
LITURGICKÝ ROK – POSTNÍ DOBA

Drazí čtenáři Svatojánského hlasu,

postní doba či půst je v křesťanství obdobím přípravy na Velikonoce. Začíná Popeleční středou, 

trvá (nepočítaje v to neděle) 40 dní a celá doba vrcholí Svatým týdnem, ve kterém si křesťané 

připomínají ukřižování Ježíše Krista, a končí velikonočním triduem. Liturgická barva postní doby, 

která je fialová, nám připomíná kajícnost a obrácení. 

Pro naši farnost bude tato postní doba výjimečná. Důvod je ten, že mladí z celé ostravsko-

opavské diecéze navštíví naši farnost. Proto v tomto čísle naleznete celý program Biscupu. 

Kromě toho nás v postním období čekají různé nabídky, které mohou prohloubit náš vztah 

s Pánem (viz str. 7). Vaši pozornost si zaslouží přednáška o. biskupa Františka Radkovského 

na téma Turínské plátno, která se uskuteční v pátek 22. 3. 2019 po večerní mši svaté ve farním 

kostele. 

Buďte požehnání!

o. Jozef+
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„Nejsem schopný dělat velké věci, ale chci dělat všechno, dokonce i to nejmenší,

 pro větší slávu Boží.”                                                         (sv. Dominik Savio - 9. března)
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PROGRAM BISCUP 2019
Pátek
19:00 Večerní program v tělocvičně
21:00 Modlitba

Sobota
7:00 - 8:00 Snídaně
8:00 Ranní modlitba
8:30 Katecheze, zamyšlení ve skupinkách
11:00 Mše sv. v bazilice
12:00 - 14:00 Oběd
13:30 - 15:00 Siesta
  nabídka her
  prohlídka Frýdku
  svátost smíření
15:00 - 16:00 I. blok workshopů
16:30 - 17:30 II. blok workshopů
17:00 - 18:00 Posezení s biskupem Martinem (pro starší účastníky)
18:00 - 19:00 Večeře
19:30 - 20:30 Talkshow s hosty
21:00 - 22:00 Chvály, začátek celonoční adorace

Neděle
7:00 - 8:00 Snídaně
8:00 Ranní modlitba
9:00 Úklid, balení
10:00 Závěrečná mše sv.

PŘIHLAŠOVÁNÍ
Mladí se mohou přihlásit na webové stránce: DIECEZKO.DOO.CZ. 
Registrace probíhá do 31. 3. 2019.

INFORMACE
Téma: Láska 
Citát diecézního setkání mládeže je: 
„Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38)
Diecézní setkání mládeže s o. biskupem se uskuteční od 5. do 7. dubna 2019 ve Frýdku.
Pro farníky je možnost přijít na program, který je však omezen. Farníci se mohou zúčastnit 
programu, který bude mimo prostor školy (Základní škola a mateřská škola El. Krásnohorské 
2254, Frýdek-Místek). Je to kvůli bezpečnosti a velkosti prostoru. To znamená, že farníci mohou 
přijít na katechezi v sobotu dopoledne do farního kostela, pak na mši svatou s o. biskupem 
v 11.00 h do baziliky a také na odpolední workshop, který bude opět ve farním kostele. V neděli 
je možné zúčastnit se mše svaté s o. biskupem a s mladými v 10.00 h v bazilice, kterou bude 
přenášet TV Noe.

P. Jozef+
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SCHOLA OD SV. JANA KŘTITELE, 
OD ROKU 2009 SCHOLA DIDACHÉ 

„Didaché je zkrácený řecký název, pod nímž 
je známo starokřesťanské dílo z 1. století – 
Učení Pána hlásané národům dvanácti 
apoštoly (Διδαχὴ τοῦ κυρίου διὰ τῶν δώδεκα 
ἀποστόλων τοῖς ἔθνεσιν, Didaché tú kýriú dia 
tón dódeka apostolón tois ethnesin). Jedná se 
o nejdůležitější dokument poapoštolské doby 
a nejstarší svědectví o církevním právu.”¹
„Patř í  mez i  sp i sy  apošto lských  otců , 
které představují spojovací článek mezi Novým 
zákonem a filosofičtěji laděnými díly církevních 
Otců.”²

A proč jsme si dali takový název? Jednoduše 
proto, že se nám líbil a vychází z křesťanství.  
Schola byla založena před více než 30 lety 
a během této doby prošla mnoha obměnami.  
Pod vedením Libora Mutislava Janošce funguje 
od roku 1996, kdy sloužil civilní vojenskou 
službu ve frýdecké farnosti za pátera Petra 
Bauchnera, až dodnes.  Za tu dobu schola 
nahrála a vydala sobě, rodinám a známým 
pro radost 3 demo CD s názvy:

„ŘEKNI PROČ? - Pravdivý příběh obrácení“ 

v roce 2001, 

„KRÁLI MŮJ, TEBE HLEDÁM“ v roce 2004, 

a poslední „TAJEMSTVÍ“ v roce 2007. 

Na nahrávkách jsou písně chval vlastní autorské 

tvorby nebo převzaté od jiných autorů. Mimo 

jiné také autorsky zhudebněné žalmy. 

Hlavní náplní scholy je pravidelný hudební 

doprovod liturgií ve frýdecké farnosti. Hrajeme 

a  z p í vá m e  ta ké  v  j i nýc h  fa r n o ste c h , 

n a  s v a t b á c h ,  b ě h e m  v e č e r ů  c h v a l 

a na podobných akcích. Několikrát jsme 

také hráli v TV NOE - benefiční koncert 

pro Ukrajinu a večery chval. 

Mimo to, od zavedení frýdeckého farního plesu 

„Hrozenbál“ fungujeme jako plesová kapela, 

kde hrajeme klasické plesové a populární písně. 

Tato „role“ se nám docela zalíbila, a proto jsme 

odehráli i několik civilních plesů a svatebních 

veselic.

Obsazením členů jsme schola dvougenerační, 

a to doslova, a dokonce už mezi námi vyrůstá 

i třetí generace. Momentálně schola čítá 

většinou 9 stálých členů. Čas od času s námi 

hrají i hostující „členové", například na bicí.

Nástrojové obsazení scholy je: akustické kytary, 

elektrická kytara, baskytara, klávesy, housle, 

různé flétny a saxofony, rytmické nástroje, 

cajon a perkuse.

Libor Janošec

¹ Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Didaché 

[online]. c2019 [citováno 20. 02. 2019]. Dostupné 

z https://cs.wikipedia.org/wiki/Didach%C3%A9 

² ZBÍRAL David, 2006. Didaché - Učení dvanácti 

apoštolů [online]. [cit. 20. 02. 2019]. Dostupné 

z http://www.david-zbiral.cz/didache.htm

Zdroj obrázku: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Didach%C3%A9#/m

edia/File:Didache.png

Svatojánský hlas 3/2019
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PŮST OČIMA SESTRY TRAPISTKY – 
POSTNÍ DOBA JE JAKO JARO

Před Popeleční středou máme my, sestry 

trapistky, tři dny stálé eucharistické adorace. 

„Především, kdykoli začínáš něco dobrého, 

co nejusilovněji pros Boha, aby to sám 

dokončil ,“ píše náš otec, sv.  Benedikt 

(srov. Řehole, Prolog 4). Je krásné být uvedený 

do postní doby nikoliv našimi moralistickými 

p ře d s evzet í m i ,  a l e  to u to  l á s k y p l n o u 

prodlouženou modlitbou.  Jsme jednoduše 

tam, před Ježíšem v eucharistii, za sebe samé 

i za všechny lidi. Právě On je důvodem 

a smyslem pokání  a  zvláštního postu, 

který začíná Popeleční středou. O Popeleční 

středě se  atmosféra  v  k lášteře  stává 

mimořádně strohou: je naprosté ticho, bosé 

jdeme přijmout popelec na čelo s vědomím, 

že jsme hříšnice a potřebujeme Otcovo 

odpuštění, že jsme malí tvorové před Bohem. 

Dnešní člověk si myslí, že uznat vlastní 

maličkost a bídu je něco negativního. 

Ale je tomu právě naopak: pro toho, kdo činí 

pravou zkušenost kajícnosti a odpuštění, 

je to pozitivní: uznání vlastní maličkosti 

rozšiřuje srdce, daruje pokoj a štěstí. Postní 

liturgie, čtení a české i gregoriánské zpěvy jsou 

velmi krásné.

Na Popeleční středu se v klášteře jí pouze chléb 

a pije voda a takto se vstupuje do postu 

příslušejícímu tomuto období. Všechny 

společně, jako komunita, „si odřekneme něco 

z pokrmu, z pití, ze spánku, z povídavosti, 

z žertů…“ (srov. RB 49,7). Kromě toho každá - 

s dovolením abatyše - nabídne Bohu ještě něco 

navíc.

Postní doba je v trapistickém klášteře dobou 

skutečně intenzivní modlitby, ticha, oběti 

a  pokán í .  To  vše  nemá př íchuť  smrt i 

nebo smutku, ale naopak života, naděje 

a radosti, tak jako roční doba, v níž se to odvíjí: 

postní doba je jako jaro, je to zkušenost 

znovuzrození. Na první neděli postní každá 

přijme slavnostně knihu: „Pro tyto postní dny 

o b d r ž í  k a ž d ý  z  k n i h o v n y  k n i h u , 

kterou má popořádku celou přečíst. Tyto knihy 

se rozdávají na začátku doby postní.“ (RB 48,15-

1 6 ) .  J e  t o  z v y k ,  k t e r ý m  s e  ř í d í m e 

už od VI. století: předával se bez přerušení 

po dobu patnácti staletí! A je to velmi krásný 

zvyk. Jistě, my sestry trapistky chodíme 

do skriptoria každý den po celý rok po vigiliích 

na dlouhou dobu lectia divina. Každá sedí 

u svého psacího stolu, před námi všemi visí 

velký kříž s Kristem a po jeho stranách jsou dvě 

velká okna, ze kterých každý den vídáme 

nádherný východ slunce. Ale v postní době 

máme pro společné lectio ve skriptoriu i další 

dobu navíc, kdy rozjímáme nad „postní 

knihou“. Komunita každý rok toužebně očekává 

postní dobu. Kdyby si každý křesťan v postní 

době určil na začátku dne dobu rozjímání 

a modlitby, očisťoval se často svátostí smíření, 

živil se eucharistií a přinesl Bohu nějakou oběť, 

zakusil by i on radost, kterou zakoušíme my. 

Svatý Benedikt ji nazývá „radostí duchovní 

touhy“. Je to cesta obrácení, určitý druh 

obnoveného katechumenátu: o Velikonoční 

noci obnovujeme své křestní sliby.

„A v radostné duchovní touze čeká mnich 

na svaté Velikonoce.“ (srov. RB 49,7).

Všem, jak řeholníkům, tak laikům, přejeme, 

aby takto prožívali tuto postní dobu.

S. Lucie, abatyše trapistického kláštera 

Naší Paní nad Vltavou
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BIBLICKÉ HÁDANKY NA KAŽDÝ POSTNÍ DEN

Milí malí i velcí farníci, je to tu zas – půst. Mnozí z nás neví, co si s postní dobou počít 
a jaké předsevzetí si dát. A proto pro vás máme tip, jak prohloubit duchovní život skrze četbu 
Písma svatého, při kterém, jak doufáme, spojíte zábavné s duchovně užitečným.

Na každý postní den (druhou část biblických hádanek najdete v dubnovém zpravodaji) pro vás 
máme jednu biblickou hádanku, v závorce pak, v jaké kapitole Písma svatého naleznete odpověď. 
Doporučujeme dočíst kapitolu celou i v případě, že odpověď na hádanku bude již na začátku 
kapitoly.

Požehnanou postní dobu a úspěšné hledání (i nacházení) přejeme. 

6. 3. Ve kterém městě byli Ježíšovi učedníci poprvé nazváni křesťany? (Skut 11)
7. 3. Který král byl uzdraven pomocí suchých fíků? (2 Král 20)
8. 3. Který významný král bydlel s divokými osly? (Dan 5)
9. 3. Který muž byl pro svoje syny zároveň dědečkem? (1 Moj 19)
10. 3. Jakou barvu měly vlasy krále Davida? (1 Sam 16)
11. 3. Jak se projevila devátá egyptská rána? (2 Moj 10)
12. 3. Který muž se dožil 777 let? (1 Moj 5)
13. 3. Ke kterým dvěma stromům je v 92. žalmu přirovnán spravedlivý člověk? (Žalm 92)
14. 3. Na jaký strom vylezl Zacheus, aby spatřil Ježíše? (Luk 19)
15. 3. O kterém ptáku je napsáno, že neobdržel rozum? (Jób 39)
16. 3. Který z proroků nazval Ježíše ženichem a sám sebe přítelem ženicha? (Jan 3)
17. 3. Jaké bylo Danielovo babylónské jméno? (Dan 1)
18. 3. Jak se jmenoval Pavlův učitel? (Skut 22)
19. 3. Jakou přezdívku měli učedníci Jakub a Jan? (Mar 3)
20. 3. Jak se jmenovaly čtyři řeky, které vytékaly z ráje? (1 Moj 2)
21. 3. Ve kterém městě se postila i zvířata? (Jon 3)
22. 3. U kterého ostrova ztroskotala loď, na níž se plavil apoštol Pavel při své cestě do Říma? 
  (Skut 28)
23. 3. U kterého města byl uzdraven slepý Bartimaios? (Mar 10)
24. 3. Ze které hory Mojžíš spatřil zaslíbenou zemi? (5 Moj 34)
25. 3. Kde byl uložen Goliášův meč? (1 Sam 21)
26. 3. Jaký byl poslední Ježíšův zázrak před jeho ukřižováním? (Jan 18)
27. 3. Při kterých dvou příležitostech Ježíš plakal? (Jan 11, Luk 19)
28. 3. Kdy se doslova vyplnilo rčení, že "kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá"? (Dan 6)
29. 3. Kolik písní složil Šalomoun? (1 Král 5)
30. 3. Kteří čtyři ptáci jsou dáni člověku za příklad v dodržování Hospodinových řádů? (Jer 8)
31. 3. Jaké dvě rostliny použil Ježíš jako obraz dvou skupin, na které budou rozděleni lidé?   
  (Mat 13)
1. 4. Co udělal Jákob poté, co políbil Rebeku? (1 Moj 29)
2. 4. Jakým předmětem pobil Samson tisíc mužů? (Soud 15)
3. 4. Která souhvězdí jsou zmíněna v knize Jób? (Jób 9)
4. 4. Jak se jmenoval písař, který napsal Pavlův dopis do Říma? (Řím 16)
5. 4. Jak se jmenoval představený synagógy, který s celým svým domem přijal evangelium? 
  (Skut 18)
6. 4. Kdo sám sebe označuje za nejmenšího z apoštolů? (Efez 3)

IS 
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CELODENNÍ ADORACE

Každý pátek ve FK. Začátek po ranní mši svaté, 

ukončení v 17.00 h.

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

17. 2. – Rebeka Tvrdá

17. 2. – Laura Mücková

17. 2. – Veronika Vilková

17. 2. – Lukáš Černoch

17. 2. – Nina Ševčíková

OPUSTILI NÁS

  8. 2. – Eva Hoferová (*1982)

  9. 2. – Terezie Jalovičárová (*1928)

10. 2. – Helena Žišková (*1936)

14. 2. – Ludmila Foldynová (*1930) 

   

SBÍRKY

  7. 4. – 5. neděle postní – sbírka na potřeby 

farnosti

Svátost křtu dětí: 

přípravy: 9. 3., 16. 3. v 9.00 h v KL

křest: 17. 3. po mši svaté v 10.00 h 

(křest v 11.00 h) ve FK

Přípravy na svátost manželství: 

v březnu se nekonají

Společenství Modlitby matek:

skupina A v pondělí 4. 3., 18. 3. v 17.00 h v KL

skupina B každé úterý v 19.00 h v KL

Setkání chlapů: 7. 3., 21. 3. v 19.00 h na SF 

Setkání Misijního klubka: 9. 3. v 9.00 h na SF  

Biblický kurz: 20. 3., 27. 3. v 19.00 h na SF

Společenství Lectio Divina: 

14. 3., 28. 3. v 16.00 v KL

Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF  

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

POZVÁNÍ

ADORACE VEDENÁ FEB

Neděle 3. 3. ve FK

POPELEČNÍ STŘEDA

Středa 6. 3.

8.00 a 18.00 h – mše svatá v BM

16.30 h – mše svatá ve Starém Městě a v Lískovci

PÁTEČNÍ MŠE SVATÉ S POSTNÍ PROMLUVOU

17.15 h – křížová cesta – FK

18.00 h – mše svatá s postní promluvou – FK

  8. 3. – P. Václav Rylko

15. 3. – P. Pavel Grodek

22. 3. – Mons. František Radkovský, emeritní 

biskup plzeňské diecéze

29. 3. – P. Marek Kozák

12. 4. – Mons. Adam Rucki

POSTNÍ KONCERT

Sobota 16. 3. v 16.00 h ve FK 

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

Neděle 17. 3. ve FK

FARNÍ POSTNÍ DEN PRO DĚTI

Sobota 23. 3. FK a SF 

24 HODIN PRO PÁNA

Pátek 29. 3. FK

MODLITEBNÍ TRIDUUM

Pátek 29. 3. – Neděle 31. 3. ve FK

POZOR!  ZMĚNA ČASU

V neděli 31. 3. začíná letní čas. Hodiny se posouvají 

o hodinu dopředu, z 2.00 na 3.00 h.

MISIJNÍ KOLÁČ

Neděle 31. 3. ve FK

POVÍDÁNÍ O SVĚTOVÉM SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

V PANAMĚ

Úterý 2. 4. SF od 9 hod.

Osobní setkání s přímou účastnicí a možnost 

ochutnávky panamských specialit.

BISCUP

Pátek 5. 4. – Neděle 7. 4.

PRVOSOBOTNÍ POUŤ

Sobota 6. 4. BM

17.00 h – adorace spojená s růžencem

18.00 h mše svatá



Mariánské nám. 145, 738 01 Frýdek-Místek,
e-mail: rkf.frydek@doo.cz,  číslo účtu: 6080193099/5500

web: www.farnostfrydek.cz, www.mladezdekanatufrydek.cz

P. Jozef Novák CSsR 603 899 108
administrátor farnosti

12. 3. 2019 Frýdek, 9.00 h na SF

Klub aktivních seniorů

Téma: 100 let československé koruny

14. 3. 2019 Ostrava – biskupství od 9.00 h

Akademie pro třetí věk  

Téma: Ježíšovo utrpení a smrt podle čtyř 

kanonických evangelií

Lektor: Doc. Dr. Petr Mareček, Th. D. 

20. 3. 2019 Frýdlant nad Ostravicí – Středisko 

soc. služeb, Padlých hrdinů 

Postní duchovní obnova, vede P. Jiří Marek 

Kotrba, sv. smíření, přednášky, mše sv.

26. 3. 2019 Frýdek, 9.00 h na SF

Ježíšova podobenství: O pokladu, perle a síti

Kontakty:

Mgr. Ludmila Kaňoková, mob.: 734 876 497

Bc. Lenka Putzlacherová, mob.: 736 185 701

P. Jozef Novák st. CSsR 734 288 586
farní vikář a rektor komunity 

P. Roman Janáč CSsR 732 256 223
farní vikář

Farní kancelář: 731 625 682

Uzávěrka příštího čísla: 28. 3. 2019, Příští číslo vyjde v neděli 7. 4. 2019
Cena výtisku jednoho kusu: 3 Kč, e-mail redakční rady: redakcehlas@gmail.com

Bohoslužby       

Farní kostel:  Po - So: 8.00 a 18.00 h
  Ne: 8.00, 10.00 a 18.00 h
Staré Město:  St:  16.30 h,     Ne:  9.00 h
Lískovec:     Čt:  16.30 h,     Ne:  7.30 h
Gaudium:   Út:  14.30 h
Dům pokojného stáří: Po: 14.00 h
Hospic:     So:  14.00 h     

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

Sobota:  -----

Neděle:  -----

TWEETY PAPEŽE FRANTIŠKA - ÚNOR 2019

Pane, zaměř náš pohled na to, co je podstatné, a vysvleč nás ze všeho, co nám nepomáhá učinit Evangelium 
Ježíše Krista viditelným.

Pane, osvoboď nás od pokušení chtít zachránit sami sebe a svou pověst; pomož nám uznat naši vinu, 
společně hledat pokorné a konkrétní odpovědi, a také ve společenství s celým Božím lidem.

Biskupství ostravsko–opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči
nabízí nejen pro seniory tyto akce:


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8

