
SVATOJÁNSKÝ HLAS
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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

Každý z nás, předpokládám, má hodně zkuše-

ností s čekáním. Mohlo se jednat o něco příjem-

ného, na co se čekalo s radostí, či nedočkavostí. 

Takovou událostí mohla být svatba, narození dí-

těte, vysněný dům či auto, dárek k narozeninám 

nebo svátku, první rande či řidičák. Nebo také 

něco, čeho jsme se obávali a to čekání bylo na-

plněno nejistotou, bolestí či dokonce strachem. 

Nemoc, výsledky vyšetření, propouštění v práci, 

návrat opilého manžela nebo syna, či ortel 

exekuce.

I doba Adventu, kterou dnes začínáme, nás staví 

do pozice čeka-

jícího člověka.

Na co tedy budu 

čekat? Anebo ji-

nak. Budu vůbec čekat? Chci ještě na něco 

čekat?

Lidstvo několik tisíc let čekalo na Vykupitele, a 

když přišel, všichni byli zaskočeni. Do čekání 

dali své představy, svá schémata a setkání s 

realitou je zmátlo, možná i zklamalo a některé 

dokonce nahněvalo. 

Aby člověk eliminoval tvrdost reality, mnohdy 

raději zážitky vytěsní na okraj, vztahy oprostí od 

přílišného emočního prožívání, aby když se to 

nepovede, bylo zranění menší. 

Doba, či svět kolem nás podvědomě nutí k 

tomu, že spěcháme, nečekáme, nezastavujeme 

se. Rychle se najíst, rychle nakoupit, rychle do 

práce, rychle uklidit, rychle udělat úkoly, rychle, 

rychle, rychle… 

Ten kdo vaří, dokáže ocenit dobrou domácí 

polévku od maminky a pozná rozdíl od oné in-

stantní. V čem je rozdíl? V čase. Instantní je hned 

a její chuť tomu odpovídá, Ta poctívá, vyžaduje 

čas, čekání. A výsledek je citelný.

Doba „fast“ se bohužel dostala i do prožívání 

duchovních skutečností. Nedovedeme čekat, 

nedovedeme být před Kristem ve svátosti a 

čekat, co mi řekne. Když se nic neděje, po-

važujeme to za ztracený čas. Jenomže Bůh ne-

koná podle našich představ. Nedovedeme 

mnohdy „být“ vedle druhého člověka, dát mu 

čas, bez toho abychom ho nechali vypovídat se, 

počkat s řeše-

ním jeho prob-

lému, zaruče-

nými recepty či 

moralizováním. Adventní doba pomáhá dívat 

se na svátek Narození Páně, čekat na něj a zá-

roveň hodnotit svůj život, jít do jeho hloubky. 

 Co přinesu Bohu, který mi přináší-dává 

svého Syna? 

 Kde ho uložím já, když vidím, že svět mu dal 

místo ve stáji? 

 Mám vůbec pro něj místo, počítám s ním ve 

svém životě

 Kdo bude tvořit ten můj zástup přicházející k 

jeslím? Rodina, manžel, manželka, děti? 

Nebo snad nový partner, partnerka, protože 

se mi již čekat nechtělo? 

 Na co se těším o svátcích? Na dárky, jídlo, 

televizi, návštěvy…? 

Ejhle Hospodin přijde…! Čekám? 

P. Anton

Vánoční tvoření – Cesta do Betléma
Milé děti a mládeži, přijďte si „zatvořit” na starou faru 14. prosince. Začínáme v 9 hod. 

ráno (oběd je zajištěn). Téma výtvarného dopoledne bude „Cesta do Betléma“. Společně 

vytvoříme biblické postavy a zvířátka, kterými můžete obohatit váš domácí Betlém nebo 

potěšit někoho blízkého. 
Těší se na vás Michaela Kopřivová-Dopitová a její tým.



Historie adventního věnce
Věnce ze zelených rostlin, stejně jako svíčky, byly 
zřejmě symbolicky používány v Evropě už před 
příchodem křesťanství. Podle některých teorií byl v 
předkřesťanské době symbolicky (zelené rostliny a 
svíčky symbolizují život v protikladu k okolní stude-
né zimě) využíván i věnec v té podobě, kterou má 
dnes věnec adventní, a křesťanstvím byl přímo pře-
vzat někdy okolo šestnáctého století. Podle jiných 
teorií byla tradice adventního věnce založena až v 
19. století v Hamburku německým protestantským 
teologem Johannem Hinrichem Wichernem (1808-
1881). Ten se mimo jiné zabýval městskou misií a za-
ložil školu pro chudé děti. Ty se ho v předvánoční 
době každodenně ptaly, kdy už budou Vánoce. V 
roce 1839 proto vyrobil předchůdce dnešních ad-
ventních věnců ze starého dřevěného kola, 19 ma-
lých červených svíček a 4 bílých svící. Každý den se 
zapalovala další svíčka, v neděli velká bílá, v ostatní 
dny malá červená.
Zvyk se rozšířil nejdříve do německých 
protestantských sborů, měnící se 
počet svící se víceméně ustálil na dnes 
používaných čtyřech či pěti. Ve dva-
cátých létech 20. století se už uchytil i 
u německých katolíků. Dnes se obje-
vuje i u pravoslavných křesťanů.

Formy adventního věnce
Adventní věnce se liší v tradičních 
barvách i v počtu svíček. Tato pravidla 
jsou velice úzce spojena s použitím a smyslem 
věnce, a proto jsou do značné míry rozhodující. Dále 
se technické provedení může lišit umístěním buď na 
stůl, nebo zavěšením na stuhy pod strop. Jako ad-
ventní věnce (bez svíček) jsou označovány i věnce 
vyvěšované na dveře nebo na zeď v období adventu.
Modrá barva je v některých zemích (USA, Velká Bri-
tánie) bohužel populární alternativou fialových a 
červených adventních svíček a ozdob. Její častější 
používání v období adventu a u adventních svíček je 
přisuzováno protestantským církvím. V tomto litur-
gickém období je fialové (modré) barvě připisována 
symbolika pokání, ztišení a čekání (na příchod Krista). 
Jiné varianty adventního věnce zahrnují pátou bílou 
svíčku ve středu věnce jako symbol duchovní čis-
toty a Vánoc, často také symbolizujíce Neposkvr-
něnou Pannu Marii, nebo  samotného Ježíše Krista. 
Někdy bývá nazývána jako "Kristova svíčka". Ta 
může být zapálena na Štědrý den a Boží hod 
vánoční. Bílá je tradiční sváteční barva v Západní 

Evropě. Čtyři červené svíčky s jednou bílou ve stře-
du je pravděpodobně nejčastější uspořádání ad-
ventního věnce u protestantských církví ve Velké 
Británii. Protože adventní barvou je barva fialová 
používají se ve správné variantě svíčky a stuhy fialové.

Symbolika
Rozsvícení svící na adventním věnci nepřímo nava-
zuje na židovskou tradici starou 2000 let - na slavení 
svátků světel zvaných Chanuka. Na židovských cha-
nukových svícnech se rozsvěcuje postupně osm 
světel. Některé zdroje ale odkazují i na starý ger-
mánský zvyk zapalování uprostřed zimy ohně v ze-
leném kruhu, který byl symbolem slunce. 
Adventní věnec je vykládán jako symbolika Kristova 
kříže a ve vztahu ke čtyřem světovým stranám jako 
jeho požehnání na každou světovou stranu. Tato 
symbolika ustupuje pro neznalost křesťanství s 
moderními adventními věnci, na které se svíčky 
umisťují libovolně a i jejich počet je různý (šest i tři). 
Čtyři svíčky, symbolizují čtyři týdny, jež předcházejí 

Vánocům. Jejich světlo, Krista, který je 
světlem světa ozařující plamenem lásky 
každého člověka. Řekl totiž: "Já jsem 
světlo světa; kdo mě následuje, nebu-
de chodit ve tmě, ale bude mít světlo 
života." (Jan 8, 12). Podle jiných výkla-
dů byl věnec vždy (od románských 
dob) určen vítězi, tímto vítězem nad 
temnotou je podle křesťanské víry Je-
žíš, jehož narození je v adventu očeká-

váno. Existuje více výkladů i u křesťanské symboliky 
adventního věnce. Symbolika věnce je odvozena od 
atributů přikládaných božským bytostem, nebo 
atributů předpokládaných u Boha a bytostí v Bibli. 
Fialová a zelená, barvy v kterých bývá adventní 
věnec zobrazován jsou sekulární vánoční barvy. I 
když pocházejí ze starší evropské praxe, používání 
jehličnanů a cesmíny symbolizuje pokračování ži-
vota (po smrti) a naděje, na Kristovo narození. Je 
tradicí, že na adventním věnci svíčky jsou vždy zapa-
lovány proti směru hodinových ručiček.

Svíčky podle křesťanské tradice
Světlo - akumulace světla, postupné zapálení vět-
šího množství svíček je výrazem rostoucího toužeb-
ného očekávání narození Ježíše Krista, který je v 
křesťanské víře Spasitelem, Vyvoleným. V boho-
službách se často objevuje fráze, „...na jehož pří-
chod čekáme“. Druhý příchod Ježíše Krista ovšem 
pro většinou křesťanů znamená konec světa, 
Apokalypsu a Poslední soud. Ježíš bývá také nazý-
ván světlo světa.



Symbolika kruhu u základu adventního věnce
Kruhový věnec představuje Boží věčnost a jednotu 
(lze také chápat jako jednotu trojjediného Boha), 
vzkříšení a věčný život. Stále zelené rostliny jsou 
symbolem života jako takového, nezničitelnosti, 
stálosti ve víře a také věčnosti.
Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou 
cestu slunce a zároveň i věčnost. Krátké dny v pro-
sinci před "drsnými" nocemi jsou nejtmavšími v 
roce. Je to čas bludiček, skřítků a bílých paní jejichž 
návštěva, jak se věřilo, zaručila velkou úrodu pro 
příští rok. Věnce, které byly v oknech obydlí a 
dvorců, měly ukázat na cestu těmto bytostem. A od 
těchto světel až k adventnímu věnci, který ohlašuje 
blízké narození Krista, je už jen krátká cesta. Ad-
ventní věnec, jak se domníváme, je nejspíš opako-
vání jednoho starého zimního zvyku. Tento zvyk se 
vrací tak, jako mnoho jiných, zpět ke kouzlu kruhu a 
stojí jako symbol pro přírodní sílu. Zelené větve byly 
v předkřesťanské době přinášeny do příbytků. 
Vonící větve jedlí, jak se věřilo, sloužily přátelským 
lesním duchům jako útočiště a věnce ze slámy měly 
přinášet požehnání, odrážet zlé duchy. Proto se 
také obvazovaly zlatými stuhami, znamením slunce.

Jména svící na adventním věnci
Na první neděli adventní, je rozsvícena první (fia-
lová) svíce. Tato svíce se obvykle nazývá „svíce pro-
roků“ na památku proroků, hlavně Izaiáše, kteří 
předpověděli narození Ježíše Krista. Tato svíčka 
představuje naději a očekávání. Především oče-
kávání příchodu Mesiáše. Každý další týden v 
neděli, je zapálena další svíčka. Na druhou neděli ad-
ventní, je zapálena druhá fialová svíce. Tato svíčka 

obvykle prezentuje lásku. Některé tradice ji ozna-
čují jako svíčka „betlémská“, která symbolizuje Kris-
tovy jesle. Na třetí adventní neděli Gaudete (ra-
dostná) je zapálena růžová, nebo růžově svítící ba-
revná svíčka. Tato růžová svíčka se obvykle nazývá 
„pastýřská“ a představuje radost. Čtvrtá, poslední 
fialová svíčka, je nazývána „andělská“ a představu-
je mír a pokoj. Je rozsvícena na čtvrtou neděli adventní.
Někdy je adventní věnec se svíčkami ve čtyřech bar-
vách: fialové, červené, růžové a bílé. Zapalují se v 
tomto pořadí. 
Jiné vzory jmen a barev:
Jména svíček u adventního svícnu s pěti svícemi a 
doporučené liturgie:
· 1. svíčka Naděje (fialová), doporučené 
čtení při zažehnutí svíčky Naděje - Iz 60, 2-3.
· 2. svíčka Mír (fialová), doporučené čtení 
při zažehnutí svíček Naděje a Mír - Ev. sv. Marka 1, 4.
· 3. svíčka Přátelství, vzájemnost (růžová 
"Gaudete"), doporučené čtení při zažehnutí svíček 
Naděje, Mír a Přátelství – Iz 9, 6-7
· 4. svíčka Láska (fialová), doporučené čtení 
při zažehnutí doporučené čtení při zažehnutí svíček 
Naděje, Mír, Přátelství a Láska – Iz 9, 6-7.
· 5. svíčka Kristus (bílá), zapálení všech pěti 
svíček po západu slunce. Doporučené čtení při 
zažehnutí svíček - Evangelium sv. Lukáše
Jiné názvy:
· 1. svíčka - Patriarchů
· 2. svíčka - Proroků
· 3. svíčka - Jana Křtitele
· 4. svíčka - Marie ,matky Ježíšovy
· 5. svíčka - Kristus, světlo světa

Zpovídání 
před vánočními svátky

Abyste se mohli i duchovně připravit na svátky bude-
me zpovídat podle tohoto programu:

30 30 00 00 
16.12 - 20.12: 7 -9 , 16 -19 (2 kněží)

30 00 00 00
21.12. 7 -9 , 17 -19  (2kněží)

22.12. dopoledne: při každé mši 
30svaté do 11  (1 kněz)

00 00
odpoledne: 15 -19  (4 kněží)

30 30 00 00
23.12. 7 -9 , 17 -19  (3 kněží)
24.12 a dál se zpovídat nebude až po Novem 
roce. Samozřejmě pro naléhavé situace to 
neplatí.

Adventní 
duchovní obnova farnosti

0014.12. 2013 od 16  srdečně zveme 
všechny farníky na adventní obno-
vu. Využijme čas a ztišme své srdce 
v čase zhonů a příprav.

Téma: „Dítě v mém lůně.”

Doprovázet obnovou nás bude:

P. Thomas Tulung, SVD
Indonézie (ostrov Flores).



Program farnosti

Svátost křtu dětí:

přípravy: 7.12., 14.12., 21.11. v 9.00 v KL.

křest: 22.12. po mši sv. v 10.30 ve farním kostele

Společenství maminek a babiček:

skupina A v pondělí 2.12. v 17.30 v KL

skupina B v úterý 3.12. a 17.12. v 18.00 v KL

Setkání modlících se tatínků:

5.12. a 19.12. v 19.00 na St.F.

Setkání seniorů La Vie Montante:

Středa 11.12. po ranní mši svaté v KL

Setkání Misijního klubka: v prosinci není

Příprava na svátost křtu dospělých

skupina I (P. Roman): 12.12. v 19.00 v KL

Příprava na svátost křtu dospělých 

skupina II (P. František): 8.12 v 14.30 v KL

Společenství Lectio Divina: 12.12. v 16.00 v KL 

Katecheze dospělých: 4.12. a 18.12. v 19.00 v KL.

Večer chval: 21.12. v 19.00 U-kryt.

Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí:

4. 12. 2013  Frýdlant n. O., Domov pro se-
niory, Padlých hrdinů 312, od 9 do 13 hod.

Adventní duchovní obnova – duchovně nás bude 
provázet P. Mgr. Vítězslav Řehulka 

Program: mše sv., přednášky, adorace, je možno 
objednat oběd v ceně 60,-Kč.

Přihlášky do 30. 11. 2013, M. Göttlicherová, tel. 731 534 062

7. 12. 2013  Frýdlant n. O. - fara, Náměstí 2 od 
9 do 13 hod.

Den pro prarodiče, rodiče a děti – Vánoce jsou 
za dveřmi…

Program: Adventní příběh, hry a tvoření s výrobou 
malých dárečků…

Příspěvek na materiál a občerstvení: dospělý 60,- 
Kč, dítě 30,- Kč. Uvítáme buchtu, koláč 

Přihlášky do 30. 11. 2013, M. Göttlicherová, tel. 731 534 062

10. 12. 2013 Frýdek – stará fara od 9 hod.

KLAS – Klub aktivních seniorů

Téma: Advent a jak ho prožíváme

12. 12. 2013 Ostrava – biskupství od 9 hod.

Akademie pro třetí věk: lektor ing. František Valdštýn

Působení cyrilometodějské misie na Moravě.

Uzávěrka příštího čísla: 31.12.2013
Příští číslo vyjde v neděli 5.1.2014

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
25.10.2013 - Blažena Bočková (*1944)
25.10.2013 - Miroslava Železníková (*1930)
29.10.2013 - Anděla Platošová (*1919)
03.11.2013 - Jan Petrák (*1954)
04.11.2013 - Josef Hrček (*1927)
15.11.2013 - Jaroslav Bilas (*1929)
20.11.2013 - Josef Skříček (*1929)

Přijali svátost manželství

30.11. - Jana Krpcová - Martin Smolka

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
8.12. - 2. Neděle adventní

Na potřeby diecéze

Křtem se začlenili do farní rodiny

01.12. - Kateřina Šnerchová

ADVENTNÍ MŠE SVATÉ

PRO DĚTI

Od pondělí 2. prosince srdečně zveme všechny 
děti, rodiče i farníky na RORÁTY.

Roráty budou každý den mimo neděli vždy v 6.30 
hodin. Děti s lampičkami se shromáždí v 6.25 hodin 
vzadu v kostele. Po mši svaté zveme děti na snídani na 
starou faru. 
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