
POKOJ A DOBRO, MILÍ FARNÍCI,

v poslední době bylo znát v naší farnosti napětí. 

V knize Sírachovcově se píše: „Kdo se bojí Pána,  

ničeho  se nestrachuje ani neobává, neboť on je 

jeho nadějí.” (Sir 34,16) Těmito slovy se řídil 

svatý Martin, jehož památku si připomínáme 

v tomto měsíci. On se neobával změny ve svém 

životě, protože Kristus se stal jeho cílem. Kristus 

vstoupil přímo do jeho srdce a proměnil 

ho ke svému obrazu.  Součástí Kristova srdce je 

pokoj. Pokoj, který dává Ježíš, je dar. Boží pokoj 

je reálný, který proniká do reality našeho života. 

Je to však proces. Tento proces zakusil 

i František z Assisi. 

V jednom filmu o svatém Františkovi je úžasná 

scéna o jeho postoj i  ve svém životě. 

Když prožíval v životě krizi, zda existuje Bůh, 

rozhodl se jít do přírody a být sám. Po určitém 

čase se ho spolubratr rozhodl jít hledat. 

Když ho uviděl, nemohl uvěřit svým očím. 

Svatý František byl celý zraněný, a přesto se 

usmíval. Spolubratr se ho zeptal: „Kdo 

ti to udělal?” Svatý František mu plný radosti 

odpověděl: „Bůh existuje. To on se mne dotkl.” 

Svatý František dostal stigmata (pět Kristových 

ran), proto krvácel. Ano, byla to bolest, 

která trvala v jeho životě. Svatý František však 

našel poklad, který nelze zničit a má největší 

hodnotu. Je jím Bůh. Proto mohl každému, 

s kým se potkal, říci: pokoj a dobro.

Měsíc listopad přináší s sebou méně světla 

a více tmy. Když přicházíme na hřbitov 

a zapalujeme svíčku na hrobě našich zesnulých, 

přinášíme tím světlo. Říkáme při tom: 

„Odpočinutí dej zemřelým, Pane, a světlo 

věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji.”

Našim zesnulým přejeme věčné světlo a pokoj. 

Podobně si můžeme v tomto měsíci připomínat 

a přát i my: pokoj a dobro. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	           

P. Jozef+ 

MISIJNÍ KLUBKO 
A FARNOST FRÝDEK

Vás srdečně zvou na setkání s národním 
ředitelem Papežských misijních děl Leošem 
Halbrštátem.  Nenechte si ujít poutavé 
v y p rá v ě n í  z  m i s i j n í c h  c e s t ,  p ř í b ě h y 
z Afghanistánu, kde působil jako vojenský 
kaplan, ale také zážitky z misijní cesty 
do Zambie, kterou navštívila jeho manželka 
paní Bronislava Halbrštátová.

Kdy? 11. listopadu 2017 14.30 h
Kde? stará fara, Frýdek
         (vedle farního kostela sv. Jana Křtitele)
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POMÁHEJME DUŠÍM V OČISTCI 

Ve dnech 1. - 8. listopadu můžeme získat 
plnomocné odpustky pro duše v očistci. Co to 
odpustky jsou? Jak jimi lze pomoci zemřelým? 
Jak lze tyto odpustky získat? To jsou otázky, 
na něž bychom si měli odpovědět.

O odpustcích pojednává Katechismus katolické 
církve v článcích 1471 - 1479 a 1498. V článku 
1471 se píše, že nauka a praxe odpustků je 
v církvi úzce spojena s účinky svátosti pokání, 
smíření (zpovědi).

Odpustek znamená, že se před Bohem duším 
odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina 
byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě 
připravený věřící získává za určitých podmínek 
prostřednictvím církve, jež jako služebnice 
vykoupení, ustanovená Ježíšem Kristem,  
autoritativně - z pověření, rozděluje a používá 
pokladu zadostiučinění Krista a svatých.
Odpustek je částečný, nebo plnomocný podle 
toho, zda částečně nebo úplně osvobozuje 
od časného trestu za hříchy. Odpustky mohou 
být přivlastněny živým, nebo zesnulým - duším, 
které ještě nemají plnost blaženosti v Božím 
království.

Článek 1479 potom hovoří o přivlastnění 
odpustků duším v očistci: Protože zemřelí 
věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož 
společenství svatých, k němu se přibližují, 
právě očišťováním, můžeme jim pomáhat, 
mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky - 
vykonáme to, co je třeba za ně, aby byli 
zproštěni časných trestů, které si zasloužili 
za své hříchy. Jinak řečeno, svůj stav nemají 
plně ve své moci, jsou odkázáni na Boží lásku, 
milosrdenství a pomoc Církve, tedy na nás. 
Duše v očistci se mohou modlit za nás, ne však 
za sebe.

Jaké jsou podmínky pro získání odpustků 
v dušičkovém období?
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý 
den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela 
získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné 

pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých 
podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, 
modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou 
pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně 
a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění 
tří obvyklých podmínek denně plnomocné 
odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, 
navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba 
jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze 
takto získat odpustky částečné.

Apoštolská penitenciárie, uřad zabývající se 
také odpustky, udělil českým a moravským 
diecézím od roku 2012 výjimku, na žádost 
místních biskupů, že věřící v České republice 
mohou pro duše v očistci odpustky získat 
už v týdnu před Památkou věrných zemřelých, 
tedy od 25. října v případě, že v obvyklé době 
od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných 
důvodů navštívit hřbitovy.

Bratři a sestry, pamatujme na dušičky, 
vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme, budou 
na nás vzpomínat, až my budeme umírat. Pane, 
dej jim věčné odpočinutí a světlo věčné, ať jim 
svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    
P. Roman +

 



JEDNA Z ČESKÝCH STOP 
V SEZNAMU SVĚTCŮ

13. listopadu na nás v liturgickém kalendáři 
čeká památka sv. Anežky České. Těch našich 
světců sice není mnoho, ale každý z nich tvoří 
paměť víry našeho národa. Život Anežky je 
také úzce spjat i s našimi „světskými“ dějinami. 

Na královském dvoře
Tato světice pocházela z královského rodu 
Přemyslovců – byla dcerou Přemysla Otakara I. 
a Konstancie Uherské. Narodila se kolem roku 
1211 v Praze. Otec Anežku již jako dítě zasnoubil 
a poté poslal na výchovu do kláštera. Když první 
snoubenec zemřel, byla Anežka zasnoubena 
podruhé a opět poslána do kláštera. Mladý král 
Jindřich se nakonec rozhodl, že si Anežku 
nevezme, což rozčílilo Anežčina otce. Plánovaná 
pomsta mu nakonec nevyšla díky kazateli 
Konrádu. Král se rozhodl ho za to usmrtit, 
ale mladá Anežka odvedla kazatele přímo 
od popravy. A otec nakonec od popravy upustil.

Cesta chudoby
Později bylo ještě několikrát jednáno o jejím 
sňatku. Anežka ovšem všem řekla své „ne“ - její 
srdce totiž začínalo hořet touhou po jiné cestě. 
O svém záměru napsala tehdejšímu papeži – 
ten ji v její touze po zasvěceném životě podpořil 
a pomohl vysvětlit situaci jejímu otci i císaři 
Fridrichovi II., který se o Anežku v té době 
ucházel. Velmi ji oslovil příběh sv. Františka 
a sv. Kláry. Právě se sv. Klárou si později 
vyměnila několik dopisů. V roce 1233 založila 
za pomocí své maminky nemocnici sv. Františka

a se špitálním bratrstvem, chudobinec, útulek 
pro pocestné a nakonec i klášter Na Františku, 
do kterého také 11. 6. 1234 vstoupila.
Po složení slibů se stala na přání papeže  
představenou kláštera. Starala se o chudé 
s velkou láskou, pomáhala s radostí a pokaždé 
našla slovo, kterým by druhým dodala naději. 
Některé životopisy zmiňují i zázraky na její 
přímluvu ještě za Anežčina života. Jako mnozí 
další světci, také ona čerpala svou lásku a sílu 
k službě z eucharistie. 

Sametová revoluce
Už od své smrti byla Anežka považována 
za světici, na její svatořečení ale celý český 
národ čekal přes 700 let. Přesně 12. 11. 1989 – 
jsme se dočkali – naše Anežka byla Janem 
Pavlem II. prohlášena za svatou. Hned 5 dní 
po té u nás padl komunismus a propukla 
„sametová revoluce“. Že by nám dala svůj první 
„svatý“ dárek? Jen Bůh ví, jak to tehdy s tou její 
přímluvou bylo, přesto její život zanechal 
v našich dějinách nesmazatelnou stopu.

Zamyšlení pod čarou                                         
Když jsem pročítala životopis Anežky, jedna 
z prvních věcí, která mě napadla, byla, že těch 
našich svatých moc není a za mnohými z nich se 
musíme dívat několik staletí dozadu. Nedávno 
jsem četla na toto téma hezkou myšlenku:

„Říkám to už teď všem rodičům, když jim křtím 
dítě, že se těším, až za osmdesát nebo za sto 
nebo za tři sta let bude ve Vatikánu viset velký 
obraz jejich dítěte a svět se sjede na náměstí se 
účastnit dalšího svatořečení. A proč ne.“ 
(M. O. VÁCHA – Nevyžádané rady mládeži)

Tak proč ne i Ty?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     

 KŠ
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PĚŠÍ POUŤ NA TURZOVKU

V sobotu 14. října se uskutečnila pěší pouť, 

kterou organizovala mládež děkanátu Frýdek. 

Této akce se zúčastnilo 30 mladých a P. Ján 

Zoričák. Sešli jsme se v sedm hodin ráno 

v Místku na zastávce Anenská. Měli jsme 

v plánu jet autobusem z Anenské na Bílou, 

ale situace se lehce změnila. Autobus byl plně 

obsazen lidmi (houbaři), a tak naši vedoucí 

okamžitě vymysleli náhradní řešení. Vydali 

jsme se autobusem od Polikliniky na Visalaje 

a odtud již putovali pěšky do Turzovky.

Z Visalají na nás čekala asi 23 kilometrů dlouhá 

trasa ke kostelu. Během trasy jsme si užili 

spoustu zábavy. Odpoledne jsme konečně 

doputovali ke kostelu na horu Živčák, kde jsme 

slavili mši svatou a modlili se růženec. Modlitba 

růžence je s tímto poutním místem spojena.

 

Panna Maria se zde sedmkrát zjevila hajnému 

Matúšovi Lašutovi. Lašut se vždy před začátkem 

služby pomodlil u mariánského obrázku. 

Jednou, ještě před koncem modlitby, spatřil 

záblesk a poté Marii. Nemluvila, dorozumívala 

se jen gesty. Lašut měl přibít tři odhrnuté laťky 

z plotu. Později si uvědomil, co po něm Boží 

matka chce - modlitbu růžence, časté přijímání 

svátostí a přátelství ke všem lidem okolo sebe. 

Maria mu ukázala i mapu světa. Na mapě viděl 

tehdejší  svět,  který se stával  horším, 

protože ubývalo dobra. Poté viděl i takovou 

mapu světa, která by byla, kdyby se lidé více 

modlili růženec – celý svět by žil v míru 

a radosti. Lašut také viděl Ježíše Krista a poté 

ležel tři hodiny na zemi v bezvědomí. Když se 

probral, našel bílý růženec a uměl se slavný 

růženec modlit. Později měl Lašutův soused 

zvláštní sen – dostal pokyn, aby na Turzovce 

našel léčivý pramen. Až na třetí výzvu v noci 

zareagoval a šel pramen hledat do lesa. 

Neznámá žena mu pověděla, kde má hledat. 

Léčivý pramen opravdu našel. Existují stovky 

výpovědí o uzdravení rakoviny, srdečních 

nemocí, krvácení do mozku nebo zrakových 

vad.

My jsme se k pramenu v lese také vypravili 

a pokračovali již za tmy.  Před sebou jsme měli 

ještě asi šestikilometrovou trasu k zastávce. 

Dobíhání na zastávku a cesta černým lesem 

ve tmě byl trochu adrenalinový zážitek 

se šťastným koncem.

Celá pouť byla obětována za rozhodování 

v našem životě. Četli jsme si pět ukázek 

z Mariina života. Ani Maria se dlouho 

nerozhodovala a s láskou plnila Boží vůli. I my 

bychom měli poslouchat Boží hlas ve svém 

životě, protože Bůh zná naši budoucnost a ví, co 

je pro nás správné. Také je potřeba se více 

modlit růženec, jako se jej začal modlit Lašut. 

V minulosti bylo již několik islámských invazí 

do Evropy a lidé byli vyzváni k modlitbě růžence 

a Maria vždy pomohla.

Společnou pouť jsme si všichni užili a věřím, 

že nás povzbudila k modlitbě za vlastní 

budoucnost.	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     

Štěpánka Vidláková

Svatojánský hlas 11/2017
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MÍT OTEVŘENÉ SRDCE PRO BOHA 
A PRO LIDI 

Generální vikář, Mons. Mgr. Martin David, byl 
dne 7. 4. 2017 jmenován papežem Františkem 
pomocným biskupem ostravsko-opavským 
a titulárním biskupem Tucca di Numidia. 
Biskupské svěcení přijal v neděli 28. 5. 2017. 
Nejenom proto, že nosí jméno jednoho 
z listopadových svatých, jsme našeho nového 
pomocného biskupa požádali o rozhovor.
  
Jste generálním vikářem ostravsko-opavské 
diecéze a od konce května také pomocným 
biskupem. V souvislosti s pozicí generálního 
vikáře se uvádí tak trochu netradiční spojení 
„manažer“ biskupství… Kdybyste měl 
zhodnotit těch prvních 100 dnů v této nové 
pozici, změnilo se něco?
Generálním vikářem jsem zůstal a k tomu jsem 
byl Svatým otcem jmenován pomocným 
biskupem ostravsko-opavské diecéze. A tak k té 
zmíněné manažerské funkci generálního 
vikáře, který je tím manažerem biskupství, 
přibyla velice výrazná pastorační rovina – jsou 
to návštěvy ve farnostech, udělování svátosti 
biřmování, setkávání se s lidmi při nejrůznějších 
příležitostech. 
 
Což ale nevnímáte negativně…
Já se s lidmi setkávám velice rád a jsou to zatím 
věci velmi příjemné.

Jak vnímáte svatého Martina jako svého 
patrona?
Vnímám ho jako člověka s velice otevřeným 
srdcem jak pro Boha – což je vidět na celém 
jeho životě, že po Bohu touží, chce se stát 
křesťanem, nejdřív je katechumenem a dlouho 
se připravuje na přijetí křtu. Je to touha 
po Bohu a srdce otevřené pro Boha a srdce 
také otevřené pro lidi. To je ta nejznámější 
událost, když se dělí o svůj vojenský plášť se 
žebrákem. A nejenom to. Pak celá jeho 
biskupská služba, kdy neustále navštěvuje 
farnosti své diecéze, je v kontaktu s lidmi, 
s chudými. Otevřené srdce pro Boha, otevřené 

srdce pro lidi, to je to, co já na svatém Martinovi 
vidím a obdivuji.

Je pro Vás listopad jako měsíc něčím 
výjimečný?
Asi pro mě není nějak výjimečný, ale čím je 
člověk starší, tím víc si uvědomuje právě sílu 
toho, co si připomínáme na začátku listopadu, 
toho společenství se svatými, které připomíná 
Slavnost všech svatých. Jak silné je to, že s těmi, 
kteří tady žili, kteří jsou u Boha, které uctíváme 
jako svaté, tvoříme jedno společenství. 
Uvědomuji si, že opravdu mám v nebi přátele.

Jak vnímáte Váš vztah k farnosti ve Frýdku?
Já pocházím ze Ženklavy, což je vesnička kousek 
od Štramberku na Novojičínsku. Moje babička, 
která žila s námi v jednom domě a která měla 
i velký vliv na mojí výchovu (pocházela 
z Tošanovic), nám vyprávěla, jak chodili pěšky 
na pouť do Frýdku k Panně Marii. To bylo možná 
moje první setkání s Frýdkem. Postupem – 
zvláště ve službě generálního vikáře a teď 
i pomocného biskupa - objevuji nebo si tvořím 
vztah k Frýdku a musím říct, že do frýdecké 
baziliky jezdím rád. Myslím si, že můžu říct, 
že to je možná farnost, ve které jsem jako 
biskup byl zatím nejčastěji…

Překvapilo Vás něco jako pomocného 
biskupa? Situace, kdy jste intenzivně cítil Boží 
dotek?
Asi nejsilnějším okamžikem byly chvíle kolem 
biskupského svěcení. Jednak ta bezprostřední 
příprava, to znamená exercicie, a pak samotné 
svěcení, které jsem prožíval velice silně 
a intenzivně. Velkým zážitkem ve službě 
biskupa je pro mě každé udělování svátosti 
biřmování, zvláště když vidím tu upřímnou 
touhu biřmovanců; když vidím, že je to něco, 
na co se připravovali, na co se těší a co berou 
vážně. Z toho mám velkou radost.

Co byste vzkázal farníkům ve Frýdku?
Buďte hrdí na svou víru. 

Děkujeme za rozhovor.                                    KaSl

Svatojánský hlas 11/2017
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J) 
Milí, nejen malí, farníci, 

listí už nám sice nějaký ten pátek padá, ale listopad přišel teprve teď. Máte ho rádi? Já ano, 

vždyť listopad značí třeba to, že Vánoce už jsou zase za dveřmi .

V listopadu má mimo jiné svátek světice, které se někdy přezdívá „strážný anděl národa“ – svatá 

Anežka Česká. Kolik toho o ní víte a jak pozorně jste si četli tento Svatojánský hlas? To ukáže 

následující kvíz. Po zakroužkování správných odpovědí se dozvíte, jak se nazývá jediný řád 

českého původu, který svatý Anežka založila. 

1. Z jakého rodu svatá Anežka pocházela?

i) Lucemburkové 	 j) Habsburkové		 k) Přemyslovci

2. Ve kterém století se Anežka narodila?

ř) 13.	 	 	 š) 15.	 	  ť) 11.

3. Jak se jmenoval její otec?

g) Přemysl Otakar II.	 h) Václav I.	 	 i) Přemysl Otakar I.

4. Ve kterém městě se Anežka narodila?

y) Krakov	 	 z) Olomouc	 	 ž) Praha

5. Koho je také patronkou?

n) kuchařů	 	 o) plynařů	 	 p) tanečníků

6. Do jakého kláštera vstoupila (ve 24 letech)?

v) klarisek  w) salesiánek	 	 x) karmelitek

7. Kdo byla její maminka?

l) Alžběta Uherská	 m) Klára Durynská n) Konstancie Uherská

8. Ve kterém roce byla svatořečena?

h) 1777   í) 1989		 	 j) 2000

9. Kterým papežem byla svatořečena?

c) Janem Pavlem II. d) Benediktem XVI. e) Pavlem VI.

10. Jaká světice byla pro svatou Anežku hlavním vzorem?

 h) sv. Terezie z Lisieux i) sv. Alžběta Durynská j) sv. Kateřina Sienská

  Tajenka: ___________________________ 

Tajenka z minulého čísla: 1. Podle jelení říje nebo taky námluv. 2. František z Assisi.

Smích je zdravý!

Doktor: „Spíte při otevřeném okně, jak jsem vám radil?“

Pacient: „Ano.“

Doktor: „A zmizela už ta vyrážka?“

Pacient: „Ne, zatím jen mobil a počítač.“

„Kde žije Bůh?“

„U nás v koupelně.“

„Jak to?“

„Táta ráno vždycky buší na dveře a volá: 'Pane bože! Ty jsi tam ještě?!'“             IS

Svatojánský hlas 11/2017
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CELODENNÍ ADORACE

Každý pátek (poprvé 10. 11.) ve FK; začátek 

po ranní mši svaté, konec před večerní mší svatou.

  

BLAHOPŘEJEME

Dne 13. 11. bude slavit narozeniny P. Roman Janáč. 

Přejeme hojnost Božího požehnání, ochranu Panny 

Marie a zdraví.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ 

8. - 10. 12. v Pohoři;

cena cca 300 Kč;

přihlašování do 4. 12. na e-mail: 

KMFrydek@seznam.cz;

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

22. 10. - Rozálie Zedková

22. 10. - Anna Bednáriková

22. 10. - Natálie Kuricová

OPUSTILI NÁS

29. 9. – Věra Hoffmannová (*1940)

15. 10. – Marie Biolková (*1935)

SBÍRKY

  5. 11. – 31. neděle v mezidobí – 

 na potřeby farnosti

19. 11. – 33. neděle v mezidobí – Den Bible 

POZVÁNÍ

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY

Od 1. do 8. 11. je možno získat plnomocné odpustky, 

přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění 

obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, 

modlitba na úmysl Svatého otce) navštívíte hřbitov 

a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 

V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat 

takovýmto způsobem odpustky částečné.

MŠE SVATÁ V OBŘADNÍ SÍNI

čtvrtek 2. 11. v 16.00 h

PRVOSOBOTNÍ POUŤ

sobota 4. 11. v BM

16.30 h růženec, příležitost ke svátosti smíření

17.00 h adorace

18.00 h mše svatá

POŘAD BOHOSLUŽEB – FARNÍ KOSTEL

V neděli 5. 11. 2017 bude zahájen provoz ve farním 

kostele. V týdnu v 8.00 a v 18.00 h,

v neděli v 7.30, v 9.00, v 10.30 a v 18.00 h.

ZÁPIS INTENCÍ

V pondělí 13. 11. od 9.30 h bude ve farní kanceláři 

zahájen zápis intencí na 1. pololetí roku 2018.

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

neděle 12. 11. ve FK

PODZIMNÍ VÍKENDOVKA 

16. - 19. 11. v Potštátě, téma: HOBBIT; 

cena: 500 Kč 1. dítě;  450 Kč 2. a další dítě;

přihlašování do 6. 11. ve farní kanceláři;

PRVOSOBOTNÍ POUŤ

sobota 2. 12. v BM

16.30 h růženec, příležitost ke svátosti smíření

17.00 h adorace

18.00 h mše svatá

Uzávěrka příštího čísla: 22. 11. 2017
Příští číslo vyjde v neděli 3. 12. 2017

Cena výtisku jednoho kusu: 3 Kč
e-mail redakční rady:

redakcehlas@gmail.com

P. Roman Janáč
Veronika Bučková

 Michaela Hrtúsová
Ondřej Palovský
Iveta Sochorová

Kristýna Štupáková
Katarína Urbanová

Lumír Velart

Kdo pro vás tvoří Svatojánský hlas 



P. Roman Janáč, CSsR 732 256 223
administrátor farnosti a rektor komunity

P. Jozef Novák st. CSsR
farní vikář a rektor komunity 

P. Jozef Novák, CSsR 603 899 108
farní vikář

Úřední hodiny

Pondělí:  8.00 – 11.30 h, 14.00 – 17.00 h

Úterý:       9.00 – 11.30 h

Středa:     ----- 

Čtvrtek:   8.00 – 11.30 h, 14.00 – 16.00 h

Pátek:      9.00 – 11.30 h

Bohoslužby       

Farní kostel:  Po - So: 8.00 a 18.00 h
  Ne: 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00 h
Hospic:     So: 14.00 h
Staré Město:  St:  16.30 h,     Ne:  9.00 h
Lískovec:     Čt:  16.30 h,     Ne:  7.30 h  

Farní kancelář: 731 625 682

Svátost křtu dětí: přípravy: 11. 11., 18. 11. 

v 9.00 h v KL

křest: 19. 11. po mši svaté v 10.30 h 

(křest v 11.30 h) ve FK

Přípravy na svátost manželství: 

v listopadu se nekonají

Společenství Modlitby matek:

skupina A v pondělí 6. 11., 20. 11. v 17.00 h v KL

skupina B v úterý 7. 11., 21. 11. v 18.00 h v KL

Setkání modlících se tatínků: 

9. 11., 23. 11. v 19.00 h na SF 

Setkání Misijního klubka: 25. 11. v 9.00 h na SF  

Setkání katechetů farnosti Frýdek: dle dohody

Setkání pastorační rady: 16. 11. v 19.00 h na SF

Biblický kurz: 1. 11., 15. 11., 29. 11. v 19.00 h na SF

Přípravy na svátost křtu dospělých – 

skupina o. Jána: dle dohody 

Společenství Lectio Divina: 

16. 11., 30. 11. v 16.00 v KL

Přípravy na svátost biřmování: 

skupina otce Romana: 2. 11. a 23. 11. 

v 19.00 h na SF

skupina otce Jozefa: 

3. 11., 10. 11. a 24. 11. v 19.00 h na SF

Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF  

Setkání ministrantů: 11. 11., 25. 11. v 10.00 na SF

Chrámový sbor: zkoušky v pátek v 19.00 h na kůru 

kostela sv. Jana Křtitele

7. 11. 2017 Frýdek, 9.00 h na SF 

KLAS – Klub aktivních seniorů 

Téma: Blahoslavený Karel Spinola, patron duší  

           v očistci.

9. 11. 2017 Ostrava – biskupství, 9.00 h

Akademie pro třetí věk  

Téma: Péče o nemocné v Písmu svatém. 

           Lektor P. Mgr. Václav Tomiczek.

21. 11. 2017 Frýdek, 9.00 h na SF 

Desatero – 1. přikázání 2. část.

Kontakty na všechny akce: M. Göttlicherová tel. 

731 534 062, L. Kaňoková, tel. 734 876 497

Biskupství ostravsko-opavské 
Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí nejen pro seniory
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