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Dvoutýdenník Římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku *R����� I.*
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Svátek Křtu Páně je liturgická slavnost, kterou slaví římskokatolická církev. Svátek připomíná 
událost, při níž byl Ježíš Kristus pokřtěn sv. Janem Křtitelem v řece Jordánu. Původně se svátek slavil 
13. ledna. V roce 1970 jej Pavel VI. přesunul na neděli po slavnosti Zjevení Páně, tedy po 6. lednu. 
Tímto svátkem končí vánoční období a začíná liturgické mezidobí. 

Liturgická reforma Druhého vatikánského koncilu určila počítání nedělí v mezidobí takto: od 
prvního týdne po svátku Křtu Páně následuje 2. neděle v mezidobí. Předposlední číslovaná neděle 
je 33. neděle v mezidobí. Poslední nedělí (34.) liturgického mezidobí je slavnost Ježíše Krista Krále a 
následuje 34. týden – poslední v mezidobí. Další neděle je 1. advetní jako začátek nového 
liturgického roku.

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

Tady můžete napsat připomínky, ustřihněte a odevzdejte buď v kanceláři, nebo zákristii.

Svátost křtu
Křest je první ze svátostí. Jím se člověk stává Božím dítětem, je 
vtělen do společenství církve a jsou mu odpuštěny dědičný 
hřích a hříchy osobní. Křest je svátost, kterou chtěl a ustanovil Je-
žíš Kristus.  O křest můžete požádat kněze ve farnosti.

Křest dospělého

Předchází mu katechumenát - tj. období přípravy.  Katechu-
men si má v delším časovém období ujasňovat svůj záměr, pro-
hlubovat ho pomocí katecheze, pomocí výkladů víry a vy-
učování. 

Křest školní mládeže

Požadujeme, aby dítě alespoň nějaký čas navštěvovalo výuku 
náboženství, než bude pokřtěno.

Křest malých dětí

Křest dítěte žádají rodiče, ne babička nebo dědeček! Nemá 
smysl žádat o křest pouze proto, že chceme „hezký obřad v 
souvislosti s narozením dítěte“.
Důležitá je příprava rodičů - nechat dítě pokřtít znamená slíbit, 
že ho budou v jeho životě víry doprovázet. Mají si jasněji uvě-
domit, že dostali milost víry i k tomu, aby vedli k víře své dítě. 
Pokud je jeden z rodičů nevěřící, nemusí se přípravy zúčast-
ňovat, ale jsme rádi, když přijde. Příprava rodičů a kmotrů na 
křest dětí probíhá první, druhou a třetí sobotu v měsíci, vždy v 
9.00 hodin v klášteře. Křty bývají 3. neděli v měsíci po mši sv., 

která je v 10.00 hodin v bazilice (v zimním období po mši sv., 
která je v 10.30 hodin ve farním kostele). Společně s rodiči se vy-
plňuje křestní zápis. K tomu je třeba přinést rodný list dítěte a 
oddací list rodičů. Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné far-
nosti, je třeba doložit také potvrzení svého faráře, že souhlasí se 
křtem v jiné farnosti.

Kmotrové

Kmotr může být jeden nebo i více. Křestní kmotrové mají být 
přesvědčení křesťané, sami již pokřtění a biřmovaní, svobodní 
nebo církevně sezdaní. K volbě kmotra tedy nestačí měřítko 
pouhých příbuzenských či přátelských vztahů. Kmotrové jsou 
spolu s rodiči povoláni k tomu, aby podporovali víru pokřtě-
ného po celý jeho nový život svým příkladem a radou.

Pokud mají rodiče opravdový problém sehnat kmotra, který 
splňuje všechny podmínky, mohou požádat křtícího kněze o 
výjimku.

Církev nestanovuje poplatky za křest, je to váš dar.

Křest člověku dává Kristův život, zahla-
zuje hřích a obrací nového člověka k Bohu.

�srv. ��� § ����

Podstatným obřadem křtu je ponoření kan-
didáta do vody nebo lití vody na jeho hlavu, 
zatímco se pronáší vzývání Nejsvětější Trojice, 
to je Otce, Syna a Ducha svatého. �srv. ��� § �����



KONTAKTY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

P. Anton Verbovský CSsR P. Krzysztof , administrátor farnosti: 739660113, 

Strzelczyk CSsR P. Roman Janáč CSsR, kaplan: 604556301, , kaplan: 732256223

Úřední hodiny: Pondělí: Čtvrtek: 9.00-11.30, 15.00-17.00  9.00-11.30, 14.00-16.00 

*Žádosti o pohřby: pondělí – pátek  Svátost smíření: při každé mši sv. a je ji možno *
přijmout také v klášteře po telefonické dohodě  Svátost nemocných: kdykoliv*

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

!Pozvánky!

Společenství modlitby matek „B”
Setkání se koná 15.1. v 18:00 v klášteře

 koncert skupiny 

Paprsky
V neděli 20.1.2013 v 15 hodin, zveme na 

koncert do farního kostela sv. Jana Křtitele.

Příprava snoubenců

3. ������� se koná 18.1.
4. ������� 25.1. od 18:00 v klášteře

Setkání tatínků
Setkání se koná 24.1.
od 19:00 na staré faře 

v místnosti naproti schodišti

KLAS
Biskupství ostravsko-opavské, Cen-
trum pro rodinu a sociální péči Ostrava 
nabízí aktivizační program pro seniory 
„KLAS“ (KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ). 
Bližší informace u p. Göttlicherové a na 
vývěsce. Zveme na první setkání v 
úterý 15. ledna od 9.00 do 11.00 hodin 
do kláštera.

Společenství osamělých maminek
Setkání se koná 26.1. v 14:30 v klášteře

Večer chval - v neděli 20.1. v 19:00 v sále nad boční lodí farního kostela.

Liturgický slovník
abak – servisní stolek pro přípravu oltáře
abdikace – žádost o uvolnění, kterou podává 
biskup papeži v 75. letech
abluční nádobka – skleněná miska u 
svatostánku k omytí prstů po podávání
absoluce – rozhřešení, které uděluje kněz na 
závěr svátosti smíření
administrátor – dočasný správce
admonice – výzva kněze k modlitbě věřících
adorace – klanění před Nejsvětější Svátostí
advent – čtyřtýdenní příprava na příchod 
Spasitele o Vánocích
Agnus – Beránku Boží... (liturgický zpěv)
aklamace – zvolání
akolyta – osoba, která je pověřena pomocí při 
podávání Eucharistie
alba - bílé dlouhé roucho
alokuce – výzva
ambon - vyvýšené místo pro přednes (ne však 
pro oznámení a zpívání). 
Amen – Staň se! (zakončení modlitby)
amictus - bílá látka používaná kolem krku, 
když alba nezakrývá oděv
antifona – verš určený ke zpěvu či recitaci
anulus – prsten, který nosí biskup na 
znamení spojení se svou diecézí

apsida – půlkruhové zakončení chrámu, 
obvykle na východ.
aspergil – kropáč ke kropení svěcenou 
vodou
aspersorium - nádoba se svěcenou vodou a 
kropáčem
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