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Mariánské nám. 145, 73801 Frýdek-Místek, tel.: klášter:558 628 415
kancelář:731 625 682, e-mail: rkf.frydek@doo.cz, web: www.farnostfrydek.cz

Liturgický rok
V měsíci, který prožíváme se skončí liturgický rok. 
Abychom do toho nového vkročili obohaceni o 
poznání, dovolte mi malou procházku slavením 
liturgického roku.

Liturgický rok začíná vždy ADVEN-
TEM (příchod), což je doba očekávání 
příchodu Pána Ježíše na svět. Během 
adventu si máme vytvořit touhu po 
setkání s Ježíšem a víc prohloubit svou 
víru a zbožnost. Advent je doba 
modlitby a pokání, ale také radosti a 
naděje ve spásu. Advent trvá čtyři 

neděle a končí 24. prosince.
Liturgický rok pokračuje VÁNOČNÍ 
DOBOU, která začíná 25. prosince 
slavností Narození Páně. Jsou to svát-
ky radosti, neboť Pán Ježíš se narodil 
pro každého z nás, i když si to málokdy 
uvědomujeme. Vánoční doba končí 
svátkem Křtu Páně, který nám při-
bližuje začátek jeho veřejné činnosti.
Následuje LITURGICKÉ MEZIDOBÍ. V tomto 
období prožíváme veřejnou činnost učení Pána Je-
žíše. Tento úsek trvá do úterý před Popeleční středou.

Popeleční středou začíná DOBA 
POSTNÍ, která trvá 40 dní a 
končí Bílou sobotou. Jistě jste to 
již mnozí počítali, ale nikdy vám 
40 dní nevyšlo. To proto, že se do 
postní doby nepočítají neděle. Pro 
nás je to doba nového obrácení, 
doba postu, odříkání a modlitby, 
neboť se blíží den umučení Páně 
za naše hříchy. Ale přitom máme 

naději v odpuštění. Tato doba je také vyvrcholením 
přípravy dospělých katechumenů na jejich křest, 
který přijmou v noci na Bílou sobotu.
VELIKONOČNÍ TRIDUUM (triduum znamená 
tři dny) je památka utrpení, smrti a zmrtvýchvstání 
Páně. Je to jeden svátek ve třech dnech najednou: 

Velký pátek, Bílá sobota a ne-
děle Zmrtvýchvstání Páně. Za-
číná na Zelený čtvrtek večer, na 
památku Poslední večeře Páně. 
DOBA VELIKONOČNÍ za-
číná nedělí Zmrtvýchvstání Pá-
ně. Je to nejradostnější doba v 
roce, ve které si připomínáme 
Zmrtvýchvstání Krista a naše 
vykoupení. Také si připomí-
náme slavnost Nanebevstoupení Páně, Seslání Du-
cha svatého a růst prvotní církve. Tato doba trvá 50 
dní a končí slavností Seslání Ducha svatého.
Dále pokračuje druhá část LITURGICKÉHO ME-
ZIDOBÍ, ve které si připomínáme veřejnou činnost 
Pána Ježíše a k jejímu konci, proroctví poukazující na 
jeho druhý příchod. Tato doba vrcholí slavností Je-
žíše Krista Krále, to je vlastně 34. neděle v mezi-
dobí. Takže liturgické mezidobí má 34 nedělí a končí 
sobotou před 1. nedělí adventní.
S liturgickým rokem, jsou  spojeny i liturgické barvy 
oděvů, které má během bohoslužby na sobě kněz. 
Liší se od sebe svým významem.
a/ Bílá barva znamená čistotu a radost. Používá se v 
době velikonoční a vánoční, na svátky Páně, ma-
riánské svátky a svátky svatých, kteří nebyli mu-
čedníky.
b./ Zelená barva znamená očekávání a naději. Pou-
žívá se v liturgickém mezidobí.
c/ Červená barva je barvou krve, ohně a lásky. 
Používá se o slavnosti Seslání Ducha svatého, na 
Květnou neděli, o Velkém pátku, při oslavách utr-
pení Páně, o svátcích mučedníků, apoštolů a evan-
gelistů.
d/ Fialová barva znamená pokání. Používá se v ad-
ventní a postní době, při zaopatřování, ve zpovědni-
cích a při pohřbech.
e/ Růžová barva znamená radost v adventu a v 
postní době. Používá se na 3. adventní neděli a na 4. 
postní neděli (pokud není nahrazuje se barvou 
fialovou).

převzato z internetu



Společenství modlících se tatínků nabízí

Dříve než budeme nabízet, přečtěte si o nás několik řádků. 
Jsme společenství ženatých chlapů, kteří se chtějí vzájemně sdílet, popovídat si o běžných věcech 
všedního dne (práce, zábava, názory na dění kolem nás, rodina, bydlení, zahrada, …), ujistit se a 
povzbudit se, že někdy neporozumění u našich milých manželek ještě neznamená, že jsme zcela 
mimo. Vzájemně si nasloucháme a poznáváme, jak Ježíš s láskou ke každému z nás promlouvá, snáší 
naše nedostatky a vrtochy. Současně si během povídání uvědomujeme, že jít tímto světem a nést 
každodenní povinnosti, starosti, bolest, radost, … nejde dobře bez modlitby a otevírání se Božímu 
působení. Proto se vzájemně učíme Boha chválit, děkovat mu a předkládat všední „břemena života“ 
každého z nás. Máme zkušenost, že platí: kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu Páně, tam je 
Bůh uprostřed nich. Proto předkládáme Bohu prosby za naše rodiny, manželky, děti, farnost, kněze, 
životní povolání, uzdravení, dar víry apod.
Naše společenství je malé, celkem je nás osm chlapů, a vítáme nově příchozí zájemce, kteří mají chuť 
a odvahu během necelých dvou hodin si popovídat a prožívat blízkost našeho Pána Ježíše Krista. 
Scházíme se co čtrnáct dnů ve čtvrtek od 19:00 na staré faře. Případní zájemci mohou získat bližší 
informace na tel. čísle 731 688 338 (Roman Šotkovský)
Co Vám může naše společenství nabídnout?
Rádi obdržíme Vaše prosby, přímluvy, díky, o které se chcete s námi podělit a my je budeme 
předkládat Bohu při společných modlitbách v rámci setkání našeho společenství a v osob-ních 
modlitbách tatínků. Své prosby, přímluvy, díky můžete zasílat vždy v úterý na emailovou adresu 
sotkovskyr@centrum.cz, nebo v případě naléhavé intence je možno zaslat SMS zprávu na číslo 731 
688 338. Neslibujeme, že Váš problém, starost vyřešíme, ale budeme se snažit pomoci modlitbou, 
aby jste na to nebyli sami.                                                                          Za modlící se tatínky Roman Šotkovský.

Výroba adventních věnců pro rodiny i jednotlivce

��. ��. ���� vás od 9 hod. zveme na starou faru . Přineste si s sebou: korpus na věnec 
– nejlépe z polystyrénu, drátek na vázání, 4 svíce a bodce na upevnění svící. Vše je k 
dostání v prodejnách květin. Dále materiál na zdobení podle vlastních představ 
(stuhy, šišky, slaměnky, sušené pomeranče, jablíčka, atd.)
Těšíme se na vaši účast, přijďte prožít hezké dopoledne.

Výzva otce biskupa 

k modlitbě za vlast

„Myslím, že tady dál pokračuje 
úkol křesťanů modlit se za to, 
aby i když o tom mnozí nevědí, 
přece jen Duch svatý ukázal 
cestu, jak dál. Jistě to nebude 
jednoduché, ale naději chceme 
mít, vždyť i to patří k vybave-
nosti věřícího člověka. Takže 
jediné východisko: modlete se 
i nadále za naši vlast,“ vyzval 
věřící biskup Lobkowicz.

Všemohoucí věčný Bože, 

na přímluvu sv. Václava, 

dědice české země, 

přijmi naše prosby za ty, 

kteří nám vládnou: 

dej jim ducha moudrosti a 

prozíravosti; 

ať respektují Tvůj 

spravedlivý řád, 

hájí lidskou důstojnost

a život každého člověka

od početí až do přirozené 

smrti;

ať podporují zdravou rodinu

založenou na celoživotním

věrném svazku muže a ženy;

ať poctivě spravují svěřený 

majetek

a svým jednáním dávají

dobrý příklad celé 

společnosti;

ať jsou zodpovědní vůči 

dalším generacím,

probouzejí touhu po dětech

a jejich dobré výchově.

Nás pak naplňuj Sv. Duchem

a veď ke svědomitosti,

abychom svým životem 

přispívali

ke šťastné budoucnosti 

národa

a zodpovědně rozhodovali.

O to prosíme skrze Krista,

našeho Pána. Amen.



noví blahoslavení 
redemptoristé

Redemptoristé měli do neděle 13. října 2013, 4 svaté a 9 
blahoslavených. Co se změnilo tímto dnem? V tento den, ve 
španělském městě Tarragona bylo šest redemptoristů v čele s P. 
Javierem Gorosterratzu, vyhlášeno za blahoslavené. 

Noví mučedníci byli členy komunity sv. Filipa ve městě Cuenca a 
zemřeli na začátku občanské války, která v Španělsku trvala od 
července 1936 do dubna 1939. 

Blahoslavení mučedníci, byli členy stejné komunity, která se 
vyznačovala heroickou odvahou a apoštolským zápalem, až po 
odevzdání vlastního života. Stalo se to dávno a přece v prostředí 
nám tak známem: těžká doba, zklamání totalitním systémem. 
Noví mučedníci jsou ikonou řeholního společenství, které žije 
kolem Krista Vykupitele a hlásá s misijním zápalem Radostnou 
zvěst, čili opravdového společenství, které se odevzdalo dílu 

Vykoupení. Tak jako prvotní mučedníci, i šestice blahoslavených redemptoristů mučedníků, vydává jasně čitelné svě-
dectví úplného odevzdání se Bohu a církvi. Jejich evangelní laskavost, je tichou, ale účinnou obranou proti násilí, pro-
následování, jasným příkladem věrnosti do konce. V Roce víry, jsou pro nás redemptoristy, naší španělští mučedníci 
příkladem svatosti a vybídnutím k životu plného oddání se Bohu a misijnímu zápalu. Jejich liturgická památka byla 
určena na 6. listopad.

P. Javier Gorosterratzu Jauranena (1877-1936) Narodil se 7. srpna 1877 v Urroz de Santisteban. V 16 letech 
vstoupil do postulátu Redemptoristů. První sliby zložil 8. září 1896. Vysvěcen na kněze v roce 1903. Jeho kněžská 
služba začala v komunitách El Espino a Astorga, kde učil lozoi. Dále jako misionář působil v komunitách 
Pamplona, Madrid a nakonec v Cuenca odevzdává život za Hojné vykoupení.

P. Ciriaco Olarte Pérez de Mendiguren (1893-1936) Narodil se 8. února 1893 v Gomecha v nábožné rodině. 
Od dětství toužil stát se knězem. V 1904 vstoupil do juvenátu redemptorystů v El Espino, první sliby zložil 8. září 
1911. Na kněze byl vysvěcen 29 července 1917 v Astorga. letech 1920-1926 byl na misiích v Mexiku. Od roku 
1926 se zapojil do misijních aktivit komunit: La Coruña a Madrid. Od května 1935 žil v Cuenca, kde konal misijní 
dílo až do své smrti zastřelením.

P. Miguel Goñi Áriz (1902-1936) Narozen 27. dubna 1902 v Imarcoáin. Od dítěte se netajil svou touhou stát se 
knězem. V roce 1913 vstoupil do juvenátu v El Espino. První řeholní sliby zložil 26. srpna 1920. Svátost kněžství 
přijal v Astorga v roce 1925. I když byl chatrného zdraví stal se neúnavným misionářem a vykonal hodně misií. V 
roce 1935 je poslán do Cuenca, kde z důvodu plícní nemoci působí hlavně v klášterním kostele. Zastřelen byl 
spolu s otcem Olarte.

P. Julián Pozo Ruiz de Samaniego (1903-1936) Narodil se 7. ledna 1903 v Payueta. V roce 1913 v El Espino k 
redemptoristům. Již tam v něm představeni objevili dar duchovního bohatství. Jako člověk hloubavý, rozvinul ve 
svém životě dar rady duchovního doprovázení. Řeholní sliby složil v roce 1920, kněžské svěcení přijal v Astorga v 
roce 1925. Od roku 1921 byl postižen tuberkulózou a přijímaje tento kříž, se dedikoval modlitbě, zpovídání a 
službě nemocným. Umírá zastřelen, když se modlil na kolenou s křížem v jedné ruce, růžencem v druhé a 
úsměvem na tváři.

P. Piotr Romero Espejo (1871-1938) Narozen 28. dubna 1871 v Pancorbo. V El Espino vstupuje do 
kongregace a řeholní sliby skládá 24 září 1890. Svátostné kněžství přijímá 29. února 1896 a je určen za lidového 
misionáře. Působil v komunitách Astorga, Madrid, Granada a od roku 1921 v Cuenca. Umírá ve vězení na 
následky pronásledování.

Br Víctor (Victoriano) Calvo Lozano (1896-1936) Narodil se 23. prosince 1896 v Horche. Velká záliba v 
duchovní četbě, ho přiměla přemýšlet nad cestou zasvěceného života. V roce 1919 opouští rodný dům a odchází 
do kláštera. 13. listopadu 1920 skládá jako řeholní bratr řeholní sliby a odchází do Cuenca, kde pracuje jako 
záhradník, kostelník a vrátný.

Modlitba

Bože, náš Otče, Ty jsi skrze křest a řeholní sliby ponořil blahoslaveného Josefa Javiera a jeho druhy do tajem-
ství hojného vykoupení Tvého Syna a učinil jsi je věrnými svědky až k mučednické smrti. Prosíme Tě, na jejich 
přímluvu dej abychom byli silní ve vyznávání víry a hojní v rozdávání lásky. Skrze Ježíše Krista našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.



Program farnosti

Svátost křtu dětí:

přípravy: 2.11., 9.11., 16.11. v 9.00 v KL.

křest: 17.11. po mši sv. v 10.30 ve farním kostele

Příprava na svatost manželství: v listopadu 
není

Společenství maminek a babiček:

skupina A v pondělí 4.11. v 17.15 v KL

skupina B v úterý 5.11. a 19.11. v 18.00 v KL

Setkání osamělých maminek:

23.11. ve 14.30 na St.F.

Setkání modlících se tatínků:

7.11. a 21.11. v 19.00 na St.F.

Setkání seniorů La Vie Montante:

Středa 20.11. po ranní mši svaté v KL

Setkání Misijního klubka: 23.11. od 9.00, St.F

Setkání katechetů farnosti Frýdek: 25.11. v 
19 .00 v KL

Setkání pastorační rady: 28.11. v 19.00 v KL

Příprava na svátost křtu dospělých

skupina I (P. Roman): 14.11. a 21.11. v 19.00 v 
KL

Příprava na svátost křtu dospělých 

skupina II (P. František): 22.11 v 18.30 v KL

Společenství Lectio Divina: 21.11. v 16.00 v 
KL 

Katecheze dospělých: 13.11. a 27.11. v 19.00 
v KL.

Večer chval: 17.11. v 19.00 FK balkon.

Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí: 

KLAS – Klub aktivních seniorů zve: 

 12. 11. 2013 Frýdek – stará fara od 9 
hod.

Téma: Vracíme se domů (smrt není konec, ale 
začátek)

Akademie pro třetí věk

 14. 11. 2013 Ostrava – biskupství od 9 
hod.

PhDr. ThLic. Jitka Jonová, Th.D. Katolická 
církev v Československu v době první republiky

 Ostrava – biskupství od 9 do 25.11.2013 
14 hod.

Den s Biblí ve spolupráci s Českým katolickým 
biblickým dílem. Mše svatá a po ní práce s 
biblickými texty o Ježíšově narození.

Přihlášky do 20. 11. 2013
Marie Göttlicherová, tel. 731 534 062

Uzávěrka příštího čísla: 26.11.2013
Příští číslo vyjde v neděli 1.12.2013
Cena výtisku jednoho kusu: 2,50 Kč

Biskupství nabízí

KONTAKTY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

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

Opustili nás
29.09.2013 - Zdeňka Borovčíková (*1934)
30.09.2013 - Jarmila Pavlíková (*1924)
05.10.2013 - Anděla Adamcová (*1932)
08.10.2013 - Karla Trávníčková (*1943)
14.10.2013 - Miroslav Kozel (*1941)
23.10.2013 - Marie Křístková (*1936)
25.10.2013 - Miroslava Železníková (*1930)
25.10.2013 - Blažena Bočková (*1944)
27.10.2013 - Konrád Nieser (*1941)

Přijali svátost manželství

26.10. - Agnieszka Świerczková - Vladislav Dušek 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

SBÍRKA
17.11. - 33. Neděle v mezidobí

Den Bible

ZÁPIS INTENCÍ!!!

V PONDĚLÍ 4.11.2013 OD 9.30 
HODIN BUDE VE FARNÍ KAN-
CELÁŘI ZAHÁJEN ZÁPIS IN-
TENCÍ NA 1. POLOLETÍ ROKU 
2014.
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