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DĚKOVAT
Drazí čtenáři Svatojánského hlasu,
v jedné mariánské písni se zpívá: „Maria,
s Tebou Maria, království lásky se otvírá…“
Panna Maria nám otevírá nebe,
ve kterém vládne Kristova láska. Kousek
takového nebe jsem zakusil během farní pouti
do Lurd. Konkrétně na místě, kde se zjevila
Panna Maria, v La Salette. Byl to Boží dotek
skrze Pannu Marii. Proto budu neustále
děkovat Bohu za velký dar, který každý z nás
dostal: Pannu Marii.
Na podzim je možnost vzdát zvláštní úctu
Panně Marii - a to prostřednictvím modlitby
svatého růžence. V poslední době si stále více
uvědomuji sílu modlitby svatého růžence.
Už jenom tím, že jsem se opět pomodlil

Pompejskou novénu, která byla obětována
za diecézní setkání mládeže s otcem biskupem,
které bude v naší farnosti příští rok (viz str. 4).
Modlitba Zdrávas Maria je modlitbou radosti
a chvály. Ten, kdo se ji modlí, nikdy se neztratí.
Tuto skutečnost zažili i ti, kteří se zúčastnili farní
pouti do Lurd během těchto prázdnin
(viz str. 2 - 3). V rubrice „Seznamte se“
se představuje scholička Ovečky, která nás
při liturgii obohacuje svým zpěvem (viz str. 4).
Je potřebné v našem životě děkovat.
Proto děkuji nebeskému Otci a Panně Marii
za každého jednoho z vás. Myslím na vás
v modlitbách a to zejména v tomto měsíci skrze
svatý růženec.
Buďte požehnání!
P. Jozef+

Mariánské nám. 145, 738 01 Frýdek-Místek, web: www.farnostfrydek.cz,
e-mail: rkf.frydek@doo.cz, číslo účtu: 6080193099/5500
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POUTNÍ ZÁJEZD DO LURD
V neděli 19. srpna 2018, když zvony baziliky
právě zvaly na mši sv. v 10 h, se někteří farníci
frýdecké farnosti scházeli na nedalekém
parkovišti k odjezdu autobusu. Naše společné
putování se mohlo uskutečnit pouze
díky tomu, že se přihlásili poutníci i z jiných
míst naší republiky. Frýdečtí farníci neobsadili
bohužel ani polovinu autobusu. Pod vedením
paní Ireny Hendrychové, majitelky cestovní
kanceláře Palomino, jsme se vydali na pouť
do vzdálené Francie. Kdo o paní Hendrychové
slyšel, ale jako já neměl osobní zkušenost
s její službou pro poutníky na cestě,
byl překvapený, jakou péči nám věnovala
a kolik zajímavých informací nám během
cesty přes naši republiku i v zahraničí
zprostředkovala. Duchovní doprovod,
vč. každodenního sloužení mše svaté,
nám zajistili naši kněží P. Jozef Novák
a P. Jozef Novák st.
První noc jsme strávili v autobuse. Po zastávce
v Grenoblu na ranní hygienu jsme neměli čas
myslet na napuchlé nohy a na to,
že už nevíme, jak si pohodlně sednout.
Několik hodin jsme se kochali nádhernými
scenériemi Savojských Alp. Řidiči absolvovali
náročnou cestu po úzkých horských silnicích
plných serpentin, přes vesničky, z kopce
do kopce a naše fotoaparáty měly spoustu
práce. Druhý den dopoledne naše putování
končilo na mariánském poutním místě
La Salette v nadmořské výšce 1800 m n. m.
Krásná příroda, ticho, prostor k rozjímání…
Plačící Panna Maria zde v r. 1846 vyzývala
při zjevení k obrácení, modlitbě, častému
přijímání eucharistie a k půstu. Na tomto
místě jsme prožili mši sv., absolvovali
prohlídku areálu s bratrem saletinem z Polska
a účastnili jsme se večerního světelného
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průvodu, který se z důvodu deště konal pouze
v prostorách baziliky. Ráno jsme se s tímto
poutním místem loučili opět za krásného
počasí.
Tentokrát jsme sjížděli do Grenoblu přímější
a kratší cestou, protože nás čekalo několik set
kilometrů do Rocamadouru – mariánského
poutního místa, tentokrát v Pyrenejích. Jestli
jsme si mysleli, že nám naši řidiči předvedli
veškerý svůj um již po cestě do La Salette,
tak při vjezdu do Rocamadouru
se nám rozbušilo srdce ještě rychleji.
Po průjezdu skalním tunelem, kde se v zatáčce
téměř zpětná zrcátka dotýkala skály,
jsme je odměnili potleskem. To jsme ještě
netušili, že se po pár desítkách metrů budeme
s autobusem otáčet na pár metrech,
kde by mělo problém i daleko menší vozidlo.
To už se autobusem ozývaly i zděšené výkřiky.
Naše pány řidiče však nic nezaskočilo
a i s tímto oříškem si poradili na výbornou,
i když mnozí z nás měli značné pochyby
o proveditelnosti tohoto manévru.
Tímto místem v minulosti procházely tisíce
poutníků směřujících do Santiaga
,
de Compostely. My jsme měli možnost prožít
mši svatou v kapli Zázraků v bazilice
sv. Amadoura, přímo pod sochou vzácné
Černé madony, která je uctívána již přes tisíc
let. Toto poutní místo jsme opustili
v podvečerních hodinách a pokračovali
s m ě re m d o L u rd , ka m j s m e d o ra z i l i
po půlnoci.
Pozdní hodina nás sama vyzývala k rychlému
„rozchodu“ do pokojů v Cité Saint Pierre
v domě sv. Martina, abychom byli ráno včas
na snídani. Dopoledne jsme měli možnost
účastnit se mezinárodní mše sv. v podzemní
bazilice Pia X. za účasti 7 biskupů, stovek kněží
a tisíců věřících z celého světa. Po obědě
nás paní Hendrychová provedla po místech,
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která jsou v Lurdech spjata se životem
sv. Bernadety – rodný mlýn, bývalý žalář,
kde rodina bydlela v době zjevení, farní kostel,
kde byla pokřtěna atd. Večer jsme měli možnost
účastnit se světelného průvodu.

Pátý den našeho společného putování
jsme zahájili dopoledne mší sv. v kapli sv. Kříže.
Po obědě jsme jeli autobusem do „srdce“
Pyrenejí - městečka Gavarnie. Měli
jsme možnost podívat se k 422 m vysokému
vodopádu nebo se projít po městečku. Cesta
k vodopádu nebyla jednoduchá, tlačil nás i čas,
protože za 3 hodiny jsme museli být zpět
u autobusu. Ale stálo to za to, provětrali
jsme plíce a protáhli tělo. Po příjezdu zpět
do Lurd jsme se stěhovali blíže do centra
do hotelu Europe. Večer jsme se opět účastnili
světelného průvodu s modlitbou růžence
v různých jazycích.
Pátek dopoledne byl ve znamení návštěvy
koupelí v lurdské vodě. Kdo si nechtěl nechat
ujít tuto studnici nevyčerpatelných milostí,
musel pro to něco obětovat. Někdo i snídani,
ale především čas ve frontě a nejistotu
při příchodu, zda ještě bude možno usednout
na lavičku pro stovky čekajících poutníků.
Zájemců je mnoho a samotné koupele probíhají
2 hodiny dopoledne a 2 odpoledne. Celková

čekací doba však téměř vždy přesáhne 3 hodiny.
Přednost mají lidé upoutaní na invalidní vozík
a malé děti. Panna Maria sama při zjevení
vyzvala: 'Běžte se napít a umýt v prameni.'
Mnozí z nás uposlechli její výzvu a prosili
o uzdravení na těle
i n a d u c h u . V a u to b u s e
se převáželo pro naše blízké
mnoho desítek litrů vody,
aby i oni se mohli napít
z tohoto uzdravujícího
pramene. Odpoledne naši
otcové sloužili mši svatou
v nejstarší části poutního
a r e á l u v k r y p t ě
nad Růžencovou bazilikou.
V 15 h jsme prožívali
modlitbu křížové cesty.
I tento den jsme měli
možnost zakončit
ve světelném průvodu s modlitbou růžence.
S Lurdami jsme se loučili v sobotu mší svatou
v 6.45 h slouženou v českém jazyce přímo
v místě zjevení v Massabiellské jeskyni. Modlila
jsem se na tomto místě dvakrát v průběhu
naší pouti. Pokaždé mi slzy vytryskly proudem,
nemyslela jsem snad ani na nic konkrétního,
jen jsem na tom místě prostě byla…
Maru Šotkovská

Kdo pro vás tvoří Svatojánský hlas
P. Jozef Novák
Veronika Bučková
Michaela Hrtúsová
Ondřej Palovský
Iveta Sochorová
Kristýna Štupáková
Katarína Urbanová
Lumír Velart

Uzávěrka příštího čísla: 18. 10. 2018
Příští číslo vyjde v neděli 28. 10. 2018
Cena výtisku jednoho kusu: 3 Kč
e-mail redakční rady:
redakcehlas@gmail.com
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Rádi bychom i nadále chválili zpěvem našeho
Pána při mši svaté, protože: „Kdo zpívá, dvakrát
se modlí.”
Já osobně mám totiž za to, že je dobré budovat
Moji milí spolufarníci,
a upevňovat vztahy mezi dětmi, které budou
ráda bych vám touto cestou v krátkosti přiblížila
v budoucnu samy vytvářet živou farnost
činnost jednoho ze společenství dětí,
a udržovat ji.
které ve farnosti funguje už řadu let,
a představila vám tak Scholičku Ovečky.
S mými malými, většími i velkými
spolupracovníky se tak velmi těším –
Naši skupinku navštěvují holčičky i kluci na spolupráci s vámi rodiči a prarodiči dětí a –
předškolního a školního věku. Scházíme se na nové zpěváčky!
zejména proto, abychom se připravili zpěvem
Nikča Grossmannová + Ovečky
doprovázet mši svatou, přičemž naše schůzky
a Beránci ze Scholičky J
trvají hodinu a půl, od 16.30 do 18.00 h, a konají
se jednou týdně vždy ve čtvrtek na staré faře.
Na schůzkách zpíváme nejen známé písničky,
BISCUP 5. - 7. DUBNA 2019
které mnozí určitě dobře umíte a sami si je
VE FRÝDKU
občas rádi zanotujete, ale věnujeme se
i nácviku písní nových. Při společné práci
zá ro ve ň d b á m e n a h l a s o vo u hyg i e n u B I S C U P j e d i e c é z n í s e t k á n í m l á d e ž e
a přihlížíme k možnostem dětského hlasu tak, ostravsko–opavské diecéze s otcem biskupem.
aby nedošlo k přepínání nebo poškození DSM se koná každoročně u příležitosti
světového dne mládeže, ten se slaví na květnou
hlasivek dětí.
neděli od roku 1986, kdy byl ustanoven
Naše schůzky ovšem nejsou jen samá práce. papežem Janem Pavlem II. Motem letošního
Nezapomínáme ani na modlitbu a zábavu. dne mládeže je verš: „Jsem služebnice Páně:
Některé schůzky věnujeme společnému hraní ať se mi stane podle Tvého slova.“(Lk 1,38)
her, promítání pohádek a filmů, opékání párků V červnu letošního roku se v naší farnosti
a podobně. Párkrát jsme společně i přespali uskutečnil průzkum možnosti ubytování
na staré faře. Pokud nás bude dost a budeme mládeže v rodinách. Výsledky jsou následující:
mít chuť, klidně to můžeme opět uskutečnit.
Také spolupracujeme s ostatními scholami Odevzdaných lístků: 72
farnosti při společném zpívání o svátcích Počet rodin: 68
i během dalších slavnostních příležitostí. Počet ubytovacích míst: 245
N ě ko l i k rá t u ž j s m e t a ké v y s t u p o v a l i
n a f r ýd e c ké m zá m ku , a to ko n k ré t n ě Děkujeme všem, kteří se zapojili do této
při zahajování výstavy betlémů.
aktivity. Přesto jsme se nakonec rozhodli,

SCHOLIČKA OVEČKY – hledáme
nové ovečky i beránky

V současné době nám odrostla většina
zpěváků, a proto bychom nutně potřebovali
posily do našich řad. Prosím, zvažte,
zda nemáte doma děti, které by se rády
aktivně zapojily a přidaly do našeho
společenství. Budou mezi námi srdečně vítány.

že ubytování bude probíhat ve škole. Je to kvůli
vyššímu počtu mladých, kteří přijedou na toto
setkání. V dalších měsících Vás budeme
informovat o modlitbě za toto setkání
a představíme přesnější program.
P. Jozef+
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STŘÍPKY BIŘMOVANCŮ
V neděli 16. září udělil otec biskup František
Václav Lobkowicz svátost biřmování celkem 24
biřmovancům, kteří se téměř rok společně
chystali na tento okamžik.
Jak prožili tuto velkou slavnost a samotné
přípravy? Co jim biřmování přineslo a na co
nezapomenou? Na to jsme se zeptali
některých z nich:
Asi nejkrásnější bod toho všeho bylo samotné
u d ě l o v á n í s v á t o s t i . B ě h e m n á c v i ku
mi přicházení k biskupovi přišlo chaotické
a nepěkné, ale při nedělní mši jsem si
uvědomila, jak to je vlastně krásné, že můžeme
na moment pokleknout a více vnímat ten
okamžik. Já v ten moment byla
natolik zamyšlená, že jsem úplně zapomněla
na slovíčko amen a musel mi ho připomenout
biskup. Ale myslím, že to bylo nádherné.
(Lucka Minářová)
Když si vzpomenu na biřmování, tak se
mi vybaví láska, přátelství a přítomnost
někoho, o kom víme, že tam je. Během přípravy
se mě dotkly dary Ducha svatého - kolik jich je
a co všechno nám dávají. (Vojta Kika)
Na biřmování se mě nejvíce asi dotklo
to společenství lidí, se kterými jsem mohl
přistoupit k této svátosti, a taky odhodlání
biskupa, protože i když nemůže moc chodit,
je veselý, nic si z toho nedělá a je stále aktivní.
(Honza Přikryl)
Když se řekne biřmování, vzpomenu si na celý
ten koloběh, který kolem toho je. Jsem ráda ,
že jsem mohla poznat nové lidi. Samotný
obřad se mi strašně líbil a už teď vím,
že mi v paměti zůstanou krásné vzpomínky.
(Verča Potočárová)

Od příprav a následného biřmování jsem
očekávala přiblížení se k Bohu, posílení ve víře
a jakési „posunutí se“ kupředu na cestě
životem. Pravda je, že teď více bádám
v duchovní literatuře než kdykoliv předtím.
Nedělní mše neboli náš Den D, na který určitě
nezapomeneme, se mi moc líbil. Střídaly se
ve mně pocity radosti, napětí, nervozity,
pokoje… Hřeje mě na srdci, že při této události
nechyběli mí nejbližší - vážím si toho. Budu
na tento den vzpomínat po celý život
s úsměvem na tváři. (Radka Kulhánková)

Přijetí svátosti biřmování bylo pro mě velkým
povzbuzením ve víře. Velmi mě oslovil obřad
biřmování, který byl opravdu hezký. Taky výběr
mého biřmovacího patrona a bližší poznání
jeho života. (Honza Palovský)
Na každé další setkání biřmovanců jsem se
pokaždé těšila, protože jsem vždy odcházela
nabitá energií, kterou jsem po vyčerpávajícím
týdnu ve škole moc potřebovala.
Měla jsem vždy takový uklidněný vnitřní pocit,
který se dostavil i při přijetí svátosti biřmování
a pociťovala jsem, jakoby se moje duše
usmívala. (Kristi Dibonová)
Už před mši svatou jsem cítil vanutí Ducha,
h o d n ě m i t o p o m o h l o j í t s p o ko r o u
za biskupem. (Petr Janošec)

Svatojánský hlas 10/2018
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J)
Milí malí i velcí věrní luštitelé, už tu máme zase podzim v celé své nádheře. A i když babí léto útočí
ze všech stran, najdou se i dny, kdy je venku sychravo a nám se tam nechce. A to je ideální čas
na to, začíst se třeba do Svatojánského hlasu.
V tomto čísle na vás čeká šifra, kterou rozluštíte podle klíče dole. Dozvíte se jméno světice,
která slaví svůj svátek první říjnový den. Tato světice je patronkou Francie, misionářů, karmelitek,
zahradníků nebo nemocných a bývá znázorňována s růžemi v náručí. Před svou smrtí totiž řekla:
„Chci trávit své nebe tím, že budu na zemi neustále pomáhat jiným. Po své smrti sešlu na zemi
déšť růží.“ Dále je autorkou tohoto citátu, který mnohým z nás může být inspirací a životním
mottem:
„Úsměv, když bychom raději ukázali mrzutý obličej,
milé slovo, když bychom raději mlčeli.
Jednat mile s nepříjemným člověkem, být ke každému laskavý.
Vydržet trpělivě u své práce a nezkracovat ji,
dovést modlitbu do konce, i když se nám zdá, že z ní nic neplyne.
Být veselý bez ohledu na to, zda jsme prohráli, nebo si odnesli vítězství.”

Klíč:

Tajenka z minulého čísla: Září, na léto jde stáří.
Smích je zdravý

J Povídají si dva kamarádi: „Kdyby před tebou ležely peníze a rozum, co by sis vzal?“
„Samozřejmě, že peníze.“ „Ty jsi pěkně chamtivý… Já bych si raději vzal rozum.“ „No jo, každý bere
to, co mu chybí.“
J Baví se dva automobilisté u benzinové pumpy: „Slyšel jsi, že se zase bude zdražovat benzin?“
„Mně je to jedno, já beru vždycky jen za pětistovku.“

J „Chlapče, proč máš na kapesníku uzel?“ ptá se jedna paní. „Udělala mi jej tam maminka,
abych nezapomněl hodit dopis do schránky,“ odpoví chlapec. „A hodil jsi jej tam?“ „Nehodil,
maminka mi jej zapomněla dát.“
IS
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SETKÁNÍ
Svátost křtu dětí:
přípravy: 13. 10., 20. 10. v 9.00 h v KL
křest: 21. 10. po mši svaté v 10.00 h
(křest v 11.00 h) v BM
Přípravy na svátost manželství: 1. 10. (III/5),
8. 10. (III/6), 15. 10. (III/7), 22. 10. (III/8)
v 18.00 h na SF
Společenství Modlitby matek:
skupina A v pondělí 1. 10., 15. 10. v 17.00 h v KL
skupina B každé úterý v 19.00 h v KL
Setkání chlapů: 11. 10., 25. 10. v 19.00 h na SF
Setkání Misijního klubka: 6. 10. v 9.00 h na SF
Setkání katechetů farnosti Frýdek: dle dohody
Setkání pastorační rady: v říjnu se nekoná
Biblický kurz: 10. 10., 24. 10. v 19.00 h na SF
Společenství Lectio Divina:
11. 10., 25. 10. v 16.00 v KL
Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF
Setkání ministrantů: v říjnu se nekoná
Chrámový sbor: zkoušky v pátek v 19.00 h na SF
Farní evangelizační buňky:
FEB č. 1: úterý 19.00 h, Panské Nové Dvory
FEB č. 2: úterý 19.00 h, SF
FEB č. 3: úterý 19.00 h, SF
FEB č. 4: středa 19.00 h, Puškinova
FEB č. 5: středa 18.00 h, SF

POŽEHNÁNÍ KAPLE SV. LUKÁŠE V NEMOCNICI
Čtvrtek 18. 10. v 10.00 h
13. POUŤ MATEK
Sobota 20. 10. BM
16.00 h – růženec nebo křížová cesta kolem BM
17.00 h – adorace
18.00 h – mše svatá za děti
MISIJNÍ NEDĚLE
Neděle 21. 10. BM
10.00 h – misijní mše svatá
Po mši svaté v 8.00 a v 10.00 h tradiční misijní
jarmark.
POUŤ V LÍSKOVCI
Neděle 28. 10. kostel v Lískovci
9.00 h – mše svatá
CELODENNÍ ADORACE
Každý pátek v kapli sv. Kříže v BM. Začátek
po ranní mši svaté, ukončení v 17.45 h.
POZOR! ZMĚNA ČASU
V neděli 28. 10. 2018 začíná zimní čas.
Hodiny se posouvají o hodinu zpět, ze 3.00 h
na 2.00 h.
Počty dětí přihlášených do výuky náboženství
ve školním roce 2018/19:

POZVÁNÍ
PRVOSOBOTNÍ POUŤ DĚKANÁTU MÍSTEK
Sobota 6. 10. BM
16.00 h – růženec
17.00 h – pobožnost
18.00 h mše svatá
POŽEHNÁNÍ OBNOVENÉHO DŘEVĚNÉHO
KŘÍŽE
Neděle 14. 10. v 16.00 h Lipinský les
ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ
Neděle 14. 10. v BM

*Z důvodu malého počtu přihlášených nebude
v tomto školním roce pro středoškoláky výuka
probíhat.

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI
15. 9. – Matěj Šebesta
23. 9. – Kilián Marek Ščerba
23. 9. – Anežka Kocychová
23. 9. – Dominik Jan Skalický
23. 9. – Max Michael Fojtík
23. 9. – Tereza Žofie Hyklová
PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ
29. 9. – Nikol Jungová – Martin Matula

OPUSTILI NÁS
5. 9. – Jana Lusková (*1944)
SBÍRKY
7. 10. – 27. neděle v mezidobí – sbírka
na potřeby farnosti
21. 10. – 29. neděle v mezidobí – sbírka
na světové misie

Biskupství ostravsko-opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí nejen pro seniory
9. 10. 2018, 9.00 h SF
Klub aktivních seniorů
Téma: Populární zpěváci našeho mládí.

11. 10. 2018, 9.00 h, Ostrava – biskupství
Akademie pro třetí věk – zahájení mší
svatou v kostele sv. Václava, pak přednáška
v sále biskupství: Paniku a strach dnešního
světa překonává křesťanská naděje;
lektor ThDr. Josef Hromádka

16. 10. 2018, 9.00 h SF
Téma: Ježíšova podobenství: O deseti
pannách

22. – 24. 10. 2018, Frýdlant n. O.;
Pastorační centrum, Ostravská 453
Podzimní duchovní obnova, kterou vede
P. Roman Janáč, CSsR Téma: Sedm slov
z kříže, Začátek v pondělí 22. 10. v 9.30 h,
závěr ve středu 24. 10. po obědě cca 14.00 h.
Program: každý den mše sv., přednášky,
ztišení, adorace, svátost smíření, možnost
přijmout svátost nemocných, odpočinek.
Cena: 900 Kč zahrnuje ubytování, plnou
penzi, občerstvení během dne a provozní
náklady. Je možné se účastnit jen programu
bez ubytování, cena je 400 Kč za celou
obnovu (zahrnuje oběd, občerstvení během
dne a provozní náklady). Platba na místě.
Přihlášky do 15. 10. 2018
M. Göttlicherová, tel. 731 534 062,
L. Kaňoková, tel. 734 876 497

Bohoslužby

Úřední hodiny
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 – 11.30 h, 14.00 – 17.00 h
9.00 – 11.30 h
----8.00 – 11.30 h, 14.00 – 16.00 h
9.00 – 11.30 h

Bazilika:

Út - So: 8.00 a 18.00 h
Ne: 8.00, 10.00 a 18.00 h
Farní kostel: Po: 8.00 h a 18.00 h
Staré Město: St: 16.30 h, Ne: 9.00 h
Lískovec:
Čt: 16.30 h, Ne: 7.30 h

P. Jozef Novák CSsR 603 899 108
administrátor farnosti
P. Jozef Novák st. CSsR 734 288 586
P. Roman Janáč CSsR 732 256 223
farní vikář a rektor komunity
farní vikář

Farní kancelář: 731 625 682

