
P. František

„Toto poslání se nás dotýká v první osobě: já jsem stále misií, ty jsi stále misií, každy ́ pokřtěný je 
misií. Kdo miluje, dává se do pohybu, je pobízen, aby vycházel ze sebe, je přitahován a přitahuje, 
daruje se druhému a navazuje životodárné vztahy.”

Pojďme společně vykročit a přinášet Ježíše a jeho život všem kolem nás.

ÚVODNÍK

V říjnu slavíme v naší církvi už od roku 1926 tzv. Misijní neděli. Je to neděle, kdy se zvlášť za misie 
modlíme, podporujeme je. Sv. otec František napsal i letos poselství k této neděli. Zvolil téma: 
Pokřtění a poslaní. Píše v něm povzbuzení pro každého z nás: 

„Jsme Božími dětmi, a to není nikdy záležitost individuální, ale vždy církevní. Ze společenství 
s Bohem – Otcem, Synem a Duchem svatým – se rodí nový život s ostatními bratry a sestrami.” 
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      „Láska vše vydrží, láska je silnější než smrt, láska se ničeho nebojí.ˮ 

               (sv. Faustyna Kowalska - 5. října)
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Byl to rok 2014/5, kdy jsem prožil opět něco - 
jako tehdy před vstupem do noviciátu. Pozvání 
dát Bohu zase o trochu víc… Bylo to skrze 
misijní encykliku papeže Františka „Radost 

evangelia“, opakované výzvy hlavního 
představeného salesiánů vyjít do misií a téma 
Salesiánského misijního dne 2015 „Pane, pošli 
mě.“ Po ročním rozlišování jsem nakonec našel 
o d v a h u  n a p s a t  d o p i s  h l a v n í m u 
představenému, který mě v roce 2015 poslal 
do Mongolska. 

Kromě socialistické historie Mongolsko 
s Českou republikou moc společného nemá. 
Místo Vánoc a Velikonoc zde slaví Cagán Sar, 
tzv. Bílý měsíc, začátek nového lunárního roku 
obvykle na začátku února, a pak na začátku 
července Nádam, národní slavnosti se 
3 hlavními sporty: jízda na koni, zápas 
a lukostřelba. Kde jinde můžete potkat 
nekonečné stepi se stády koní, ovcí, koz, skotu 
č i  v e l b l o u d ů ?  S t o v k y  k i l o m e t r ů 
bez „civilizace“? Nekonečnou poušť Gobi? 
Pokud se v ČR staví ohrada, tak proto, 
aby z ní stáda neutekla. A v Mongolsku 
je to právě naopak – aby do ní zvířata 
nemohla. Těsné spojení s přírodou, kočovný 
způsob života, odlišné vnímání času, jiný 
způsob myšlení, drsné klima, velice obtížná 
řeč… To je nový svět, ve kterém jsem se ocitl.

Mongolové jsou stále pyšní na Čingischána, 
který dokázal rozdrobené mongolské kmeny 
sjednotit a postupně si podmanit velkou část 
Asie a východní Evropy, a vytvořit tak největší 
říši všech dob. Dnes má Mongolsko 2 části: 
tzv. Vnitřní Mongolsko, které je součástí 
Čínské l idové republiky,  a pak Vnější 
Mongolsko, které můžeme najít na mapě pod 

Živě si pamatuji na první cestu do Mongolska 
v říjnu 2015. Z okénka přistávajícího letadla 
jsem viděl východ slunce nad nekonečnými 
stepmi, které mi tehdy v začínající zimě 
připadaly jako poušť. „Proč tu nejsou žádné 
stromy?“ naivně jsem se divil a vzpomínal 
na rodnou krajinu. 

Jako salesián jsem působil nejdříve 3 roky jako 
kaplan ve Zlíně a pak 11 let v Praze především 
v práci s mládeží na celonárodní úrovni. Díky 
požehnání  představených jsem začal 
celostátní školu salesiánských animátorů, 
setkání na rozlišování povolání, English 
campy… a především přípravu salesiánských 
misijních dobrovolníků – mladých lidí, kteří se 
rozhodli dát obvykle rok svého života do služby 
Bohu a druhým. Pán mi dal během těchto 
neuvěřitelných 11 let příležitost potkat mnoho 
zapálených mladých Božích mužů a žen… 
a také příležitost dotknout se salesiánského 
světa, ve kterém jsme častokrát opravdu mezi 
těmi nejchudšími.

Země modrého nebe a slavného Čingischána

Mongolsko, země zaslíbená

Milí přátelé, 

Je to už víc jak 25 let, co jsem „Na kopečku“ 
v Hodoňovicích na Frýdecku prožíval noviciát – 
rok v ústraní, v modlitbě, společenství, studiu – 
nezapomenutelný rok přípravy na to stát se 
salesiánem. Frýdecko byl pro mě tehdy jako 
rodilého Plzeňáka „Dálný východ“ a vůbec 
jsem netušil, že se někdy dostanu ještě o 8000 
km východněji.

srdečně Vás zdravím ze salesiánské misie 
v Mongolsku! Vstupujeme do mimořádného 
misijního měsíce, a tak mám radost, že se 
s vámi mohu rozdělit o svou vlastní zkušenost 
v misiích a o to, co zde Bůh všechno dělá.

Zápal pro Dona Boska a mladé

NA MISIÍCH V ZEMI SLAVNÉHO 
ČINGISCHÁNA ANEB SALESIÁN 

V MONGOLSKU
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tímto názvem jako samostatný stát. Obyvatel 
Vnějšího Mongolska jsou více než 3 miliony,  
z nich asi polovina žije v hlavním městě 
Ulánbátaru. Velká část Mongolů stále kočuje se 
svými stády a přebývá v jurtách, kde jsou 
schopni přežít i za krutých mrazů sahajících 
po řadu měsíců i pod mínus 40 stupňů.

Mongolsko je tradičně šamanskou zemí, 
kde lidé šamanismus skutečně praktikují. 
Místo křížků a kapliček zde můžete vidět 
posvátná návrší a lidi obětující místním 
bůžkům… Posledních 300 let je silně ovlivněno 
také buddhismem, který zde byl za dob 
komunismu silně potlačován. Po demokratické 
revoluci v roce 1990 se Mongolsko otevřelo 
a začalo se zde šířit i křesťanství. Katolická 
církev sem byla také pozvána a v roce 1992 
začala opravdu od nuly. Dnes je zde více jak 
1300 pokřtěných katolíků.

Největším problémem Mongolska není ani tak 
korupce, politici hledající především osobní 
prospěch, znečištěný vzduch v Ulánbátaru či 
špatná infrastruktura… To, co schází skoro 
všude, jsou fungující muži, otcové! Kolik dětí 
nezná svého otce! Kolik z nich s ním nemá 
žádný citový vztah? Mnoho mužů má velmi 
špatné vzdělání a je nezaměstnaných. Tím 

ztrácí své sebevědomí, začínají pít a týrat své 
rodiny. Někteří z nich v kruté zimě na cestě 
domů dokonce umrznou… Střepy z láhví 
od vodky můžete najít téměř na každém rohu. 
Jak otočit tuto spirálu „nevzdělanost > 
nezaměstnanost > bída > alkoholismus > 
domácí násilí“? A právě za tímto účelem jsme 
sem jako salesiáni byli pozváni – nabídnout 
m l a d ý m  k va l i t n í  te c h n i c ké  vzd ě l á n í , 
se kterým by si mohli snadno najít práci. 

Salesiáni mezi nejchudšími

První salesiáni přišli do Mongolska v roce 2001 
a rychle zde otevřeli v hlavním městě Ulánbátar 
střední odbornou školu technickou s 5 obory 
(autoopravář, instalatér, svářeč, švadlena 
a sekretářka). Vzápětí následoval dům pro děti 
ulice. 

V té době jich tu byla spousta, v kruté dlouhé 
zimě zalezlých v kanálech u teplovodních 
rozvodů.

V roce 2005 se dílo rozšířilo do Darkhanu, 
kousek od ruských hranic. Zde vzniklo 
vzdělávací středisko a farnost. Dosud poslední 
dílo nám bylo svěřeno před 2 lety – venkovská 
farnost Shuwuu asi 30 km od Ulánbátaru. 

Svatojánský hlas 10/2019
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Příchodem do Mongolska jsem se tak stal 
součástí komunity 10 salesiánů z 8 různých 
národů: Vietnam, Jižní Korea, Hong-Kong, 
Indie, Východní Timor, Indonésie, Polsko 
a Česká republika. I přes 2 vysoké školy 
a mnoho zkušeností z ČR jsem se stal znovu 
malým dítětem učícím se mluvit, psát, číst, 
domlouvat a dělat jednoduché věci… První 
2 roky jsem působil v Darkanu jako ekonom 
a vedoucí oratoře a zároveň jsem se intenzivně 
učil mongolštinu. Před rokem jsem byl poslán 
na 4 měsíce do Říma na 2 misijní kurzy 
a od ledna letošního roku jsem v komunitě 
v Ulánbátaru a zároveň polovinu týdne trávím 
v naší venkovské farnosti Shuwuu.

Je to Boží milost, která nás drží v této periferii 
světa. Ve víře, že nás sem poslal Bůh, že jsme 
součástí Jeho misie zjevit Jeho nesmírnou 
lásku všem lidem okolo nás. Můžete-li, 
pomodlete se za nás zde, věřte, že to moc 
potřebujeme.

Z dálek vám žehnám a vyprošuji vše dobré!

Chcete se o salesiánech v Mongolsku dovědět 
více či podpořit jejich misii? Další informace 
naleznete na internetových stránkách 
dbmongolia.org/cs/

P. Jára Vracovský SDB

POUŤ CHLAPŮ

Na této zemi jsme jenom poutníky. Procházíme 
jí jako ti, kteří mají svou vlast v nebi. Pouť chlapů 
má být právě „zastávkou” na naší pozemské 
pouti. Místem, kde se chceme vzájemně 
občerstvit ve společenství bratří. Načerpat sílu 
k plnění chlapských úkolů. Posílit ve víře. Učit 
se, jak co nejlépe zvládat každý den své 
povinnosti. Naslouchat svému Mistru! 

Zveme všechny chlapy na pouť do Frýdku 
v sobotu 19. října 2019. Program začne 
společnou modlitbou posvátného růžence 
v 17.30 h. Po ní bude následovat slavení mše 
svaté, promluva a adorace. Doprovázet a vést 
nás bude o. Lukáš Engelmann. Mše svaté se 
mohou účastnit i ženy. Promluva bude určena 
jenom mužům. Milé sestry, předem děkuji 
za respektování tohoto požadavku. :)

VDĚČNOST ZA MILOSTI

P. František

V tomto roce slaví i naše bazilika. Dokonce dvě 
kulatá výročí. 260 let od posvěcení kostela 
a 20 let od povýšení na baziliku minor. Chceme 
společně Pánu poděkovat za všechny milosti 
a dary, které nám a naším předkům v ní nabízí 
už tolik let! Chystat nic nemusíme :) Stačí přijít 
a být ochoten oslavovat Pána. Těšit se spolu 
v přítomnosti bratří a sester. 
V neděli 27. října vás všechny zvu na mši svatou 
v 10.00 hodin ke společnému děkování 
za milosti, které nám vyprošuje Matička 
Frýdecká. Zároveň budeme prosit za příští 
generace. 

Každý člověk prožívá ve svém životě spoustu 
krásných chvil. Připomíná si taky různá výročí. 
Například narozeniny, výroční den svatby… Celá 
rodina, pokud je to možné, se sejde, aby 
oslavila nějaké významnější výročí. Kulatiny. :) 
Oslava se někdy chystá dlouze dopředu, 
aby pozvaným hostům nic nechybělo. 

P. František
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„Pán Bůh, když pracoval, on se taky smál, šest 

dní na tom makal, pak si odpočal…“ Slovy písně 

o stvoření světa nás pozvaly děti po jedné 

nedělní mši svaté na již 14. rodinnou 

olympiádu do Panských Nových Dvorů. 

Abychom po tom všem soupeření a soutěžení 

nabrali i fyzické síly, mohli jsme průběžně 

o c h u t n áva t  s l a d ké  i  s l a n é  d o b ro t y, 

které připravili a donesli účastníci. I tentokrát 

byl kulinářským zážitkem výborný guláš. 

Poté jsme se přesunuli do rajské zahrady 

rodiny Křižkových, abychom hymnou, 

slavnými sliby a zažehnutím olympijského 

ohně společně zahájili veškeré soutěžení. 

J e d n o t l i vé  d i s c i p l í ny  by l y  te nto k rát 

inspirovány Písmem svatým, a tak nechybělo 

např. „Stvoření světa“, kde si mohly děti 

i dospělí vytvořit obrázek „Noemova archa“, 

kde jsme si mohli připomenout některé druhy 

zvířat nebo „Desatero“. Nechyběla ani již 

„tradiční“ aktivita pro rodiče, tentokrát 

zaměřená spíše než na rychlost - na všem 

potřebnou trpělivost a šikovnost. Hrál se 

„fotbálek“, ve kterém se utkali velcí i malí, 

zkušenější i rekreační sportovci. 

Šnerchovi

„Nejlepší byl fotbal, i když jsme o jeden gól 

prohráli.“ (Marek, 8 let)

Velké díky celému organizačnímu týmu 

olympiády, který připravuje tuto úžasnou 

událost. Obdivuhodným svědectvím je pro nás 

rodina Křižkova, která odvážně každoročně 

přivítá u sebe „doma“ celou farnost, aby tak 

umožnila rodinám sejít se a potkat se i mimo 

„kostelní lavice“. Poděkování patří také naším 

duchovním otcům, Františkovi, Jozefovi 

a Petrovi, kteří s námi celé to olympijské klání 

byli, nebáli se absolvovat disciplíny a zapojili se 

i do fotbálku. 

Co dodat? Již nyní se těšíme na další setkání 

s dalšími rodinami (a to nejen naší farnosti, 

protože tato akce je otevřená všem, kdo 

přijdou) na příští rodinné olympiádě a dá-li 

Pán, i na pouti rodin. 

FARNÍ OLYMP U KŘIŽKOVÝCH

A proto jsme neváhali a 22. 9. 2019 se vydali 

ke kapličce do Nových Dvorů, abychom 

společně s dalšími rodinami naší farnosti 

prožili krásný nedělní den. Ráno nás přivítalo 

slunečným a teplým počasím (a „pamětníci“ 

vědí, že ne vždy tomu tak v zářijových dnech 

bývalo), a tak přilákalo více než 100 farníků, se 

kterými jsme společně oslavili mši svatou, 

doprovázenou scholičkou Ovečky. 

„Největší legrace byla, když jsem se koukala 

na mamku a taťku, jak se snaží napít v soutěži 

pro rodiče - a nejde jim to.ˮ (Klárka, 10 let)

„Mně se nejvíce líbilo, jak jsme lovili jablíčka 

z vody. Povedlo se mi to napoprvé…“ 

Novinkou v celém tom olympijském klání byla 

tentokrát „soutěž týmů“, která spočívala 

ve vylosování biblického příběhu, který měly 

pantomimou ztvárnit vybrané rodinné týmy. 

A že se svého úkolu zhostily skvěle, o tom 

svědčilo to, že přihlížející publikum uhádlo 

i bez nápovědy o jakou událost z Písma se 

jedná. 

A co se nejvíce líbilo dětem? 

(Kateřinka, 5 let)
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J Dva kamarádi si povídají a jeden se ptá: „Cvičíš“? „Ano, denně cvičím jógu.“ „A jak?“ 

„Lehnu a soustředím se na jeden bod.“ „A na jaký?“ „Na televizní obrazovku.“

Své krásné originální výtvory vhodilo do krabice 12 dětí. Není to moc, ale není to ani málo. Tímto 

chceme moc poděkovat všem, kteří se do soutěže zapojili. Všechny obrázky jsou opravdu krásné, 

jak se můžete ostatně přesvědčit sami na nástěnce v naší bazilice.

I VĚTŠÍM UMĚLCŮM.

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINOVOU SOUTĚŽÍ

SMÍCH JE ZDRAVÝ

ZÚČASTNĚNÝM MALÝM 

Přinášíme krátké ohlédnutí za prázdninovou soutěží, protože si to rozhodně zaslouží!

Ještě jednou DĚKUJEME VŠEM 

J „Kdypak se modlíš?“ ptá se pan farář v hodině náboženství. „Vždycky ráno,“ odpovídá děvče. 

„Před školou je totiž velká křižovatka, a tak prosím Pána Boha, abych dobře přešla.“ „A ty, Pavlíku, 

také se ráno modlíš?“ „Ne, já chodím podchodem.“

J Na břehu jezera sedí malíř a maluje západ slunce. Za ním stojí tatínek se synem a bedlivě sledují 

každý malířův tah. Po chvíli otec praví: „Vidíš, synu, tak tvrdě musí pracovat člověk, který nemá 

fotoaparát.“

J Pane doktore, mohl byste mi říct, jaké cviky jsou nejdůležitější na zhubnutí?“ „Kroutit hlavu 

ze strany na stranu, když vám dají něco k jídlu!“

Tramtadadááááá! 

Pro připomenutí – děti měly ztvárnit svoji oblíbenou scénu z Písma svatého. Mezi obrázky se tak 

objevili tři králové jedoucí na velbloudech, 2x Noemova archa, 2x Ježíšovo nanebevstoupení, 

Ježíšovo narození, stvoření světa, originálně ztvárněný křest Páně nebo Jonáš padající z lodi 

přímo do chřtánu velké ryby.

Vybrat nejlepší obrázky bylo téměř nemožné. Nakonec jsme je rozdělili do 3 kategorií – kategorie 

do 8 let, nad 8 let a originální výtvory. V každé z kategorií bude speciálně odměněn ten nejlepší, 

bez ceny ale nezůstanou ani ostatní.

IS

Svatojánský hlas 10/2019



 7 Svatojánský hlas 10/2019

  9. 9. – Květoslava Golová (*1936)

Přihlašování do 1. 10. 2019

 

OPUSTILI NÁS

30. 8. – Tomáš Daniec

PODZIMNÍ VÍKENDOVKA – ZA PLOTEM

8. – 10. 11. Hodoňovice

15. 9. – Kristina Moravcová

21. 9. – Josef Pišťáček

Cena: 400 Kč 1. dítě; 350 Kč 2. a další dítě

22. 9. – Beáta Burdová

22. 9. – Marie Fojtíková

22. 9. – Tobias Jakubowski

22. 9. – Václav Poledník

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

15. 9. – Liliana Filipcová

22. 9. – Anastázie Krellová

30. 8. – Antonín Zlámal (*1929)

  7. 9. – Jarmila Glombová (*1932)

  9. 9. – Eleonora Klimánková (*1928)

24. 9. – Marie Maršálková (*1931)

21. 9. – Vladimíra Strakošová – Martin Březina

 sbírka na potřeby farnosti 

 sbírka na světové misie

22. 9. – Olga Železníková (*1932)

  3. 11. – 31. neděle v mezidobí – 

 sbírka na potřeby farnosti 

    

 

16. 9. – Milan Hrabec (*1938)

SBÍRKY

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ

20. 10. – 29. neděle v mezidobí – 

  7. 9. – Marie Bongilajová – Bohuslav Bendík

15. 9. – Marcela Klimšová (*1926)

21. 9. – Laura Balášová – Matěj Pišťáček

  6. 10. –  27. neděle v mezidobí – 

17. 9. – Jan Uhlář (*1943)

Sobota 19. 10. BM

18.00 h – mše svatá 

ADORACE VEDENÁ FEB

POZVÁNÍ

Neděle 6. 10. v BM
I. POUŤ MUŽŮ

17.30 h – růženec 

Po mši svaté přednáška P. Lukáše Engelmana, 
adorace. 

Neděle 20. 10. BM

10.00 h – misijní mše svatá

Po mši svaté v 8.00 a v 10.00 h tradiční 

misijní jarmark.

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

Neděle 20. 10. v BM 

MISIJNÍ NEDĚLE

Středa 23. 10. v BM
9.30 h – mše svatá (v 8.00 h mše svatá NEBUDE 
sloužena)
POUŤ V LÍSKOVCI
Pondělí 28. 10. kostel v Lískovci
9.00 h – mše svatá

PRVOSOBOTNÍ POUŤ A VZPOMÍNKA NA VŠECHNY 

VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Sobota 2. 11. 

14.00 h – mše svatá – obřadní síň 

KONFERENCE KNĚŽÍ DĚKANÁTU FRÝDEK

18.00 h – mše svatá v BM

ZÁPIS INTENCÍ

kanceláři zahájen zápis intencí na I. pololetí 

V neděli 27. 10. 2019 začíná zimní čas. Hodiny 

CELODENNÍ ADORACE

Každý pátek v BM. Začátek po ranní mši svaté, 

konec v 17. 45 h.

POZOR! ZMĚNA ČASU

V pondělí 4. 11. 2019 bude ve farní 

na hřbitově ve Frýdku

17.00 h – růženec + pobožnost v BM

roku 2020.

se posouvají o hodinu zpět, ze 3.00 h na 2.00 h.



Akademie pro třetí věk

Téma: Eucharistie 

vede P. Mgr. Radek Drobisz

seniori@doo.cz     

21. - 23. 10. 2019 Frýdlant nad Ostravicí – 

Dům Emauzy 

Téma: Pokřtění a poslaní

Lektor: P. PhDr. PaedDr. ThLic. ICLic. Roland 

Manowski-Slonka, Ph.D.

15. 10. 2019, 9.00 h na SF

Třídenní jarní duchovní obnova, 

Poselství Markova evangelia: Dar vdovy

Mgr. Ludmila Kaňoková 734 876 497       

Bc. Lenka Putzlacherová 736 185 701

Společenství Modlitby matek:

skupina B každé úterý v 18.00 h v KL

Farní evangelizační buňky:

(křest v 11.00 h) v BM

Setkání chlapů: 10. 10., 24. 10. v 19.00 h na SF 

FEB č. 5 - středa 18.00 h, SF

8. 10. 2019, 9.00 h na SF

14. 10. (III/7), 21. 10. (III/8) v 18.00 h na SF

Přípravy na svátost manželství: 7. 10. (III/6), 

Svátost křtu dětí: přípravy: 

12. 10., 19. 10. v 9.00 h v KL

křest: 20. 10. po mši svaté v 10.00 h 

skupina A v pondělí 7. 10., 21. 10. v 17.00 h v KL

Setkání Misijního klubka: v říjnu se nekoná  

10. 10., 24. 10. v 16.00 v KL

Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF  

Společenství Lectio Divina: 

Chrámový sbor: zkoušky v pátek v 19.00 h na SF

FEB č. 2 - úterý 19.00 h, SF

FEB č. 3 - úterý 19.00 h, SF

FEB č. 4 - středa 18.00 h, Lískovecká

Klub aktivních seniorů

Téma: Každý má jinou povahu

10. 10. 2019, 9.00 h Ostrava – biskupství 

Lískovec:     Čt:  16.30 h,     Ne:  7.30 h

Dům pokojného stáří: Po: 14.00 h

Bohoslužby       

Bazilika minor: Po - So: 8.00 a 18.00 h
  Ne: 8.00, 10.00 a 18.00 h

Hospic:     So:  14.00 h     

Staré Město:  St:  16.30 h,     Ne:  9.00 h

Gaudium:   Út:  14.30 h

Úřední hodiny

Sobota:  -----

Středa:     ----- 

Pondělí:  8.00 – 11.30 h, 14.00 – 17.00 h

Čtvrtek:   8.00 – 11.30 h, 14.00 – 16.00 h

Pátek:      9.00 – 11.30 h

Úterý:       9.00 – 11.30 h

Neděle:  -----

web: farnostfrydek.cz, mladezdekanatufrydek.cz, facebook.com/farnostfrydek
e-mail: rkf.frydek@doo.cz,  číslo účtu: 6080193099/5500

Mariánské nám. 145, 738 01 Frýdek-Místek,

P. František Boldy CSsR 731 433 133
administrátor farnosti

P. Peter Kvetan CSsR 603 222 349  
farní vikář 

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

Farní kancelář: 731 625 682

Uzávěrka příštího čísla: 24. 10. 2019, Příští číslo vyjde v neděli 3. 11. 2019
Cena výtisku jednoho kusu: 3 Kč, e-mail redakční rady: redakcehlas@gmail.com

Centrum pro rodinu a sociální péči 
nabízí nejen pro seniory tyto akce:

Biskupství ostravsko–opavské

FARNÍ SETKÁNÍ
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