
LITURGICKÝ ROK – VELIKONOČNÍ DOBA

Drazí čtenáři Svatojánského hlasu,

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předtím však máme velikonoční 

triduum či třídenní. Jedná se o Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Zahrnují oslavu 

umučení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Velikonoční doba používá zlatou nebo bílou barvu. 

Význam bílé barvy je radost a důstojnost. Bílá je barvou světla, a proto je obrazem Krista, který je 

světlem světa. 

V novém čísle Svatojánského hlasu naleznete článek z přednášky biskupa Františka Radkovského 

o Turínském plátně, které se hluboce dotýká smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista (viz str. 3). 

Reflexe je zaměřená na dětský postní den, který se uskutečnil 23. 3. 2019 na staré faře (viz str. 5). 

Představujeme vám další společenství, které je důležité v naší farnosti (viz str. 4). Kromě toho 

pokračujeme v biblických hádankách a nechybí ani ohlášky na Velikonoce. 

Buďte požehnání!

o. Jozef+
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„Pokud chceš skutečně milovat Ježíše, nejprve se (na)uč trpět, 

protože utrpení tě naučí milovat.”                                          (sv. Gemma Galgani - 11. dubna)
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ZKUŠENOST PRÁZDNÉHO HROBU

Je ráno. Dlouho do noci jsem přemýšlela 
nad událostmi posledních dní. Jak se to jen 
všechno mohlo stát? Myšlenky mi utekly 
i k našemu prvnímu setkání. Tehdy mě přátelé 
mého muže chtěli ukamenovat za nevěrnost. 
Kdyby věděli, jak moc mi chyběla láska. Muž 
byl často na cestách, když se vrátil, byla jsem 
poslední – měl ještě další dvě manželky. Chtěla 
jsem jen trochu lásky. A tak jsem ležela 
v prachu cesty a čekala, až někdo z mužů hodí 
kamenem. Vtom přišel a zeptal se: „Čeho se 
dopustila?“ Také on byl Žid a určitě dobře znal 
zákony, ale cítila jsem, že v jeho očích mám 
velkou hodnotu. 

Zastavil rozzuřený dav a vyzval, aby ten, 
který z nich je bez viny, hodil kamenem první. 
Všichni se postupně rozešli – zůstala jsem tam 
s ním sama. Pozvedl mě z prachu cesty a od té 
doby jsem s ním, s jeho matkou a učedníky 
chodila krajinou. Jmenoval se Ježíš. Lidé říkali, 
že je Mesiáš – Syn živého Boha. Vykonal 
spoustu zázraků, uzdravil mnoho lidí a naučil 
nás mnoho o svém Otci – našem Bohu. 
Lidé ho milovali a rádi mu naslouchali. Byli 
ovšem i takoví, kteří jeho slova nemohli vystát. 
A tak jej jednoho dne zajali a odsoudili k trestu 

smrti na kříži. Hodně jej trýznili, ale on mlčel. 
Stála jsem pod křížem s jeho matkou a Janem. 
Nikdy jsem neviděla více zmučeného člověka. 
Musel tak trpět. Přesto před svou smrtí prosil 
Boha za ty, kteří mu tak ublížili. Mnohokrát 
nám během svého života povídal o lásce a učil 
nás lásce svým přík ladem – ani  teď, 
v okamžicích největší bolesti - nezapomněl 
milovat. Do poslední chvíle jsme všichni 
doufali, že se stane zázrak – vždyť jsme jich 
už s Ježíšem prožili tolik – ale on se nestal – 
Ježíš se naposled nadechl a zemřel. A tak před 
třemi dny zhasla veškerá naše naděje. 

No nic, je čas jít. Jsem rozhodnuta - půjdu 
k hrobu a pomažu olejem Ježíšovo mrtvé tělo. 
Po cestě přemýšlím nad tím, kdo mi odvalí 
kámen. Už se blížím k hrobu - a vtom spatřím, 
že je kámen odvalen. Jak to? Pomalu nahlížím 
do hrobu. Hrob je prázdný. Ne – jak se to mohlo 
stát!? Pláču. Určitě někdo Ježíšovo tělo odnesl 
nebo ukradl. Bože, proč? Najednou za svými 
zády slyším hlas. Otáčím se. Přede mnou stojí 
muž. Asi je to zahradník, pomyslím si, určitě 
bude vědět, kdo jeho tělo vzal a kam ho dal. 
Muž mi neodpoví na mou otázku, ale z jeho úst 
zazní mé jméno: „Marie“. Srdce se pohnulo 
v mém nitru a já ho poznávám. Přede mnou 
stojí Ježíš – skutečný a živý! Takový, jakého 
jsem ho znala před jeho smrtí. Celý září. 
Vypráví mi o svém vzkříšení a o tom, 
že k Otci, ať rychle jdu a povím to  vystoupí 
učedníkům. Rozloučili jsme se a já se rozběhla 
zpátky do města. Musím jim vše říct – náš Pán – 
Ježíš, který byl ukřižovaný – žije! Všechny ty 
dny s Ježíšem změnily můj život, změnila mi 
život i ta chvíle beznaděje pod křížem – 
ale běžím a cítím, že právě tato chvíle 
u prázdného hrobu změnila můj život navěky.

Marie Magdalská
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TURÍNSKÉ PLÁTNO

Čtvrtý páteční podvečer měsíce března patřil 

v naší farnosti přednášce Mons. Františka 

Radkovského, emeritního biskupa plzeňského - 

na téma Turínské plátno. Toto vzácné plátno je 

již po desítky let zkoumáno vědci z mnoha 

oborů (historie, fyzika, biologie, medicína, 

botanika, optika, kriminologie, teologie 

a další). Nashromážděná fakta ukazují, že jde 

zřejmě o pohřební plátno, do kterého bylo 

zabaleno mrtvé tělo Ježíše Krista. Existují 

a le otázky,  na něž odpovědi  zůstávaj í 

tajemstvím.  

Z vědeckého bádání

První zmínky pochází z 6. stol. Plátno bylo 

nalezeno v Edesse (dnes Urfa v Turecku) a bylo 

patrně složeno tak, že viditelná byla jen tvář, 

proto se do povědomí dostalo spíše jako obraz 

než pohřební plátno, který nesl označení 

archeiropoieton - „ne rukou zhotovený”. 

Od tohoto nálezu se změnilo zobrazování 

K r i s t o v y  t v á ř e ,  k t e r é  p ř e t r v a l o 

až do středověku. Namísto bezvousého 

mladého muže je to muž s vousem, s dlouhými 

vlasy, oteklou tváři a vyšpuleným spodním 

rtem.                     

Plátno je dlouhé 441 cm a široké 113 cm. 

Utkané je ze lnu s nepatrnou příměsí bavlny. 

Ro ku  1 5 3 2  b y l o  p o š koze n o  p ožá r e m 

(symetrické popáleniny). Na plátně lze vidět 

postavu muže zepředu i zezadu (tělo bylo 

položeno podélně na jednu polovinu plátna 

a druhá polovina byla na něj přeložena 

přes hlavu), který má na sobě nesporné 

známky umučení, jež se v mnoha detailech 

shodují s obsahem evangelií. Obraz je dobře 

viditelný asi z 5 m. Ze vzdálenosti menší než 1 m 

splývá s pozadím.

V roce 1898 byla pořízená černobílá fotografie 

plátna a ukázalo se, že negativ je daleko 

výstižnějším obrazem, než to, co vidíme 

na plátně při běžném pohledu. 

V 70. letech 20. stol. se do podrobného 

vědeckého zkoumání zapojila i NASA a zjistilo se 

mnoho zajímavých skutečností (plátno nenese 

stopy rozkladu těla - nemohlo být tedy v plátnu 

déle než 30 až 40 hodin; v plátně se našel pyl 

z rostlin, které rostou jen v oblasti Palestiny, 

Sinaje; na plátně byly objeveny nápisy, které se 

podařilo rozluštit; nález zbytku octa na tváři; 

na plátně není žádný pigment (barvivo) - obraz 

tedy není namalovaný ani otisknutý,...).

            Foto: Wikipedia

Cesta k názvu Turínské plátno vedla z Edessy 

skrz „muslimské nebezpečí” do Cařihradu 

a skrz křížové výpravy do Francie. V Turínu bylo 

plátno uloženo v 2. pol. 16. stol. a je zde 

uchováno dodnes. 

MH

Zdroje:

Turínské plátno jako multidisciplinární problém. In: 

RADKOVSKÝ, František. Dotyky nebe a země. 

s. 8-34. ISBN 978-80-7266-433-7.

Web.katolik.cz: Turínské plátno [online]. 

[cit. 2019-04-02].

Svatojánský hlas 4/2019
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JAK PRACUJÍ KOSTELNÍCI                                     

Ten největší poklad naší víry – Eucharistie se 
uskutečňuje prostřednictvím kněze při mši 
svaté. Ale aby se tak mohlo stát, je třeba, 
aby kněz měl připravený kostel a ochotné 
pomocníky, kterými jsou ministranti, varhaník 
a kostelník. 
V  současné době vykonává v naší farnosti 
službu kostelníka hned 10 mužů a jedna žena. 
Část z nich je již v důchodu, někteří ještě pracují, 
ale velmi pěkné je, že se zapojili i čtyři mladí 
farníci, ještě studenti. 

Jak tedy vypadají v dnešní době povinnosti 
kostelníků? Hodinu před mší svatou kostelník 
odemkne kostel, u Baziliky celý areál, a musí 
odkódovat. Podle roční doby a počasí v Bazilice 
odmyká mříž a hlavní i boční dveře. Hned 
zkontroluje svěcenou vodu v kropenkách 
a po příchodu do zákristie rozsvítí svatostánek 
a základní osvětlení, pak kontroluje stav oleje 
ve svíčkách a případně olej doplní. Z oltáře 
odstraní krycí plachtu, dá klíč do svatostánku 
a věnuje se přípravě liturgických knih. Je třeba 
dle liturgického kalendáře vybrat správné texty 
v misálu, v lekcionáři a přímluvy, dále nachystat 
ornát správné liturgické barvy. 

Pak na řadu přichází nachystání liturgických 
předmětů - kalich, palla správné barvy, oltářní 

roušky a konvičky s vodou a vínem. Naposledy 
nachystá do misky hostie. V určený čas odnese 
obětní dary na stolek v kostele a kalich 
a konvičku s vodou na abak, což je stoleček 
v presbytáři. Potom zapíná mikrofon, zapálí 
svíčky, zapne světla v kostele a nervózně čeká, 
zda službu mající kněz přijde do zákristie včas, 
aby mohl zkontrolovat správnost kostelníkem 
vybraných textů a ten stihnul čtení rozdat. 
Po odsouhlasení knězem vyběhne mezi farníky 
a musí vynaložit mnohdy nemalé úsilí najít 
ochotné čtenáře. Ještě odnese misál na oltář 
a může si otřít pot z čela, protože to další je již 
hlavně na ostatních. 

O nedělích a svátcích musí zajistit také sbírku. 
Kostelníci často při mši sv. nahrazují nedostatek 
m i n i s t ra n t ů  a  l e k t o r ů .  S a m oz ře j m ě , 
i když už probíhá mše sv., musí stále zůstat 
ve střehu, protože se může stát ještě mnoho 
věcí, kdy musí zasáhnout.    
                                                                                                                
Tak jak to tady popisuji, to je celkem ideální 
stav, ale pak tu máme různé speciality, jako jsou 
velké svátky, prvosobotní poutě s otcem 
biskupem a naše vlastní mariánské poutě. 
Příprava na tyto mše sv. vyžaduje silné nervy, 
protože se zákristie zaplní našimi i cizími 
ministranty a koncelebrujícími kněžími 
a kostelník musí v tom zmatku vše správně 
nachystat. 

Dále tu máme ještě světské akce, koncerty, 
prohlídky, které musí kostelník obsloužit 
a v neposlední řadě svatby a pohřby. A jsou tu 
ještě další povinnosti jako vyvěšování informací 
do vývěsek, odklízení sněhu, obsluha topení 
a další  důležité drobnosti.  To všechno 
ale děláme, jak nejlépe dovedeme s láskou 
pro dobré fungování farnosti a větší slávu Boží.

                                                                                                                       
Vojtěch Hainc
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DĚTI FARNOSTI PROŽILY POSTNÍ 
DEN NA FAŘE

Dne 23. 3. se uskutečnil Postní den na staré 
faře. Vše začalo ranní mší svatou, kde jsme se 
sešli se všemi dětmi. Po evangeliu jsme dětem 
hráli scénku o muži jménem Tomáš, který byl 
5 let ve vězení a nevěděl, zda ho jeho otec 
doma přivítá. Byl to dojemný příběh. Po mši 
jsme se všichni přesunuli na starou faru, kde 
nás čekala výborná snídaně (buchty, muffiny, 
koblihy). Když byly děti hezky najedené, čekala 

je katecheze. Byly rozděleny na starší a mladší. 
Na katechezi navazovala hra, při které musely 
luštit slova a hledat buď obrázky, kde byl 
vyobrazen otec se synem, nebo papírky 
s jednotlivými zastaveními křížové cesty. 
Zvládly to velice dobře. 
Další částí programu byla taková „větší” hra, 
která probíhala v okolí zámku a frýdeckého 
náměstí. Děti byly rozděleny do více skupin 
a k sobě měly vždy jednoho vedoucího (i kvůli 
bezpečnosti). Tato hra byla opravdu zábavná 
a taky trochu běhací, což znamenalo, že dětem 
pořádně vyhládlo. Na oběd jsme měli výborný 
guláš. Byla to opravdu veliká dobrota! 

Řekli jsme nějaký pokřik a pustili jsme se 
do jídla. A nám nezbylo nic, než se připravovat  
na křížovou cestu - a to tak, že se vyráběly 
postavičky z plastelíny přesně podle zastavení. 
Děti byly šikovné a vytvořily opravdu nádherné 
postavičky. Měla jsem z toho radost. 
Zakončením postního dne pro děti byla 
tedy křížová cesta, kterou jsme společně 
prožili opět ve farním kostele. Během každého 
z a s t a v e n í  p ř i n e s l y  d ě t i  p o s t a v i č k y, 
které k tomu danému zastavení patřily. Taky 
jsme u toho zpívali. Celkově se mi to moc líbilo. 
Tento den jsem si užila a jsem ráda, že jsem

měla tu možnost tam být. Všechny děti byly 
strašně fajn a myslím si, že je to taky velmi 
bavilo a že si to pořádně užily. 

Kája Moniaková

Oznam pod čarou.
Moc se omlouvám všem dětem, které se 
v anketě podělily o své dojmy během postního 
dne,  ale podaři lo se mi ztratit  papír 
s jednotlivými odpověďmi. Také se omlouvám 
Filipovi a Sofi, kteří tyto odpovědi sbírali, 
a děkuji za jejich práci. 

Štupi
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DRUHÁ ČÁST BIBLICKÝCH HÁDANEK NA KAŽDÝ POSTNÍ DEN

Milí malí i velcí farníci, postní doba vrcholí a za dva týdny už tu máme radostně očekávané oslavy 

vzkříšení. Přinášíme vám druhou část biblických hádanek na každý postní den pro prohloubení 

duchovního života skrze četbu Písma svatého, při kterém, jak doufáme, spojíte zábavné 

s duchovně užitečným .

Jak na to? Na každý postní dubnový den 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.

Milostiplný zbytek postní doby a radostné oslavy Pánova vzkříšení přejeme. 

7. 4. Kolik dní byl Saul (Pavel) slepý? (Skut 9)

8. 4. Jaké je ovoce Božího Ducha? (Gal 5)

9. 4. Ke kterému zvířeti přirovnal Ježíš Heroda? (Luk 13)

10. 4. Jak stará musela být vdova, aby o ni prvotní církev pečovala? (1 Tim 5)

11. 4. Z jaké rostliny byla vyrobena mast, kterou potřela Marie Ježíšovy nohy?  (Jan 12)

12. 4. Kolikrát apoštol Pavel ztroskotal na moři? (2 Kor 11)

13. 4. Kolik generací žilo od Abrahama ke Kristu? (Mat 1)

14. 4. Kdo řekl: „Vidím lidi, vypadají jako stromy, a chodí.” (Mar 8)

15. 4. Jak se nazýval ostrov, na kterém dostal apoštol Jan vidění o posledních věcech? 

 (Zjev 1)

16. 4. Jak se jmenoval otrok, o němž Pavel píše v dopise Filemonovi?  (Filem)

17. 4. Kdo sám sebe označuje za nejmenšího z apoštolů? (Efez 3)

18. 4. Kdo řekl: „Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.” (Fil 4)

19. 4. Který pisatel dává radu, aby nemocní byli pomazáváni olejem a modlilo se za ně? 

 (Jak 5)

20. 4. Která města se uvádějí pro výstrahu? (Jud)

IS

Svatojánský hlas 4/2019

Svátost křtu dětí: 

přípravy: 13. 4., 27. 4. v 9.00 h v KL

křest: 28. 4. po mši svaté v 10.00 h 

(křest v 11.00 h) v BM

Přípravy na svátost manželství: 

29. 4. (II/1) v 18.00 h na SF

Společenství Modlitby matek:

skupina A v pondělí 1. 4., 15. 4. v 17.00 h v KL

skupina B každé úterý v 19.00 h v KL

Setkání chlapů: 25. 4. v 19.00 h na SF 

Setkání Misijního klubka: 27. 4. v 9.00 h na SF  

Biblický kurz: 10. 4. v 19.00 h na SF

Společenství Lectio Divina: 

11. 4., 25. 4. 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
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21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8.00, 10.00, 18.00 h – mše svaté v BM

7.30 h – mše svatá v Lískovci

9.00 h – mše svatá ve Starém Městě 

22. 4. Pondělí v oktávu velikonočním

8.00 a 18.00 h – mše svatá v BM

7.30 h – mše svatá v Lískovci

9.00 h – mše svatá ve Starém Městě

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

Neděle 14. 4. v BM

VELIKONOČNÍ VEČER CHVAL

Neděle 21. 4. V 19.00 h v sále na SF 

POUŤ VE STARÉM MĚSTĚ

Středa 1. 5. – kostel Staré Město 9.00 h – mše svatá

ORELSKÁ POUŤ

Středa 1. 5. - BM, 10.00 h – mše svatá

PRVOSOBOTNÍ POUŤ DĚKANÁTU MÍSTEK

Sobota 4. 5. BM

16.00 h růženec

17.00 h adorace

18.00 h mše svatá

ZÁPIS INTENCÍ NA II. POLOLETÍ ROKU 2019

Zápis intencí na II. pololetí roku 2019 bude zahájen 

v pondělí 6. 5. 2019 v 9.00 h ve farní kanceláři.  

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

17. 3. – Ondřej Musálek

OPUSTILI NÁS

19. 2. – Pavel Hruška (*1957)

24. 2. – Anna Slováčková (*1934) 

20. 3. – Margita Adamovičová (*1946)

20. 3. – Lidmila Ryzáková (*1936)

   

SBÍRKY

19. 4. a 20. 4. – Velký pátek, Bílá sobota – sbírka 

na opravy chrámů ve Svaté zemi 

21. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 

velikonoční sbírka na kněžský seminář

5. 5. – 3. neděle velikonoční – sbírka na potřeby 

farnosti

POZVÁNÍ

ADORACE VEDENÁ FEB

Neděle 7. 4. v BM

PÁTEČNÍ MŠE SVATÉ S POSTNÍ PROMLUVOU

17.15 h – křížová cesta – FK

18.00 h – mše svatá s postní promluvou – FK

12. 4. – Mons. Adam Rucki

KŘÍŽOVÁ CESTA NA PRAŠIVOU

Sobota 13. 4. v 15.00 h – sraz u restaurace 

Kohutka

UPOZORNĚNÍ

Od Zeleného čtvrtku se liturgický program farnosti 

přesouvá do BM.

SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI

11. 4. Lískovec od 16.00 h

17. 4. Staré Město od 16.00 h

11. 4. – 12. 4. Frýdek, ráno 7.30 – 8.30 h, 

večer 17.00 – 19.00 h ve FK

13. 4. – 17. 4. Frýdek, ráno 7.30 – 8.30 h, 

večer 16.00 – 19.00 h ve FK 

14. 4. Frýdek, při mších svatých, 

večer 16.00 – 19.00 v BM

VELKOPÁTEČNÍ PAŠIJE NA NÁMĚSTÍ 

A KLEPÁNÍ MĚSTEM

19. 4. Velký pátek ve 12.00 h 

Frýdecké scholy budou zpívat na náměstí Svobody 

v Místku Velkopáteční pašije a poté bude 

následovat průvod městem s klepáním a zpěvem 

až k Bazilice do Frýdku.

VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

18. 4. Zelený čtvrtek 

18.00 h mše svatá v BM

19. 4. Velký pátek 

8.00 h ranní chvály

14.00 h křížová cesta

15.00 h velkopáteční obřady

20. 4. Bílá sobota 

8.00 h ranní chvály

13.00 – 19.30 h adorace u Božího hrobu

20.00 h – vigilie Zmrtvýchvstání Páně



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

2. 4. 2019, Frýdek 9.00 h na SF

Klub aktivních seniorů

Téma: Povídání o světovém setkání mládeže 

v Panamě

Srdečně zveme všechny generace, akce spojená 

i s ochutnávkou panamských specialit. 

11. 4. 2019 Ostrava – biskupství od 9.00 h

Akademie pro třetí věk  

Téma: 

Německá katolická komunita v 1. pol. 20. stol. 

na příběhu Mons. ThDr. Josefa Schinzela

Lektor: P. ThLic. Jan Larisch, Th. D. 

Mgr. Ludmila Kaňoková tel.: 734 876 497

23. 4. 2019, Frýdek 9.00 h na SF

Ježíšova podobenství: O milosrdném 

samaritánovi

9. 5. 2019, Frýdek 9.00 h na SF

Klub aktivních seniorů

Téma: Panna Maria třikrát podivuhodná

Připravujeme: 

20. - 22. 5. 2019 Frýdlant nad Ostravicí – 

pastorační středisko

Třídenní jarní duchovní obnova, 

vede P. Mgr. Roman Janáč, CSsR

Téma: Cesta do hlubin srdce

Bc. Lenka Putzlacherová tel.: 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: 25. 4. 2019, Příští číslo vyjde v neděli 5. 5. 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:  -----

O Velikonocích: „Teto, ty vajíčka se ti asi nějak srazily, ne?”
„Kdepak vajíčka, ty zdražily,” vysvětluje teta, „to jsou obarvené ořechy...”

Chuck Norris svým karabáčem pobil 300 vojáků jednou ranou a to ještě neměl na karabáči 
pentle...

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