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Mariánské nám. 145, 73801 Frýdek-Místek, tel.: klášter:558 628 415
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 Poznávejme rúženec a modleme se ho 
Modlitba růžence v sobě obsahuje stále se opakující volání po Mariině 

přímluvě; zahrnuje v sobě všechnu bídu, doléhající na člověka a obsahuje 

rozjímání a přemítání o jejím životě, který byl naplněný Bohem. Toto 

rozjímání je zaměřeno na život Kristův. (Podle R. Guardini "O modlitbě", s. 221-227)

Co to je růženec

Růženec je především modlitba rozjímavá, niterná. Je to modlitba kristo-

logická, směřuje ke Kristu, který je ve středu růžence, a tedy i ve středu 

rozjímání. Podkladem růžence je uvažování o událostech z jeho života. 

Nejde tedy o jednotlivá slova zdrávasů, ale o události z života Ježíšova. Je k 

tomu ale potřeba šňůrky s růžencovými zrnky? A nejsou zde slova zbytečná? 

Růženec je modlitba pro ty (či pro ty chvíle,) které by "rušilo" absolutní ticho. 

Slova zdrávasů se stávají jakýmsi řečištěm, kterým plyne proud myšlenek, stávají se pomůckou k 

lepšímu soustředění. Jsou jako břeh, na který naše prchavé myšlenky narážejí a vracejí se zpět do 

řečiště. Šňůra růžence a její zrnka jsou k tomu, aby nás vedly. (Naše víra, str. 233-234 )

Vznik růžence

Modlitba růžence má svůj kořen v modlitbě žalmů. Křesťané hned od počátku přejali žalmy jako 

podklad pro svou modlitbu. V žalmech totiž každý člověk snadno poznává Boha, jako svého 

nejvyššího dobrodince a spasitele, ke kterému je možno se obracet s díky a od něhož se může s 

důvěrou žádat milost, pomoc, milosrdenství a odpuštění hříchů. 

Zvláště poustevníci a řeholníci se hojně modlili žalmy. V jejich společenství se každý zavázal alespoň 

jednou týdně pomodlit se nad všemi 150-ti žalmy. Časem se vžilo, že se ke každému žalmu přidávalo 

jedno tajemství z Ježíšova života. Tak vznikl soubor 150-ti tajemství k jednotlivým žalmům. Protože ale 

někteří bratři neuměli číst, vyvinul se časem zvyk modlit se místo 150-ti žalmů 150 "otčenášů" a 

"zdrávasů". Tato modlitba se prokládala velebením Nejsvětější Trojice ve zvolání: "Sláva Otci...". 

Později se počet tajemství snížil na patnáct, takže bylo možné se je naučit nazpaměť. Křesťanská víra 

začala později nahlížet na tajemství Ježíšova života Mariiným pohledem, tedy pohledem té, která 

Boha plně přijala do svého života, jeho slovo slyšela, uchovávala ho ve svém srdci a zachovávala ho 

(srv. Lk 2, 51; 11, 28). Růženec tak lidem připomíná, z pohledu lidí, nejvýznamnější Boží činy. 

Růženec by neměl být samoúčelnou modlitbou, ale modlitbou, která křesťana učí, podněcuje a 

pomáhá se otevřít Bohu a jen na Něm založit osobní život a naději. 

Toto vše je zvláště zřejmé ze závěrečné modlitby v růženci: „Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým 

životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu; dej nám, prosíme, abychom na přímluvu 

Panny Marie podle těchto tajemství žili a dosáhli toho, co slibují. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. 

Amen.“ (Podle prof. Dr. L. Rupčiče: Zprávy z Medžugorje, č. 10-94)

Mariiny vzpomínky

Maria žije s očima upřenýma na Krista a každé jeho slovo je pro ni pokladem: Maria to všechno 
uchovávala v srdci a rozvažovala o tom (Lk 2,19; srov. 2,51). Vzpomínky na Ježíše, pevně vtištěné do 

...pokračování na str. 2



jejího ducha, ji provázely za všech okolností, když ve své mysli znovu prožívala rozličné okamžiky 

svého života po Synově boku. Právě tyto vzpomínky jsou v jistém smyslu podstatou "růžence", který 

Maria během dnů svého pozemského života neustále recitovala. 

Také nyní, uprostřed radostných zpěvů v nebeském Jeruzalémě, je příčina jejích díků a její chvály 

stejná. Právě ona inspiruje její mateřskou péči o putující církev, ve které Maria - šiřitelka evangelia - 

"děj" svého vyprávění dále rozvíjí. Maria věřícím stále znovu a znovu předkládá "tajemství" svého Syna 

s přáním, aby je kontemplovali, a Kristova tajemství tak mohla prokázat veškerou svoji spasitelnou 

moc. Křesťanské společenství se modlitbou růžence vlastně slaďuje se vzpomínkami a pohledem 

Mariiným. (Apoštolský list o růženci, 11 )

MISIJNÍ NEDĚLE

V neděli 20.10. srdečně zveme na Misijní mši svatou v 

10.00 hodin do baziliky. Po mši svaté v 8.00 a v 10.00 

hodin proběhne již tradiční MISIJNÍ JARMARK, kde 

budou nabízeny k prodeji misijní kalendáře, růžence i 

desátky a také výrobky dětí z misijního klubka.

V sobotu 19. října v 21.00 hodin se připojíme 

modlitbou růžence ve svých rodinách k celosvětové 

modlitbě za misie. Posvěcení svíček k tomuto účelu 

proběhne v neděli 13. října při mši svaté v 10.00 

hodin. Posvěcené svíčky si přineste s sebou také na 

misijní mši svatou v neděli 20. října v 10.00 hodin.

MŠE SVATÉ 1. A 2. LISTOPADU

1. listopadu – slavnost Všech svatých

 Bazilika - v 8.00 a 18.00 hodin.

 Obřadní síň - v 15.00 hodin mše svatá.

2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zem-
řelé

 Bazilika - v 8.00 a v 18.00 hodin.

ODPUSTKY
Dne 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možné 
získat při návštěvě kteréhokoli kostela plnomocné 
odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kro-
mě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, 
modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou po-
modlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyz-
nání víry.

Od 1. do 8. 11. je možno získat po splnění tří obvyk-
lých podmínek denně plnomocné odpustky, při-
vlastnitelné duším v očistci, navštíví-li kdo hřbitov a 
pomodlí se tam jen v duchu za zemřelé; v ostatních 
dnech lze takto získat odpustky částečné.

Česká biskupská konference rozšířila pro věřící na úze-
mí českých a moravských diecézí možnost získání 
plnomocných odpustků pro duše v očistci spojených s 
návštěvou hřbitova už na dny od 25.10. – 1.11. je-
dině v případě, že nemohou návštěvu hřbitova 
uskutečnit v obvyklých dnech od 2. do 8. listopadu. 
Podmínky pro získání odpustků v nově přidaných 
dnech zůstávají stejné jako ve dnech 2.-8.11.

Pán si v srpnu povolal sestru Matyldu Kolářo-
vou. Má velkou zásluhu na obnově Orelské orga-
nizace. Jako členka rady Jednoty Orla Frýdek-
Místek a její dlouholetá starostka, (pokud ji to její 
zdravotní stav dovoloval), organizovala sportov-
ní činnost mládeže, poutní zájezdy, přípravu čle-
nů na účast na „Svatováclavské révě“ i vzděláva-
cí činnost.

 Za její práci děkují, Boží milost a věčný 
odpočinek vyprošují

členové župní rady.

Ohlédnutí za...

KLAS - KLub Aktivních Seniorů se představuje 
Je to aktivizační program pro lidi ve věku 55 let a 

výše. Je zaměřen na zkvalitnění života ve starším 

věku. Pokud je vám více než 55 let, chcete mít čas na 

sebe a hledáte třeba i možnost najít si nové přátele, 

setkat se s vrstevníky, podělit se o své radosti a smut-

ky, více porozumět dnešní době, předat své životní 

zkušenosti, ale i profesní nebo zájmové poznatky a 

tak obohatit ostatní, přijďte mezi nás.

Na co se můžete v KLAS-u těšit?

 Setkávání s vrstevníky*Besedy se zajímavými 

hosty*Možnost najít si nové přátele*Porozumět dnešní 

uspěchané době*Trénovat si paměť a motoriku*Naučit 

se novým věcem.

 Je to místo, kde se zasmějete a můžete dělat 

chyby*Můžete předávat své životní zkušenosti*Me-

zigenerační dialog*Prožít hezké chvíle.

 Setkávat se budeme vždy jednou za měsíc v 

úterý od 9 do 11 hodin na staré faře.

 Můžete zkusit něco nového… a hlavně nebudete sám 

(sama). Přijďte se nezávazně podívat, těšíme se na 

vás.

Kontakt: Marie Göttlicherová, tel. 

731534062, email: mariegott@seznam.cz



Redemptoristé si 16. října 

uctívají jednoho ze svých 

čtyř světců, a to řeholního 

bratra Gerarda.

Narodil se v roce 1726 

v jihoitalském městeč-

ku Muro. Gerard brzy 

ztrácí otce a musí se v 

rodině ujmout krej-

čovského řemesla. Od 

malička však tíhne k 

Božím věcem, a jeho touhou je stát se řeholníkem, 

sluhou Božím a zachráncem duší. Gerard nebyl nijak 

zvlášť intelektuálně nadaný, ale o to více se u něj pro-

jevovaly jeho duchovní charismatické dary, kterými 

ho Bůh bohatě obdařil. Celý život Gerarda je vlastně 

životem mnoha Božích zázraků, které se skrze tohoto 

jednoduchého ale hlubokou láskou a vírou prod-

chnutého bratra staly. Po neúspěšné žádosti o vstup 

ke kapucínům a počátečním odmítání i redempto-

ristů, především kvůli jeho chatrnému zdraví, subtilní 

postavě a povinnostem k nemocné matce, byl přece 

jen s váháním a obavami přijat. Když jej přijímali do 

noviciátu, téměř všichni o něm pochybovali a nedá-

vali mu mnoho šancí na to, že u řeholníků vydrží. Ge-

rard, ku podivu všech, dělal s pokorou a poslušností 

ty nejobyčejnější práce. Když se kolem života svatého 

Gerarda začalo šířit podivuhodné Boží působení a 

požehnání, v roce 1752 skládá s velkou radostí v srdci 

první řeholní sliby. Na Gerardovi se v plnosti pro-

jevovala slova Písma, že Bůh si volí právě ty, kteří jsou 

v očích světa pokládáni za nic, za neschopné a slabé, 

aby se právě skrze tuto jejich neschopnost tím moc-

něji projevilo Boží působení a moc, a také, že tajem-

ství Božích věcí je odhalováno maličkým, tedy po-

korným, těm, kteří mají jednoduché, a nerozdělené 

srdce. Gerardovi se skutečně dostalo mnoha zvláš-

tních Božích milostí. Často při modlitbě upadal do 

extází, dokázal číst v duších lidí, měl dar uzdravování, 

dokázal dokonce poroučet zlým duchům a vracet 

lidem svobodu Božích dětí. Toto všechno bylo pří-

tomno v jeho životě díky jeho velmi osobnímu vztahu 

k Bohu, vroucí modlitbě, postu, askezi, ale především 

díky jeho opravdové touze a lásce k Bohu a k duším. 

Jeho zbožnost a čistota života byly obdivuhodné, 

mnoho lidí jej přes jeho jednoduchost žádalo o du-

chovní rady a vedení, včetně řeholních sester. Gerard 

měl i mnohá soužení a protivenství, která musel pod-

stoupit a překonat, jako například když jej jistá žena 

křivě obvinila z nemorálního chování, jako pomstu za 

to, že ji propustili z kláštera. Vše se pak Božím půso-

bením vysvětlilo bez toho, že by se Gerard sám snažil 

tuto záležitost vysvětlit a prošetřit. Byl natolik po-

korný, že se neodvážil hájit a vše svěřil Bohu, jenž se o 

své pokorné stará, a po celý život se nezklamal. To vše 

jen dosvědčuje, že Bůh byl Gerardovým skutečným pří-

telem a Gerard důvěřujícím dítětem Božím.

Ze života svatého Gerarda se vypráví jedna příhoda. 

Když na návštěvě u jisté rodiny zapomněl svůj kapes-

ník, přinesla mu ho jedna dívka zpět. Gerard jí odpo-

věděl: "Nech si ho, jednoho dne ho budeš potře-

bovat.“ Po několika letech tato dívka měla problémy 

v době těhotenství a málem zemřela při svém prvním 

porodu. Vzpomněla si z Božího vnuknutí na onen ka-

pesník od Gerarda a rychle po něm sáhla - a zázrak 

šťastného porodu a zdravého dítěte i matky byl na 

světě. Proto je dnes bratr Gerard vzýván jako ochrán-

ce matek v požehnaném stavu, při porodu a těch, 

které mají nějaké potíže v těhotenství.

Svatý Gerard umírá velmi brzy, ve svých 29 letech, na 

následky tuberkulózy v městečku Materdomini v ho-

dinu a den, kterou sám předpověděl. V roce 1893 jej 

papež Lev XIII. prohlásil za blahoslaveného a v roce 

1904 jej papež Pius X. kanonizoval. 

P. Roman Janáč

Svatý Gerard Majella (1726-1755)

 Modlitba ke sv. Gerardu za dar početí dítěte 

Svatý Gerarde, mocný přímluvce u Boha, 
divotvůrce našich dní, utíkáme se k tobě a 
prosíme o tvou pomoc. Víš, že naše manželství 
nebylo zatím požehnáno dětmi, a víš, jak moc 
můj manžel a já po tomto daru toužíme. Prosím, 
předlož naše prosby Tvůrci života, od něhož 
pochází všechno otcovství, a pros za nás u Něho, 
aby nám požehnal dítě, které bychom vychovali 
jako Jeho dítě a dědice nebe. Amen.

VIII. POUŤ MATEK

Srdečně�zveme�na�pouť�matek,�která�se�bude�konat�
v�sobotu�19.�října.�Mše�svatá�bude�sloužena�v�bazi-
lice�v�18.00�hodin.�V�16.00�hodin�zveme�na�růženec,�
v�17.00�hodin�na�pobožnost.�Příležitost�ke�svátosti�
smíření�od�16.00�hodin.�Po�mši�svaté�se�bude�konat�
modlitba�s�ostatky�sv.�Gerarda,�pro�ženy,�které�ne-
mohou�otěhotnět�anebo�mají�problém�donosit�po-
čaté�dítě.�Po�mši�svaté�zveme�na�malé�občerstvení�
do�kláštera.�



Program farnosti

Svátost křtu dětí:

přípravy: 5.10., 12.10., 19.10. v 9.00 v KL.

křest: 20.10. po mši sv. v 10.00 (křest v cca 11.00 ve BM)

Společenství maminek a babiček:

skupina A v pondělí 7.10. v 17.15 v KL

skupina B v úterý 1.10. a 15.10. v 18.00 v KL

Setkání osamělých maminek:

26.10. ve 14.30 na St.F.

Setkání modlících se tatínků:

10.10. a 24.10. v 19.00 na St.F.

Setkání seniorů La Vie Montante:

úterý 9.10. po ranní mši svaté v KL

Setkání Misijního klubka: v říjnu se nekoná!!!

Setkání katechetů farnosti Frýdek: 14.10. v 
19 .00 v KL

Setkání pastorační rady: 17.10. v 19.00 v KL

Příprava na svátost křtu dospělých

skupina I (P. Roman): čtvrtek 2.10. v 19.00 v KL

Příprava na svátost křtu dospělých 

skupina II (P. František): pondělí 7.10. a 21.10 v 
19.00 v KL

Společenství Lectio Divina: 17.10. v 16.00 v KL 

Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí: 

KLAS – Klub aktivních seniorů zve: 

2. 10. 2013 Frýdlant n. O. fara, od 9 hod. Cyklus o 
symbolech: Chléb – důležitá potravina i chléb života.

7. – 9. 10. 2013 Frýdlant n. O., PC - Ostravská 453

 3-denní duchovní obnova, vede P. Mgr. Roman 
Janáč CSsR, Téma: Srdce – cesta do středu

Začátek v pondělí v 9 hod., závěr ve středu ve 14. hod. 
Cena 750,- Kč (zahrnuje ubytování a plnou penzi), 
platba na místě.

Přihlášky do 1. 10.: M. Göttlicherová, tel. 731534062

15. 10. 2013 Frýdek – stará fara od 9 hod.

Téma: Co můžeme získat skrze doteky

 Host masérka Bc. Hana Čajánková

(potřeba doteků během života, doteky ve svátostech…)

17. 10. 2013 Ostrava – biskupství od 9 hod.

Akademie pro třetí věk – zahájení školního roku, 
mše sv. v kostele sv. Václava, po ní přednáška 

ThDr. J. Hromádky: Čím lákají východní náboženství

Uzávěrka příštího čísla: 29.10.2013
Příští číslo vyjde v neděli 3.11.2013
Cena výtisku jednoho kusu: 2,50 Kč

Biskupství nabízí

KONTAKTY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

P. Anton Verbovský CSsR 739660113 - administrátor

P. František Boldy CSsR 731433133 - 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: ����������/����

Opustili nás
02.9.2013 - Emilie Němcová (*1937)
07.9.2013 - Olga Válková (*1925)
10.9.2013 - Jan Tymon (*1963)

SBÍRKA
20.10. - 29. Neděle v mezidobí

SBÍRKA NA SVĚTOVÉ MISIE

Přijali svátost manželství
07.9. - Darja Žídková - Adam Tkáč
27.9. - Petra Urbancová - Miroslav Rusek
28.9. - Danuše Chasáková - Stanislav Vráblík 

Úřední hodiny
 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

OD NEDĚLE 3. LISTOPADU
BUDOU SLOUŽENY MŠE SV. VE FARNÍM KOSTELE:

V TÝDNU V 8.00 A 18.00 HODIN
V NEDĚLI V 7.30, 9.00, 10.30 

A V 18.00.HODIN

POZOR!!! ZMĚNA ČASU
Dne 27.10.2013 začíná zimní čas.

Hodiny se posouvají o hodinu zpět, ze 3.00 na 2.00.

!!!Křest dospělých!!!
Další skupina na přípravu

Počínaje pondělkem 7. října 2013 v 19.00, začíná 
přípravu na přijetí svátosti křtu dospělých, další 
skupina katechumenů. Přípravu, která se bude 
konat v klášteře, s frekvencí cca jednou za dva 
týdny, povede P. František Boldy. Máte-li ve 
svém okolí někoho kdo by měl zájem, ať se hlásí 
ve farní kanceláři.
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