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

Svatý Kříži tebe ctíme...
Kříž je nejznámější symbol křesťanství. I v naší době, která o nábo-
ženství mnoho nedbá, setkáváme se s tímto znamením stále: na 
chrámových stavbách, na významných místech a budovách, v polích 
u Božích muk, na hřbitovech, v mnoha domácnostech a také v pra-
covnách, na zlatých řetízkách zdobících šíje žen, na schránkách se 
smrtelným obsahem, nad lékárnami, na záchranných vozech, nad 
stanovištěm lékařů... Co vlastně znamená kříž?
Kříž ještě dříve, než byl posvěcen tajemstvím smrti Božího syna, byl 
znám a užíván. Označoval důležitá místa. Hle, zde se cos pamě-
tihodného stalo. Zde někdo zahynul, jiný unikl, zde někdo věčným 
spánkem odpočívá. Zde je to místo, od něhož lze pochopit rozličné 
příběhy. Kříž, ať už v jakémkoli tvaru, byl vždy především setkáním 

dvou směrů, vertikály a horizontály, odjakživa spojovaných s dimenzí ducha a těla a s 
mužským a ženským principem. Jeho střed byl bodem, od něhož se budovalo pochopení 
prostoru, v němž vše mohlo být popisováno jako ležící nad a pod, vlevo a vpravo. Pod-
statným na tvaru kříže bylo právě setkání a tajemství. Vždyť v běžné zkušenosti máme 
vepsáno, že na křižovatkách cest se setkávají osudy a stojíme před rozhodnutím, kterým 
směrem se vydat. Ne náhodou, ale s intuitivní jistotou bylo písmeno x vybráno za označení 
neznámé v rovnicích. Stejně přirozeně označíme v knize křížkem místo, kde se tok auto-
rových myšlenek setká, střetne či rozchází se směrem našeho uvažování. Neméně důležitá 
je však i zkušenost, že ve tvaru kříže vážeme a otvíráme. Sotva lze nerozsypat náklad jen 
jedním směrem převázaný a každý sadař a lékař ví, že očistný řez musíme vést ve tvaru 
kříže. Toto vše si kříž přináší z doby předkřesťanské. Význam kříže je však dnes dán ne-
pochopitelnou velkopáteční událostí Kristovy smrti. U kříže na Kalvárii stojíme před oním 
bodem, do něhož jakoby vše směřovalo a odkud je možno odvinout veškerý smysl a 
pochopení každého života.
Již sám tvar kříže obsahuje veliké poučení. Je to tvar vyvážený, ne však podle všech os 
symetrický. Pozemská horizontála, přesně vymezená a zřetelně kratší, jako by byla 
duchovní silou vynášena do výše po neomezené vertikále kořenící v zemi a vztahující se k 
nebi. Její potřeba pro vznik kříže je ovšem nutná. Čistá vertikála je jen kůl. V určitém bodě 
se musí duchovní trysknutí rozevřít v náruč horizontály, aby mohlo vzniknout znamení lásky. 
Toto velké, vše ovládající tajemství kříže se zjevuje teprve, když byl kříž použit jako míra 
člověka, když byl přiložen jako zkouška životní opravdovosti k údům Syna Božího, který 
tvrdošíjně sám sebe nazýval Synem člověka. Když byl Kristus shledán pravdivým až k 
smrti, stal se krucix mírou veškerého soudu Božího. Jím jsme a budeme pro věčnost 
souzeni v každém svém skutku. Kříž je především mírou, vůči které můžeme hodnotit každý
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Posila komunity Frýdek
Jak již bylo zmiňováno při odchodu o. Krzysztofa, naši komunitu k 1. září 2013 posilní 
dva spolubratři z Bratislavské viceprovincie: P. František Boldy a P. Artur Bilyk. V 
krátkosti vám je představím a doufám, že i vy sami je budete chtít více poznat.

P. František Boldy se narodil 12.7.1976 v Prešově (SR) a 
na kněze byl vysvěcen 23.6.2001 na poutním místě Staré 
Hory u Banské Bystrice. Celé jeho dosavadní pastorační 
působeni bylo, dá se říct, na jednom místě a to v 
Gaboltově na východním Slovensku. Je to mariánské 
poutní místo Panny Marie Škaplířské asi 16 km od 
Bardějova. Na tomto působišti byl administrátorem 
farnosti a zároveň plnil službu představeného ko-
munity. Jezdil také na lidové misie a exercicie.
Do Frýdku přichází v rámci restrukturalizace Pražské 
provincie a přebírá po P. Romanovi službu před-
staveného komunity Redemptoristů.
P. Artur Bilyk se narodil 8.9.1983 ve vesnici Velykyj 
Bereznyj na Ukrajině. Na kněze byl vysvěcen 30.6.2012 v 
klášterním kostele Redemptoristů v Podolinci. Jeho 
dosavadní pastorační působeni bylo také spojeno s 
poutním místem Gaboltov. Působil tam jako kaplan.
Do Frýdku přichází také v rámci restrukturalizace a 
zajisté si ho pamatujete z jeho jáhenské praxe, kterou 
absolvoval i v naši farnosti.
Přeji těmto spolubratřím, aby se tady cítili dobře, aby 
byli vámi srdečně přijati. Prosím o modlitební dopro-
vázení celé naši komunity, abychom byli svědectvím 

Ježíšovy lásky a milosti a také abychom byli dobrými duchovními otci.

III. VELKÁ FRÝDECKÁ POUŤ

Srdečně zveme na III. Velkou frýdeckou 
pouť, která se bude konat v sobotu 7. 
září. Mše svaté budou slouženy v bazi-
lice v 8.00 a v 18.00 hodin. V 16.00 ho-
din zveme na růženec, v 17.00 hodin na 
eucharistickou adoraci. Příležitost ke 
svátosti smíření bude od 16.00 hodin. V 
neděli 8. září budou mše svaté slouženy 
v 7.00, v 8.00, v 9.30 (poutníci Mís-
tek), v 11.00 a v 18.00 hodin.V Lískovci 
a ve Starém Městě nebudou mše svaté 
slouženy.

!!!Změna úředních hodin!!!
Od 2. září 2013 dochází k úpravě úřed-
ních hodin farního úřadu ve Frýdku.

 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

ZAHÁJENÍ KATECHETICKÉHO ROKU
V neděli 8.9.2013 v 11.00 hodin srdečně 
zveme rodiče a děti na mši svatou k 
zahájení katechetického roku 2013/14. 
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svůj záměr a poopravit ho tak, aby skutek z něho vzešlý obstál na soudu pravdy a lásky.
Pohled na kříž zachraňuje ve chvílích, kdy nás pokřivenost tohoto světa drtí až k smutku 
smrti. Všichni se samozřejmě a pochopitelně obáváme a děsíme smrti. Milujeme život. 
Smrt nám ho bere. Zde však hledíme na vydání života. V poklesnutí Kristovy hlavy 
uhlídáme gesto nejhlubšího, nejpokornějšího klanění před Bohem, Pánem všeho života. 
Otevírá se nám tu jiný pohled na smrt. Smrt, kterou chápeme jako tu, která nám vyrve z 
rukou vše, co jsme získali, a sklátí nás z jasu života v temnotu hrobu, ustupuje zde smrti, 
která je utichnutím a posledním obdarováním života docházejícího vyvrcholení. Nestačí 
chladně a přesně naplňovat zákony správného jednání.
Ani to není ještě vše. Kristův kříž ukazuje plnost znamení kříže také v tom, že jednak doplní 
ono založení prostoru, když se na chvíli objeví v kopí vojákově třetí dimenze, jednak 
ukáže, že centrum tajemství neleží v geometricky daném středu kříže, ale je vysunuto vně, 
do srdce Ježíšova. Položení Kristova srdce na kříži je provždy obrazem pevnosti zákona a 
vítězství lásky.
V našich domovech je kříž rovněž oním centrálním bodem, od kterého se počítá prostor, a 
to především prostor sociální. Nikdo z členů rodiny nestojí v jejím středu, všichni tu stojí v 
rodinném kruhu kolem Krista. 
Kdyby se člověk dlouhým hleděním na kříž vnitřně a ve skutcích rovnal do jeho 
vyváženosti, celý svět by se v něm rovnal. Kdyby dlouhým hleděním s vlastní bídou 
přivykal pohledu do Kristovy tváře, nestal by se mu jedenkrát tento pohled peklem 
zděšení. Kdybychom s úctou chovali ve svých domovech kříž, nestanuli bychom ve smrti 
před neznámým soudcem, králem děsivé vznešenosti, ale před Spasitelem, který nesl 
naše slabosti...
Takové hledění na kříž však vyžaduje odvahu. Uvidíme totiž pravdu o sobě a máme ji 
přijmout. Nejenom, že se nám objeví mnohé naše pokřivení, ale zahlédneme i své hrozné 
podoby. Při pohledu na kříž vyvstává před námi celá scéna Kalvárie a mění se v jakési 
zrcadlo. Poznáváme se v něm. Jednou v bolestí ztrnulé postavě apoštola Jana, jindy v 
hořekující Maří Magdaléně, opět jindy ve sprostotě biřiců či v uspokojené učenosti 
zákoníků rozšafně řídících záležitosti svého národa.

převzato s internetu www.pastorace.cz

sv. Jan session
Program probíhá na farní zahradě u farního 
kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku
 PÁTEK 13.9.2013 
 od 20:00 hod. TRABAND 
Vstupné pátek + sobota: dospělí 150,- Kč; stu-
denti 100,- Kč; děti 50,- Kč
 SOBOTA 14.9.2013 
 od 18:00 hod. HROZEN 
 od 19:00 hod. SIMONA MARTAUSO-
VÁ & KEB.UP BAND 
 od 20:00 hod. MEYBE 
Vstupné sobota: dospělí 70,- Kč; studenti 50,- 
Kč; děti 30,- Kč

NEDĚLE 15.9.2013
 od 19:00 Večer chval EFRÉM + 
ZACHEUSZ chvály a uctívání v češtině i polštině.

Vstupné dobrovolné

 JOBOVA ZVĚST
 po celou dobu festiválku ke shlédnutí 
výstava fotograí Jana Šibíka s texty z biblické 
knihy Job.

Příprava na svátosti
křtu a biřmování

Od října začne příprava na svátost 
křtu dospělých a svátost biřmová-
ni. Podrobnosti budou na nástěnce 
a také na webu farnosti.



Program farnosti

Svátost křtu dětí:

přípravy: 7.9., 14.9., 21.9. v 9.00 hodin v KL. Křest: 

22.9. po mši svaté v 10.00 hodin (křest v cca 11.00 

hodin) ve BM

Přípravy na svátost manželství:

5.9. (IV/1), 13.9. (IV/2), 20.9. (IV/3), 27.9. (IV/4), 

v 18.00 hodin v KL

Společenství maminek a babiček:

skupina A v pondělí 2.9. v 17.00 hodin v KL

skupina B v úterý 3.9. a 17.9. v 18.00 hodin v KL

Setkání osamělých maminek:

28.9. ve 14.30 na St.F.

Setkání modlících se tatínků:

12.9. a 26.9. v 19.00 hodin na St.F.

Setkání seniorů La Vie Montante:

úterý 10.9. po ranní mši svaté v KL

Setkání Misijního klubka: 21.9. v 9.00 na St.F.

Setkání katechetů farnosti Frýdek:

9.9. v 19 hodin v KL

Setkání pastorační rady: 5.9. v 19 hodin v KL

Připrava na svátost křtu dospělých: 

Čtvrtek 19.9. v 19.00 hodin v KL

Společenství Lectio Divina: 19.9. v 16.00 hodin v KL 

Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí: 

KLAS – Klub aktivních seniorů zve: 

17. 9. 2013 „Paměť a naše smysly”

Jak fungují naše smysly si vyzkoušíme v praxi; trénink 
paměti…

15. 10. 2013 „Co můžeme získat skrze 
doteky” – host masérka Bc. Hana Čajánková 

Potřeba doteků během života, doteky ve svátostech

12. 11. 2013 „Vracíme se domů…”

Smrt není konec, ale začátek, trénink paměti a další 
zajímavosti…

10. 12. 2013 „Advent"

Adventní zamyšlení, trénink paměti a další 
zajímavosti…

Akademie pro třetí věk

4. 9. 2013 „Co nám říkají symboly?”

Frýdlant n. O. fara, Náměstí 2,  od 9 hod. 

Přednáší:  P.  PaedDr. ThLic. Marcel Puvák

18. 9. 2013 Vycházka do Holasovic

Odjezd vlaku přes Opavu – východ: Frýdek-Místek 
8.27 hod.  Přestup v Opavě do Holasovic v 9. 43 
hod., příjezd Holasovice v 9. 59 hod.

21. 9. 2013 Narozeninová párty „Fandíme 
rodině“ oslava 20 let Centra pro rodinu a sociální 
péči o.s. 

Program: 11 hod. mše svatá v kostele sv. Václava, 
další program pro celou rodinu na výstavišti Černá 
louka. Přijďte podpořit rodinu!

Uzávěrka příštího čísla: 24.9.2013
Příští číslo vyjde v neděli 29.9.2013

Cena výtisku jednoho kusu: 2,50 Kč

Biskupství nabízí

KONTAKTY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

P. Anton Verbovský CSsR, 739660113, 
P. Roman Janáč CSsR, 732256223

P. Artur Bilyk, CSsR, P. František Boldy CSsR 

Bulletin je neprodejný, podpořit nás můžete na 
č.ú: 1015025651/5500

Křtem se do našeho společenství začlenili

Opustili nás

14.7.2013 - Mia Gabriela Hložková
25.8.2013 - Vojtěch Göttlicher

20.6.2013 - Lev Kika (*1933)
26 6 Jan Kadlubek 46. .2013 -  (*19 )
30 6 Bernadetta Poláčková 24. .2013 -  (*19 )
23.7.2013 - Václav Kaloč (*1941)
24.7.2013 - František Čech (*1925)
17.8.2013 - Matylda Kolářová (*1925)
26.8.2013 - Witold Ivánek (*1955)

SBÍRKA
16.9. - 24. Neděle v mezidobí
SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY

Přijali svátost manželství
27.7.2013 - Barbora Ručková - Jan Klimša
30.8.2013 - Petra Fukalová - Jan Chlumský

Duchovní obnova-Frýdlant n. O. -7. – 9. 10. 2013

P. Mgr. Roman Janáč CSsR. 
 Srdce – cesta do středu

Začátek v pondělí v 9.00, závěr ve středu ve 14.00. 
Cena 750,- Kč  platba na místě. Přihlášky do 1. 10. 
2013 u M. Göttlicherové, tel. 731 534 062
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