v životě Krista i v životě 
našem..." 

Duchovně nás bude provázet P. Lukáš Engelmann
Program: mše svatá, přednášky, možnost svátosti 
smíření, adorace. Přihlášky do 5. 3. 2014 

20. 3. 2014 Ostrava – biskupství
od 9 do 14 hod. Postní duchovní obnova, téma:

 „Jsem prodloužením lidství Ježíše Krista 
na této zemi.“ blah. Alžběta od Nejsvětější 
Trojice

Duchovní doprovázení Mons. Adam Rucki
Program: mše sv., přednáška, křížová cesta, ado-
race, možnost svátosti smíření

Přihlášky do 13. 3. 2014 
M. Göttlicherová, mobil 731 534 062
L. Kaňoková, mobil 734 876 497

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY

POZOR! ZMĚNA ČASU
DNE 30.3.2014 ZAČÍNÁ LETNÍ ČAS. HODINY SE POSOU-
VAJÍ O HODINU DOPŘEDU, T.J. ZE 2.00 NA 3.00.

SBÍRKA 23.3. - 3. NEDĚLE POSTNÍ 
SBÍRKA NA POTŘEBY DIECÉZE


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8

