FARNÍČEK září ´2018
Měsíční informátor Římskokatolické farnosti
ve Frýdlantu nad Ostravicí – ročník XIX.
Milá farní rodino!
Prázdniny máme za sebou a před námi stojí nový školní rok. Pro mne, jako pro
duchovního správce farnosti, to bude rok prubířský. Čeká nás docela mnoho
změn ve farnosti. Jedna změna už naší farnost zasáhla, když do důchodu na
zasloužený odpočinek odešla paní Václava Smejová (viz článek dole). Často se
mě ptáte, kdo nastoupí na její místo, protože to prý nemohu zvládnout sám.
„To musím zvládnout sám,“ chceme se mně zpívat společně s Karlem Gottem.
Situace je taková, že pokud bych zaměstnal jako pastoračního asistenta novou
sílu, nebyla by ta osoba jako dosud placena naším biskupstvím, ale museli
bychom jako farnost si jí platit sami. Biskupství by nám patrně jen přispívalo
na plat tohoto našeho eventuálního zaměstnance. Novou pracovní sílu bych si
však musel zaučovat sám a to by v současnosti zdvojnásobilo mou starostlivost.
Já věřím, že mě v tom nenecháte a jsem vděčný všem, kteří jakkoli pomáhají
v této farnosti.
P. Petr Fichna, farář

Symbolický den církevních škol a babiček
S paní Smejovou jsem se oficiálně rozloučil v pondělí 30.7., kdy jsme dělali
předávku kanceláře. Ona sama si sice přála, aby to rozloučení bylo v tichosti,
ale nebylo by asi dobré, kdyby neměly šanci jí říci své poděkování děti, které
po tak dlouhou dobu učila. A tak jsem stanovil pro tuto chvíli den v pravdě
symbolický. Neděle 16.9. je den církevního školství a zároveň je to církevní
památka sv. Ludmily, babičky našeho národního patrona sv. Václava. Paní
Smejová častokrát předesílala, že se v důchodu bude věnovat svým vnoučatům.
Tak ji na přímluvu sv. Ludmily přejeme hodně radosti a sil v této její nové roli.
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Zamyšlení nad náboženskou výchovou
Jaká je logika výchovy? Rodiče předávají svým dětem to, čeho si sami ve
svém životě nejvíce váží. Lidově řečeno: Dávají dětem to nejlepší, co mají.
V tomto smyslu mají také předávat svým dětem poklad víry. A víra by měla
být pevným základem jejich života. Při výuce náboženství má vyučující
kněz nebo katecheta stavět na rodinné výchově. Rodiče jsou totiž svým
dětem prvními svědky víry! Církev chce, aby se každý věřící snažil prohloubit
svůj náboženský život. To není otázka svobodného rozhodnutí, ale logického
růstu ve víře. Ani to není otázka soukromé záležitosti, protože jako pokřtění
jsme byli začleněni do Církve, tj. podle apoštola Pavla do „Kristova těla",
jehož my věřící tvoříme jednotlivé části (srov. 1Kor 12,27).
Slyšel jsem od některých lidí, že by náboženství mělo děti bavit. Nevím
úplně přesně, co si pod termínem „bavit" vlastně představovali. Rozhodně to
není cílem náboženské výchovy, aspoň ne hlavním cílem. Tím by měl být
duchovní růst člověka ve vztahu k Bohu a ve vztahu k lidem. A každý
takový růst má své období, kdy bolí a možná někoho nebude bavit. Tito lidé si
mohou vzpomenout na svou (náboženskou) výchovu.
Nechci tím naznačovat, že výuka náboženství nemůže být příjemná.
Naopak, byl bych velmi rád, kdyby byla příjemná pro děti i pro vyučujícího.
K tomuto stavu však povede dlouhá a náročná cesta, na které budeme muset
překonat mnoho nepříjemných překážek. Proto chci vyzvat nejen rodiče dětí
školou povinné, ale též všechny věřící začleněné do „Kristova těla", abychom
se společně modlili za jeho zdárný růst. Přeji rodičům, ať jsou dobrými
prvními svědky víry svým dětem a kéž se společně s nimi modlí, aby se lépe
mohlo stavět ve výchově jim i vyučujícím v náboženství a ve škole.

Předběžný rozvrh vyučování ve školním roce 2018/19
Výuka náboženství bude probíhat v budově fary na Náměstí 2, Frýdlant n/O.
Všechny ročníky bude učit pan farář, ale začneme až 1. října.
1.– 2. třída
3. třída
4.– 5. třída
6.– 7. třída
8.– 9. třída

pondělí ve 13:30
čtvrtek ve 13:30
čtvrtek ve 14:30
středa ve 13:50
pondělí ve 14:50

knihovna
knihovna
knihovna
farní sál
farní sál

Na Pstruží bude učit náboženství v pondělí ve škole 1. – 5. třídu paní Mgr. Dana
Málková. Hodina zatím není stanovena.
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Farní zahrada a restaurace Merlin
V srpnovém farníčku jste se mohli dočíst, jak jsme na farní zahradě museli řešit
nenadálou a nemilou věc: přítomnost potkanů. Deratizační firma z Pržna se
tohoto úkolu zhostila na výbornou a zdá se, že od nežádoucích návštěvníků
budeme mít jistou dobu klid. A trávník na farní zahradě si také potřeboval
odpočinout. Děkuji za Vaši trpělivost a pochopení.
Nicméně bylo často slyšet na adresu farnosti a města mnoho výtek kvůli
neotevření zahrady hlavně v souvislosti s Trhem lidových řemesel. Tady se
musím zastat pořadatele, tedy města Frýdlant nad Ostravicí. Měli jsme
předběžnou ústní dohodu o uzavření nájemní smlouvy na farní zahradu během
této akce. Město s tím počítalo a tak nechali udělat bannery, plakáty a letáčky
s pozvánkou na XII. TRH LIDOVÝCH ŘEMESEL. Na nich bylo vytištěno,
že se akce koná na náměstí a na farní zahradě. Smlouvu jsem však nakonec
z bezpečnostního hlediska nemohl podepsat. Bylo by to velké riziko nechat
malé děti blízko nor potkanů, kde ještě mohly zůstat zbytky jedovatých pastí.
Tímto dodatečně pořadatelům projevuji lítost za způsobenou nepříjemnost.
O to víc se člověk zamýšlí nad původem tohoto problému. Příčin je jistě
mnohem víc. Měl jsem však důvodné podezření, že hlavní příčinou mohlo být
zanedbání hygienických předpisů z vedlejší restaurace Merlin. Proto jsem dal
podnět k šetření krajskou hygienickou správu. Její nález mně snad pomůže
rozhodnout, jak s údržbou zahrady dál. Do té doby zůstane zahrada určitě
zavřena.
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Pokyny pro fotografování v kostele
Jestliže si někdo přeje zachytit významné okamžiky svého života nebo života
svých blízkých, je potřeba autory fotografií či video snímků upozornit na
specifika liturgického obřadu v kostele. Dovolte proto několik rad, jak se v
liturgickém prostoru a při liturgii pohybovat, kdy fotografovat a kdy ne.
(Mějme přitom pro lepší představu na mysli srovnání například s divadelním
přestavením).
1. Liturgický prostor kostela je pro věřící posvátným místem. Vyjadřují to
uctivým, tichým chováním a náležitým společenským oblečením. Podobný
postoj včetně oblečení má být vlastní i fotografovi, neboť se v danou chvíli
stává součásti liturgického shromáždění. Má eliminovat hlučné projevy, k
čemuž patří i vypnutí mobilu!
2. V kostele je zvláštní prostor, nazývaný kněžiště – prostor pro kněze a
ministranty před oltářem, kam fotograf nemá přístup (asi jako na jeviště
divadla).
3. Hlavní je liturgický obřad a nikoliv fotograf. Měl by být tedy co nejméně
nápadný, aby nerušil soustředění na liturgickém dění. Každý účastník ocení,
že nebyl rušen pohybem fotografa, že mu nezabraňuje v pohledu na oltář a na
dění obřadu, který právě probíhá.
4. K obecným zásadám by mělo patřit:
– představit se knězi před obřadem, oznámit mu skutečnost fotografování a
seznámit se přitom s průběhem obřadu,
– dbát pokynů kněze nebo zodpovědného pořadatele,
– zaujímat takový postoj, který nepřekáží výkonu liturgického obřadu,
– fotografovat spíše ze stran (a pohyb kostelem omezit na minimum a spíše
po stranách).
5. Vhodné okamžiky pro fotografování jsou:
– při příchodu k oltáři a během úvodních okamžiků mše sv. (uvítání apod.),
– v době, kdy se v kostele zpívá píseň – při ní je činnost fotografa nejméně
rušivá,
– přinášení darů chleba a vína k oltáři,
– speciální úkony obřadu, např. mazání olejem, kropení a okuřování
žehnaných předmětů (je dobré si tyto nejlépe ujasnit před samotným
obřadem),
– při závěrečných obřadech, při požehnání.
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6. Chvíle obřadu, které jsou zvláště citlivé na rušivé vlivy, jsou tyto:
– čtení Písma svatého (z Bible); o slavnostech bývají tři čtení a patří k nim
také zpěv žalmu po 1. čtení, který je také slovem Písma svatého; pokud je
focena osoba lektora, který přichází číst, je potřeba ji zachytit hned na
začátku nebo po skončení čtení,
– kázání neboli promluva; kazatel se těžko soustředí na myšlenky, když je
rušen pohybem a záblesky fotoaparátu; platí zde rada jako u lektora čtení,
– mešní kánon – ústřední okamžik mše svaté – když věřící v tichu klečí a
kněz pozdvihuje hostii a kalich,
– okamžik, kdy podává kněz sv. přijímání – pro věřícího je to chvíle intimní.
7. Fotograf bere na vědomí zákaz zveřejňovat fotografie památkově chráněných předmětů na internetu apod. s ohledem na jejich možné zcizení.
(Text pokynů převzat z dopisu ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Lobkowicze fotografům.)

Fotografický spolek Člověk a Víra
Fotografický spolek Člověk a Víra se začal rodit v roce 2011. Jeho prvním
cílem bylo rozvíjet křesťanskou fotografii jako do té doby opomíjený žánr a
přispívat ke kultivaci chování fotografů během církevních obřadů. Spolek
zahajoval v Praze se třemi fotografy, rychle se však rozvíjel, a tak v současné
době působí už více než stovka členů nynějšího spolku Člověk a Víra (ve věku od
15 do 75 let) po celé ČR.
Díky preciznímu přístupu k práci, znalosti liturgie a fotografickým výsledkům
jsme si dokázali vybudovat pevné místo v církevních strukturách. Těšíme se
podpoře České biskupské konference, jsme fotografy katedrály sv. Víta v Praze
a dalších předních chrámů v Čechách i na Moravě, spolupracujeme s jednotlivými
biskupy v jejich diecézích, jsme partnery řady řeholních společenství,
náboženských organizací i farností. Dokumentujeme všechny důležité události
v církevním prostředí v ČR s občasným přesahem do dalších zemí. Zakladatel
spolku Roman Albrecht je osobním fotografem kardinála Dominika Duky. Naše
fotografie jsou pravidelně publikovány v církevních i jiných periodikách,
v knihách a na sociálních sítích. Provozujeme největší českou databanku
fotografií z církevního prostředí a pořádáme každoroční výstavy nejlepších prací,
které pak putují po diecézích.
(Převzato z https://www.clovekavira.cz)
Na stránkách www.clovekavira.cz najdete fotografie z naší pouti 25.8.2018
k bl. Metoději Dominiku Trčkovi, které nafotila Ivana Bužková.
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Letošní jubilejní 15. ročník Svatováclavského hudebního festivalu bude
probíhat v sakrálních prostorách 23 měst a obcí Moravskoslezského kraje
ve dnech 4.–28. září 2018. SHF jako největší mezinárodní festival duchovní
a tzv. staré hudby v České republice letos nabídne ve 39 koncertech to
nejlepší z uplynulých ročníků i exkluzivní nové projekty.
Tolik z úvodu tiskové zprávy SHF ze dne 4.6.2018. Když se podíváte do
bulletinu tohoto grandiózního festivalu z našeho Moravskoslezského kraje,
tak v programové nabídce mj. najdete dne 17. září koncert Virtuózní triové
sonáty v kostele sv. Bartoloměje ve Frýdlantu nad Ostravicí. Má to ovšem
jeden háček. Naše farnost nemá s SHF podepsanou smlouvu o nájmu!
Když jsem asi v lednu tohoto roku vyjednával s lidmi od SHF o nabízeném
koncertu v našem farním kostele, chtěl jsem logicky stejné nebo podobné
podmínky, jaké jsme měli vloni. Tehdy však šlo o smlouvu s KC Frýdlant nad
Ostravicí, který měl agendu koncertu na starosti. V telefonickém rozhovoru
s SHF mně bylo řečeno zhruba toto: nemůžeme vám dát tolik, ale chtěli
bychom přispět nějakou symbolickou částku a dále chceme, abyste nám
předem otevřel kostel a nabídl zázemí pro účinkující. Nemáme tam
moderátora a tak byste mohl moderovat vy, pane faráři.
Chtějí téměř vše za hubičku, jak se říká. Nic jsem tehdy neslíbil krom
jediného, že budeme dál jednat. Ovšem management SHF si to asi vyhodnotil
jinak. Dal rovnou do tisku koncert v našem kostele, že prý si to rozmyslíme.
Salámová metoda jako vyšitá. Znovu se ozvali až teprve začátkem srpna. To
jsem však už měl jiné plány a možnost koncertu jsem odepsal. Dohodli jsme
se telefonicky s paní, že koncert přesuneme do klášterní kaple. Zůstalo však
jen u tohoto. Na webových stránkách festivalu je pořád oznámení, že se
koncert uskuteční ve farním kostele a pan ředitel střediska sociálních služeb
o koncertu v klášterní kapli zatím nic neví. Tak jsem zvědav, co bude?
Program festivalu s jednotlivými koncerty najdete na webových stránkách
https://shf.cz/, přičemž nejbližší v okolí bude ve čtvrtek 13.9. v 18:00
v Místku, kostel svatých Jana a Pavla.
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Biskupství ostravsko – opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči
Srdečně zveme nejen seniory na setkání

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ
O rozsévači

Kdy:

středa 5. 9. 2018 od 9.00 hodin

Kde:

Frýdlant n. O., fara Náměstí 2

Kontakt:

L. Kaňoková, tel. 734 876 497
M. Göttlicherová, tel. 731 534 062
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Události v září ´2018:
1. 9. sobota
2. 9. neděle
3. 9. pondělí
5. 9. středa
6. 9. čtvrtek
7. 9. pátek
9. 9. neděle
10. 9. pondělí
12. 9. středa
13. 9. čtvrtek
14. 9. pátek
16. 9. neděle
17. 9.
20. 9.
21. 9.
23. 9.
24. 9.

pondělí
čtvrtek
pátek
neděle
pondělí

27. 9. čtvrtek
28. 9. pátek
30. 9. neděle

1. sobota v měsíci, mše sv. v 7:00 v kostele
22. Neděle v mezidobí, mše svatá v 11 hodin v kapli na Pstruží
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže, mše sv. je v DPS
Od 9 hod bude na faře společenství seniorů s tématem podobenství o
rozsévači, po večerní mši sv. společenství MM2 v kapli sv. Terezie
celodenní výstav NSO v kapli Domova seniorů od 8 do 18 hod.
1. pátek v měsíci, dopoledne návštěva nemocných, v 15 hodin
v kostele společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství, po té
bude zpovídání do začátku mše svaté.
23. Neděle v mezidobí.
Mše sv. je v kostele.
Po večerní mši svaté společenství MM1 v kapli sv. Terezie.
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa, celodenní výstav NSO v kapli
Domova seniorů od 8 do 18 hod.
Svátek Povýšení svatého kříže
24. Neděle v mezidobí. Při mši sv. v 9:30 bude rozloučení s paní
katechetkou Václavou Smejovou. Sbírka na církevní školy.
Mše sv. je v DPS, po ní na faře společenství chlapů
celodenní výstav NSO v kapli Domova seniorů od 8 do 18 hod.
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
25. Neděle v mezidobí.
Mše sv. je v kostele.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze, celodenní výstav NSO v kapli
Domova seniorů od 8 do 18 hod.
Slavnost sv. Václava, patrona českého národa – státní svátek
26. Neděle v mezidobí.

Pokud není v ohláškách uvedeno jinak, tak mše svaté jsou v letním období takto:
Po v 18 hodin střídavě v kostele a v DPS (viz tabulka), Út a Čt v 7 hodin v klášterní kapli,
St a Pá v 18 hodin v kostele, So v 18 hodin s nedělní platností + 1. So v měsíci v 7 hodin
v kostele, Ne v 7:00 a v 9:30 obě v kostele. Mše na Pstruží je 1. Ne v měsíci v 11 hodin.
Svatý Václave, patrone naší vlasti, oroduj za nás!

www.farnostfrydlantno.cz

e-mail: rkf.frydlant@doo.cz

Vydává Římskokatolická farnost Frýdlant n. O. pro vnitřní potřebu.
Fara kancelář 558 677 657; P. Petr Fichna tel. 603 558 939,e-mail:pfichna@seznam.cz
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