05/2019

LITURGICKÝ ROK – POŽEHNÁNÍ
Drazí čtenáři Svatojánského hlasu,
mám velikou radost, protože Bůh naší farnosti žehná. Důvodem jsou plnomocné odpustky,
které nám schválil Vatikán. Apoštolská penitencierie schválila naši žádost - od 13. května
do 27. října 2019 - v tomto období budeme moci každý den získat odpustky v bazilice Navštívení
Panny Marie ve Frýdku. Možná se ptáte, co to konkrétně znamená? Odpověď naleznete v článku
odpustky (viz str. 2 - 3). Na tuto událost se budeme moci duchovně připravit díky duchovní
obnově, kterou v naší farnosti povede pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul ve dnech
10. – 12. května 2019. Program a informace naleznete uvnitř tohoto čísla (viz str. 3).
Společenstvím ministrantů končíme s cyklem představování společenství, která se angažují
ve farnosti (viz str. 4). Kromě toho nechybí ani dětská rubrika a také reflexe z diecézního setkání
mládeže, které se uskutečnilo v naší farnosti (viz str. 5).
Buďte požehnání!
o. Jozef+

„Všude je možné udělat něco pro Boží slávu.”
(sv. Klement Maria Hofbauer - 20. května)
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ODPUSTKY V BAZILICE NAVŠTÍVENÍ
PANNY MARIE VE FRÝDKU-MÍSTKU
Dovolím si připomenout jednu věc hned
v úvodu. Odpustky nemáme chápat jako
„obchodování“ s Bohem, kdy si za splnění
určitých podmínek „kupuji“ spásu.
Správně pochopený smysl odpustků vede
k prohloubení života a jeho opravdovosti,
realizaci vnitřního obrácení a aktualizaci
přikázání lásky vůči Bohu a bližnímu.
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Jaké jsou podmínky pro získání plnomocných
a částečných odpustků?
Pro získání plnomocných odpustků platí tyto
podmínky:
1. svátost smíření
2. svaté přijímání
3. modlitba na úmysl papeže (Otčenáš
a Zdrávas Maria, popř. jiná modlitba)
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání
odpustku

Co jsou to odpustky?
Odpustek je odpuštění časného trestu od Boha
za hříchy, odpuštěné již co do viny (ve svátosti
s m í ře n í ) . O d p u ště n í z í s ká v á ř á d n ě
disponovaný věřící po splnění stanovených
podmínek skrze činnost církve, která jako
služebnice vykoupení autoritativně rozděluje
a přivlastňuje z pokladu zadostiučinění Krista
a svatých. (kán. 992 CIC)
Smyslem odpustků není pouze pomoci věřícím
odstranit tresty za hřích, ale také je povzbudit
ke skutkům zbožnosti, pokání a lásky.
Odpustek je částečný nebo plnomocný podle
toho, zda osvobozuje z časného trestu z části
nebo úplně. (kán. 993)

Jaké jsou obecné podmínky pro získání
odpustků?
1. křest v katolické církvi

Pokud chybí plná dispozice (například nejsou
splněny všechny první čtyři podmínky), získává
člověk pouze částečný odpustek, nikoliv
plnomocný. První tři podmínky je třeba splnit
zároveň, před nebo po vykonání
předepsaného skutku pro získání, a to v rámci
„několika dní“, přičemž je velmi vhodné,
aby body 2 a 3 (svaté přijímání a modlitba
na úmysl papeže) byly splněny přímo v den
konání skutku předepsaného pro získání
odpustku. Svátost smíření tedy není nutná
přímo v den získání odpustku, ale je třeba ji
vykonat v rozmezí „několika dnů“, přičemž
normy nestanovují, o kolik dnů se jedná.
Rozhodně by tato doba neměla přesáhnout
1 měsíc. Normy také mluví pouze
o sv. přijímání, to je v ideálním případě možné
přijmout během mše svaté (pokud není možné
se bohoslužby účastnit, tak i mimo mši svatou).

2. nebýt v kanonickém trestu
3. být ve stavu milosti, a to alespoň na konci
vykonání předepsaných skutků
4. mít úmysl odpustek získat
5. splnit skutky předepsané pro získání
odpustku

Kdo může získat odpustky?
Ka žd ý vě ř í c í m ů že z í s kat p l n o m o c n é
č i č á s t e č n é o d p u s t k y b u ď p ro s e b e ,
nebo pro duše v očistci. Nelze je získávat
pro jiné žijící osoby.
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Kdy můžeme získat odpustky v bazilice?
Pro získání plnomocných odpustků ve smyslu
dekretu Domus ecclesiae z 9. listopadu 1989
v souvislosti s titulem "bazilika minor" jsou
určeny následující dny:
1. Den posvěcení baziliky – 13. května
2. Patrocinium baziliky – Svátek Navštívení
Panny Marie - 31. května
3. Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla –
29. června
4. Výročí zvolení papeže – 13. března
5. Výročí udělení titulu – 23. října
6. Den, který určí místní ordinář – první
sobota v měsíci

Program duchovní obnovy:
Pátek 10. 5. 2019
18.00 h mše svatá v bazilice
19.00 h I. přednáška
Sobota 11. 5. 2019
8.00 h mše svatá v bazilice
9.00 h II. přednáška
10.30 h III. přednáška
15.00 h Korunka k Božímu milosrdenství
(od 15.00 h do 17.45 h adorace)
17.00 h růženec
Neděle 12. 5. 2019
10.00 h mše svatá v bazilice
15.00 h koncert v bazilice

7. Jedenkrát za rok pro každého věřícího
ve svobodně zvoleném dni
8. Slavnost Porciunkuly – 2. srpna
Nyní předkládám odpověď na žádost,
kterou naše farnost poslala do Vatikánu,
ve které bylo žádáno, aby věřící, který navštíví
baziliku Navštívení Panny Marie ve FrýdkuMístku v termínu od 13. května do 27. říjná
2019, mohl získat plnomocné odpustky:
Apoštolská penitencierie přijala přeposlanou
žádost (č. 2018/12591) a bere si za úkol sdělit
skutečnost, že je uděleno to, oč bylo žádáno.
Odpustky tedy mohou být veřejně vyhlášeny.
S úctou.
Díky pozitivní odpovědi na žádost ohledně
získání plnomocných odpustků zve
římskokatolická farnost sv. Jana Křtitele
ve Frýdku všechny věřící na farní duchovní
obnovu ve dnech 10. 5. – 12. 5. 2019 s názvem
VÍRA A OTAZNÍKY, kterou povede Mons. Pavel
Konzbul, pomocný brněnský biskup.

Tato duchovní obnova se koná k příležitosti
260. výročí posvěcení chrámu Navštívení Panny
Marie ve Frýdku-Místku a také na poděkování
za 20 let od povýšení chrámu na baziliku minor.
Všechny srdečně zveme.
o. Jozef+
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SPOLEČENSTVÍ MINISTRANTŮ
Být ministrantem je krásná, ale i náročná
služba, protože vyžaduje od mladého člověka
mnoho věcí. Nejen umět to, jak se chovat
a přisluhovat u oltáře, ale i jak se chovat jako
křesťan.

Latinské slovo ministrare se dá přeložit jako
„sloužit“, sloužit lidem i Bohu. A to není vždy
lehké! Ježíš nám lidem při své poslední večeři
(pascha) ukázal, jak bychom měli prokazovat
svoji autoritu a moc (Jan 13,1-20). Naše moc je
podle jeho odkazu ve službě. Proto se již víc
než dva tisíce let snaží církev ostatním sloužit.
Ten, kdo má rád Boha, se často ptá: „Jak ti mám
Bože sloužit ve svém životě?“ A pokud člověk
má chuť se z lásky k Bohu zapojit do služby
a pochopí, že by se měl dát do služby druhým,
potom už není problém být tím, který slouží.
Ale to také od nás vyžaduje modlit se o sílu
překonat sám sebe.
Je dobré, že v naší farnosti máme společenství
ministrantů. Funkcí každého ministranta je
prostě sloužit. To si však vyžaduje určitou
přípravu. Jak vypadá příprava ministranta?
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Co se týče počtu ministrantů v naší farnosti - je
dobrý. Momentální stav je 24, s tím, že věková
kategorie je v rozpětí mezi 6 až 27 lety.
Ministranti se pravidelně setkávají v pátek
v 16.30 h na staré faře. V poslední době máme
radost z toho, že k nám přicházejí noví
ministranti.

Schůzka ministrantů začíná společnou
modlitbou a písní. Dále probíráme určitá
témata, která ministranti ke své službě
potřebují. Po tématu následuje hra. Schůzku
zakončíme společnou mší svatou v 18.00 hodin.

Modlitba ministranta
Pane Ježíši Kriste, během tvého života na zemi
tě provázeli nejen apoštolové, ale i další, kteří ti
sloužili. Jejich následovníci jsou
také ministranti – služebníci u oltáře. Prosíme,
dej, ať s láskou a radostí konají svoji službu
u oltáře, ať dávají dobrý příklad mezi svými
kamarády a spolužáky, ať se vždy dokáží
postavit za svou víru, dej jim odvahu stát
na straně těch, kterým druzí ubližují. Prosíme
tě, aby měli stálou touhu být tvými pomocníky,
aby vyrostli v křesťany, kteří budou ochotni
podstoupit
pro tebe všechno. O to prosíme
Příprava ministranta zahrnuje: vzdělávání se
ve víře, společná modlitba, přátelství, na přímluvu sv. Tarsicia a sv. Dominika Savia.
obětavost, respektování řádu ministranta, Amen.
ovládání průběhu mše svaté a jednotlivých
liturgických věcí.
Marek Knoll, Michal Laník, o. Jozef+
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NA BISCUP V PAPUČÍCH
Ve dnech 5. - 7. dubna proběhl ve Frýdku
dlouho očekávaný BISCUP - diecézní setkání
mládeže tentokrát dokonce se dvěma biskupy.
Program byl velmi pestrý. A kdo jiný
než samotní mladí by nám mohl nejlépe říct,
jaké setkání bylo. Zeptali jsme se jich proto,
co si na setkání nejvíce užili a v čem to bylo jiné
prožívat BISCUP ve vlastní farnosti?

Napadá mě snad jen to, že jsem v životě
v bazilice neviděla tolik mladých lidí a že to
bylo fajnové. Verča
Nejvíce se mě dotkla sobotní večerní
adorace. Bylo to jiné v tom, že jsi to město
znal a věděl jsi, kam máš jít, nemohla jsem se
ztratit. Anička
Na setkání jsem si jako vždy nejvíce užíval to
společenství, které jsme tam všichni tvořili.
Tím, že bylo diecézko letos v naší farnosti,
tak to pro mě nebyl ten pravý Biscup,
protože jsem spal doma. Ale i přesto to bylo
skvělé! Honza

Když vzpomínám na BISCUP, tak se mi hned
vybaví modlitby - jak večerní chvály
tak všechny ostatní a samozřejmě
nezapomenutelné vystoupení kněží. Už jen
tyhle dva body udělaly z BISCUPU ve Frýdku
ten nejlepší, který jsem zažil. Petr

Nejvíce jsem si užila koncert MIRAI
a programy, které byly rozdělené podle věku.
Bylo to super, jsem ráda, že jsem se mohla
setkat s ostatními lidmi a jsem ráda, že to
bylo ve Frýdku a ne tak daleko jako minulý
rok. Blanka
Cele setkání bylo úžasné, potkala jsem
spoustu skvělých lidí. Nejvíce se mi líbila
příležitost celonoční adorace a že jsem víkend
mohla strávit s přáteli. Janča
Moc děkujeme také všem farníkům,
kteří se zapojili do BISCUPU, ať už nějakým
skutkem, svou přítomností nebo i modlitbou.
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J)
Milí malí i velcí farníci. A máme tu nádherný měsíc květů a sluníčka – květen. Věděli jste, že se mu
též říká Mariin měsíc? Možná věděli, víte ale i proč? Jednoduše proto, že květen je měsíc květin,
měsíc krásy. A čím jiným je Maria, ne-li nejkrásnějším květem celého stvoření?
Tentokrát pro vás máme přichystanou mariánskou křížovku. V tajence se dozvíme, jaký mariánský
svátek slavíme poslední květnový den.

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

Mariánská modlitba s tajemstvími.
Hebrejský tvar jména Panny Marie.
Latinsky Zdrávas Maria.
8. května slavíme svátek Panny Marie, Prostřednice _______________ .
České mariánské poutní místo na vrcholu stejnojmenných vrchů.
Jaký je český překlad spojení Immaculata conceptio? Neposkvrněné ____________ .
Kolik hvězd má Maria zobrazováno kolem hlavy?
Atribut Panny Marie, předobraz vtělení (bájné zvíře, jež se dalo chytit pouze v klíně
panny).
9. Jméno maminky Panny Marie.
10. Jakou slavnost slavíme 15. srpna?
Svátost křtu dětí:
přípravy: 11. 5., 18. 5. v 9.00 h v KL
křest: 19. 5. po mši svaté v 10.00 h
(křest v 11.00 h) v BM
Přípravy na svátost manželství: 6. 5. (II/2), 13. 5.
(II/3), 20. 5. (II/4), 27. 5. (II/5) v 18.00 h na SF
Společenství Modlitby matek:
skupina A v pondělí 6. 5., 20. 5. v 17.00 h v KL
skupina B každé úterý v 19.00 h v KL
Setkání chlapů: 16. 5., 30. 5. v 19.00 h na SF
Setkání Misijního klubka: 18. 5. v 9.00 h na SF

Biblický kurz: 8. 5., 22. 5. v 19.00 h na SF
Společenství Lectio Divina:
9. 5., 23. 5. 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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Kostel sv. Jošta (do 22.00 h)
Kostel sv. Josefa dělníka ve Starém Městě
Kostel sv. Šimona a Judy v Lískovci
ADORACE VEDENÁ FEB
FESTIVÁLEK SV. JAN SESSION
Neděle 5. 5. v BM
Sobota 25. 5. – Neděle 26. 5.
ZÁPIS INTENCÍ NA II. POLOLETÍ ROKU 2019
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Zápis intencí na II. pololetí roku 2019 bude
Neděle 26. 5. v 10.00 h v BM
zahájen v pondělí 6. 5. 2019 v 9.00 h ve farní
PRVOSOBOTNÍ POUŤ DĚKANÁTŮ KARVINÁ
kanceláři.
A NOVÝ JIČÍN
III. POUŤ RODIN NA GRUŇ
Sobota 1. 6. BM
Středa 8. 5. – Gruň
16.00 h růženec
13.00 h – mše svatá
17.00 h adorace
FARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
18.00 h mše svatá
Pátek 10. 5. – Neděle 12. 5. v BM
I. VELKÁ FRÝDECKÁ POUŤ
Duchovní obnovu povede Mons. Pavel Konzbul,
Sobota 1. 6. BM
pomocný brněnský biskup
16.00 h – růženec
SLAVNOSTNÍ KONCERT
17.00 h – pobožnost, příležitost ke svátosti smíření
Neděle 12. 5. v 15.00 h v BM
18.00 h – mše svatá
Farnost Frýdek zve na slavnostní koncert
Neděle 2. 6. BM
u příležitosti 260. výročí posvěcení chrámu
Mše svaté v 8.00 h, v 9.30 h, v 11.00 h a v 18.00 h
Navštívení Panny Marie ve Frýdku a 20. výročí
V Lískovci a ve Starém Městě nebudou mše svaté
jeho povýšení na baziliku minor. V programu zazní slouženy.
CELODENNÍ ADORACE
Mše za mír - Carla Jenkinse a další skladby.
Účinkují pěvecké sbory Cantores Domini
Každý pátek v BM. Začátek po ranní mši svaté,
(chrámový sbor Místek) a Smetana FM, orchestr konec v 17. 45 h.
při ZUŠ Frýdlant nad Ostravicí Boromeo
FARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – NA STOPĚ
a Boromeo Junior, varhany sólo M. Maňoušek.
1. - 5. 7. – SF
Pro děti od 6 do 15 let. Cena: 580 Kč, 120 Kč/den
MŠE SVATÉ - ZMĚNA
Přihlašování do 3. 6. ve farní kanceláři.
Od pondělí 13. 5. 2019 do 27. 10. 2019 budou
všechny mše svaté, včetně pondělí, slouženy
OPUSTILI NÁS
v bazilice.
7. 4. – Zdeněk Fukala (*1937)
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA - BAZILIKA
Pondělí 13. 5. BM
PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ
8.00, 18.00 h – mše svatá
27. 4. – Terezie Babincová – Vojtěch Marada
14.00 h – mše svatá v BM u příležitosti 20 let

POZVÁNÍ

Domu pokojného stáří
POUŤ NA PANSKÝCH NOVÝCH DVORECH
Neděle 19. 5. kaple PND
15.00 h mše svatá
ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ
Neděle 19. 5. v BM
NOC KOSTELŮ
Pátek 24. 5.18.00 – 24.00 h
zpřístupněny:
Bazilika Navštívení Panny Marie
Farní kostel sv. Jana Křtitele

SBÍRKY
12. 5. – 4. neděle velikonoční – sbírka na podporu
prorodinných pastoračních aktivit v diecézi
26. 5. – 6. neděle velikonoční – sbírka na pomoc
křesťanům na Blízkém východě
2. 6. – I. Velká frýdecká pouť – sbírka na potřeby
farnosti

Biskupství ostravsko–opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči
nabízí nejen pro seniory tyto akce:
9. 5. 2019, Frýdek v 9.00 h na SF
Klub aktivních seniorů
Téma: Panna Maria třikrát podivuhodná
V mariánském měsíci si připomeneme
výjimečnost Matky Boží.
15. 5. 2019, Frýdek v 9.00 h na SF
Ježíšova podobenství: O nemilosrdném
služebníku
16. 5. 2019, Ostrava – v 9.00 h na biskupství
Akademie pro třetí věk
Téma: Církev podle papeže František
Lektor: P. Dr. Daniel Vícha
20. - 22. 5. 2019, Frýdlant nad Ostravicí –
Dům Emauzy (pastorační středisko)
Třídenní jarní duchovní obnova,
vede P. Mgr. Roman Janáč, CSsR
Téma: Cesta do hlubin srdce
Zahájení v pondělí v 9.30 h, závěr ve středu
kolem 14.00 h. Program zahrnuje přednášky,

mše svaté, rozhovory, ale i ztišení, odpočinek,
možnost přijetí sv. smíření a pomazání
nemocných.
Cena: 900 Kč (ubytování, plná penze) platba
na místě.
Cena bez ubytování s obědem za celou duchovní
obnovu činí 500 Kč.
S sebou si vezměte: poznámkový blok a psací
potřeby, přezůvky, věci osobní potřeby, léky,
které užíváte…
Přihlášky a bližší informace do 15. 5. 2019.
28. 5. 2019, Ostrava – kostel sv. Václava
mše sv. v 9.00 h, další program na biskupství
12. diecézní setkání seniorů
Jsme v rukách Božích – příběh kardinála Berana
Hostem bude autorka knih o kardinálu Beranovi
Stanislava Vodičková, DiS.
Mgr. Ludmila Kaňoková mobil: 734 876 497
Bc. Lenka Putzlacherová mobil: 736 185 701

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

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
---------

Bohoslužby
Bazilika minor: 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

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
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