
PLÁNOVAT

Drazí naši farníci, 

jménem celé redakční rady svatojánského 

hlasu vás zdravím v novém roce 2018. 

Když jsem procházel plán akcí naší farnosti 

na rok 2018, který je přílohou tohoto čísla, 

pochopil jsem, že nás čeká rok plný různých 

setkání. Víme, že každé setkání přináší 

obohacení. Někdy ho plánujeme a někdy nás 

překvapí. To platí také o našem svatojanském 

zpravodaji,  který pro vás každý měsíc 

připravujeme. Chceme vám i tento rok 

předávat různé informace o tom, co se událo 

nebo uskuteční v naší farnosti. 

Týká se to také i lednového čísla. Například 

ve statistice z roku 2017 zjistíte, že naše farnost 

trochu zestárla (viz str. 3). 

Na druhou stranu si ale uvědomujeme, 

j a k é  b o h a t s t v í  n a š e  f a r n o s t  m á . 

Jde o společenství, která máme a moc si toho 

vážíme. 

Proto jsme pro vás připravili novou rubriku 

„Seznamte se“, která bude každý měsíc 

představovat společenství v naší farnosti. 

Věříme, že vás to obohatí. Tento měsíc to bude 

společenství modlitby matek (viz str. 3-4). 

Nezapomněli jsme ani na svaté, kteří jsou 

pro nás vždy povzbuzením (viz str.  2). 

K r o m ě  t o h o  z ů s t a l a  d ě t s k á  r u b r i k a 

nebo pozvánky v daném měsíci. Na jednu 

nabídku bych rád upozornil, i když proběhne 

až na začátku února. Jde o duchovní obnovu 

pro naši farnost. Její název je: Charismata - 

dary Ducha svatého ke službě církvi. Hlavní 

přednášející bude paní Pavla Petrášková, 

která přednáší na různých konferencích. 

A co naše plánování v tomto roce? Firmy mají 

plán, jak získat materiální prostředky, rodiny 

p l á n u j í  v ý l e t y,  fa r n o s t i  za s e  p o u t ě , 

ale nezapomeňme, že také Bůh má s námi plán. 

Plán, který má cíl – byt s ním v každodenním 

životě, protože nebeský Otec s námi počítá. 

Jde o náročnější plán, protože si to vyžaduje 

angažovanost celé naší osoby. Když se Benedikt 

XVI. stal papežem, řekl na úvod svého 

pontifikátu: „Mým skutečným programem 

je naslouchat přání Boha a nechat se jím vést“. 

Kéž nás tato myšlenka provází v novém roce 

2018.

P. Jozef+
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„Miluj!“

24. ledna si budeme připomínat sv. Františka 

Saleského – patrona salesiánů, novinářů, 

spisovatelů a Ženevy.
Člověka, který byl nejen uznávaným světcem, 

ale i vyhlášen církevním otcem. A právě praxe 

jeho života se stala mnohým inspirací. 

Co to všechno u sv. Františka způsobilo? 

Byla to LÁSKA. 

Od plenek až do semináře
František se narodil 21. srpna 

1567 na zámku Sales blízko 

Ženevy. V 15 letech jej otec 

p o s l a l  s t u d o v a t  p r á v a 

na univerzitu do Paříže. Velice 

rád chodíval i na přednášky 

z  t e o l o g i e .  V z d ě l á n í 

na univerzitě zprostředkovávali jezuité a otec 

Františka se začal obávat, aby i jeho syn 

nezatoužil stát se knězem. Poslal jej tedy 

na  v yh lášenou un iverz i tu  do  Padov y, 

kde František ve 24 letech dostal titul doktora 

práv. Stal se advokátem a jako nejstarší syn měl 

po svém sňatku zdědit i všechen rodinný 

majetek, k tomu už však nedošlo. Františkovo 

srdce zatoužilo být knězem a po dvou letech 

dostal požehnání svého otce. 

Stačí být a milovat
Po vysvěcení na kněze jej biskup poslal 

do opuštěného kraje, kde byla malá hrstka 

katolíků silně utlačována kalvinisty. Svou láskou 

a trpělivostí dokázal František zbořit všechny 

ledy a nejenže lidé dostali odvahu přihlásit 

se opět ke katolické církvi, ale také mnozí 

protestanti konvertovali. V r. 1602 byl vysvěcen 

na biskupa. Ani toto „povýšení“ Františka 

nezměnilo. S horlivostí navštěvoval farnosti své 

diecéze, chodil za chudými a nemocnými, kázal, 

zpovídal a mnohé duchovně vedl. Nebál 

se „marnit“ čas s lidmi, i když právě toto 

mu mnozí jeho spolupracovníci vyčítali. Každý 

byl pro něj důležitý a každého laskavě 

poslouchal tak dlouho, dokud mu neřekl vše, 

co měl na srdci. Františkův čas se naplnil 

v 55 letech a v roce 1622 umírá. 

Láska jako cesta
Žitá láska k Bohu a zvláště ke všem lidem byla 

t í m  t a j e m s t v í m .  L á s k a , 

která pronikala celý Františkův 

život a měnila srdce lidí kolem 

něj. Už při studiích si oblíbil 

sv. Augustina a napsal do svého 

deníčku jedno z jeho hesel: 

„Mohu být zvážen jen váhou své 

lásky.“ 
František věděl, že tato láska 

není samozřejmostí a že on sám 

se musí pro podobný styl života rozhodnout 

a o tento dar prosit. Jednou řekl: „Mnozí se mě 

táží na metodu, na prostředky a na tajemství 

dokonalosti. Odpovídám, že neznám jiné 

dokonalosti, než milovat Boha z celého srdce 

a bližního jako sebe. Celé tajemství, jak dospět 

k tomuto cíli, spočívá ve slově „Miluj!“ Jako se 

naučíš studovat studiem, mluvit mluvením, 

běhat běháním, pracovat prací, tak se naučíš 

lásce milováním.“ 

Rozhodnout se pro lásku
Na životě Františka by toho bylo hodně, 

čím bychom se mohli inspirovat, přesto stačí 

jedno jediné, které stačilo jemu – LÁSKA. 

Jednou nám nic nezůstane, pouze láska – 

a právě o ni se vyplatí v životě skutečně 

bojovat. František to věděl. Kéž na jeho 

přímluvu máme vždy v srdci tu neúnavnou 

touhu po lásce, lásce, která se bude projevovat 

zvláště skrze naše jednání, a tak měnit srdce 

lidí kolem nás. 
                 



Statistika 2017
 

Akce pro děti a mládež

Pobytové: 

Víkendovka 3x

Příměstský tábor 1x

Letní tábor 1x

Jednodenní:

Postní den pro děti 

Příprava na 1. sv. přijímání

Pravidelné:

Roráty 

Spolčo

Udělené svátosti a pohřby

Křty: 36

z toho chlapci: 15

            děvčata: 21

Svatby: 13

Pohřby: 41

   do země: 30

   kremace: 11

z toho  Frýdek: 29

             Staré Město: 5

             Lískovec: 7

První sv. přijímání: 18

Pomazání nemocných: 300

z toho  společně při mši sv.: 106

             individuálně: 194

SPOLEČENSTVÍ MODLITBY MATEK 
ANEB SJEDNOCENY V MODLITBĚ 

OCHRÁNÍME NAŠE DĚTI!

V naší farnosti se scházíme od roku 1997 

a hlásíme se k celosvětovému hnutí Modlitby 

matek, které vzniklo v Anglii v roce 1995 (více 

na www.modlitbymatek.cz). V roce 2000 

by ly  Modl i tby  matek  zapsány  Českou 

biskupskou konferencí jako oficiální hnutí 

křesťanských žen. Hnutí má svého duchovního 

rádce, je to otec P. Smrčina, OFM a národní 

koordinátorku M. Klímovou. S nimi se máme 

možnost mimo jiné setkat na celostátním 

a diecézním setkání MM. Spiritualita MM 

spočívá v odevzdání, jednoduchosti a radostné 

poslušnosti vůči Bohu. Snažíme se Mu 

s důvěrou odevzdávat své děti a vnoučata, 

aby On mohl působit v jejich životech.

V současné době se setkáváme ve 2 skupinkách 

maminek (babiček): skupina A - 1. a 3. pondělí 

v měsíci v 17 h a skupina B - 1. a 3. úterý v měsíci 

v 18 h v klášteře.

Na setkání se vždy modlíme:

- 	 aby Duch sv. vedl naše setkání;

- 	 za ochranu před vším zlem;

- 	 za odpuštění;

-	 za jednotu srdcí a myslí;

- 	 za jednotu se všemi skupinkami 

 hnutí MM;

- 	 chválíme Boha modlitbami a písněmi;

- 	 čteme z Písma sv.;

- 	 děkujeme Bohu za dar mateřství;

- 	 vkládáme lístky se jmény našich dětí 

             u paty kříže a v srdci je svěřujeme 

             do Jeho péče;

K těmto modlitbám přidáváme vlastní chvály, 

díky a prosby.

Při modlitbě používáme kříž - na připomínku 

našeho Spasitele, svíčku - Ježíš je Světlo světa, 

Bibli - On je živé Slovo, malý košík položen u paty 

kříže.

3 Svatojánský hlas 1/2018



4     

Je to obrovská síla a povzbuzení pro nás 

maminky, když si uvědomíme, že ty naše děti 

jsou stále neseny v modlitbách a že Bůh 

skrze tyto modlitby působí v jejich životech. 

Toto vědomí nás posiluje k větší důvěře 

a odevzdanosti Bohu. V rámci společenství 

platí zásada mlčenlivosti, to znamená, 

že s čím se maminky svěří v modlitbě, nesmí 

být vyneseno.

Č t v r t l e t n ě  s e  d u c h o v n ě  s p o j u j e m e 

skrze modlitební triduum se všemi skupinami 

MM z celého světa. V tyto dny jednotně 

odprošujeme za své hříchy, odpouštíme 

druhým a nakonec děkujeme a radujeme se 

z Božího vedení. Jednou v roce pořádáme 

v naší farnosti Pouť matek.

Kromě těchto modlitebních setkání se 

s c h á z í m e  s p o l e č n ě  o b ě  s k u p i n k y, 

abychom obdivovaly krásy přírody, ať už pěšky 

nebo na kole, opékáme buřty, navštěvujeme 

poutní místa. Při tom všem si užijeme spoustu 

legrace a utužujeme přátelství, která za ta léta 

mezi námi vznikla. Díky BOHU!

PS: Jsme otevřené společenství, zveme nové 

maminky a babičky mezi nás! 

Zájemkyně mohou přijít přímo na naše setkání 

na klášter nebo kontaktovat paní B. Poláčkovou 

(734 489 811).

Anna Žižková  

Bohumila Poláčková

Svědectví jednotlivých maminek

Modlitba matek mi dává sílu zvládnout úspěchy 

i neúspěchy v povolání matky. Díky modlitbě 

mám opravdu jistotu, že se Pán o moje děti 

postará a dá jim to, co nejvíc potřebují. 

(Erika G.)

Modlitby matek jsou pro mě velikou posilou, 

nadějí a přináší pokoj do mého života. Vždyť 

mé děti a vnoučata jsou v péči a ochraně 

milujícího Boha, který je Láska. Nikdy nejsou 

samy! (Jana T.)

Modlitby matek mi dávají pocit sounáležitosti 

k širšímu společenství ve farní rodině, solidaritu 

–společné nesení křížů mezi maminkami 

a trvalé společenství – kotva uprostřed změn. 

(Jarka O.)

Kromě společné modlitby za naše děti mám 

velmi ráda akce tohoto společenství. Vždy mě 

osloví modlitební triduum, poutě maminek 

nebo pěkný výlet. Osobně mě oslovuje 

také hloubka víry ostatních maminek a babiček 

ve společenství a síla společné modlitby. 

(Renáta M.)

Společenství Modlitby matek vlastně funguje 

stále, nejen v obvyklou dobu setkávání, 

a to je pro mě důležité. Mohu kdykoliv 

kteroukoli maminku nebo všechny maminky 

poprosit o modlitbu a vím, že na problém 

už nejsem sama, protože jak říkala moje 

babička, modlitba matky nebe otvírá. (Anna N.)

Svatojánský hlas 1/2018
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ADVENTNÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
S VÁNOČNÍ HVĚZDOU 

Stejně jako každý rok tak i letos proběhly v naší 
farnosti roráty pro děti. V příběhu, ve kterém se 
Bůh po dvou tisících letech rozhodl poslat 
na nebe vánoční hvězdu, aby jako kdysi 
pohnula srdci lidí celého světa, byly naše děti 
doprovázeny malou Alenkou. Společně 
s hvězdou prošly všemi kontinenty a hledaly 
způsoby, jak nejlépe připravit svá srdíčka 
na blížící se Vánoce. Přinášíme vám krátký 
rozhovor právě s naší průvodkyní Alenkou:

1. Milá Alenko, Ty jsi byla se svými přáteli 
vybrána k letošnímu překvapení vánoční 
hvězdy, jak ses cítila, když ses o tomto úkolu 
dozvěděla?
Ze začátku jsem byla překvapená, ale pak jsem 
se cítila velice poctěná, že si mě Bůh k takové 
službě vybral.

2. Přece jen jsi s hvězdou strávila více času 
a měla jsi možnost ji více poznat… Jaká byla 
hvězda? 
No jako každá hvězda - byla velice zářivá. Byla 
hodná a měla mě a snad i má moc ráda. Moc se 
mi po ní stýská.

3. Bylo něco, co ses díky putování s hvězdou 
naučila? Co Ti zůstane ve vzpomínkách?
U rč i tě  ka žd é  p u to vá n í  b y l o  p o u č n é . 
Ve vzpomínkách mi určitě zůstane to, že mám 
prostě otevřít Bohu své srdce.

4. Na kterém kontinentu se Ti nejvíce líbilo 
a proč právě tam?
Každý kontinent byl něčím zajímavý, ale mě 
osobně se nejvíce líbila Antarktida a Austrálie. 
V Antarktidě se mi líbili tučňáci a v Austrálii 
velbloud. Já mám totiž moc ráda zvířata.

5. Mohli jsme být účastni také Tvého loučení 
s hvězdou, jaké to bylo se po takové době 
rozloučit?
Loučení je vždycky smutné, ale jak mi hvězda 
řekla, uvidíme se nejpozději v nebi. 

Zjistili jsme:
Na přípravě rorátů se podílelo celkem 12 
mladých človíčků.
Pravé jméno Alenky je Lucka Makulová - 12letá 
slečna, která byla nejmladším členem této 
skupiny – tímto jí děkujeme i za poskytnutý 
rozhovor.
Členům týmu zvonil budík průměrně v 5.10 h.
Nejdále bydlící člen týmu pocházel ze Starého 
Města – ani zima a tato vzdálenost jej ovšem 
neodradila a za použití kola byl vždy v 6.00 h 
připraven na faře.
V příběhu se objevilo celkem 27 různých postav, 
pro které bylo třeba vymyslet a vyrobit 
kostýmy.
Celkový čas společných příprav a cvičení dosáhl 
12,5 h.

Možná právě tento malý přehled fakt, 
které obvykle nejsou vidět, nám může 
napovědět mnoho o tom, co vše letos vložili 
mladí do rorátů. Byly chvíle, kdy jejich 
vrstevníci ještě spali a oni už dávno cvičili 
na faře divadlo daného dne. Byly chvíle, 
kdy už měli všeho učení nad hlavu, přesto si 
vzali večer do ruky scénář a učili se svou roli. 
A také byly chvíle, kdy se necítili nejlépe, 
neměli dobrou náladu a v těch chvílích stáli 
před námi a zvěstovali nám poselství o září 
vánoční hvězdy.
Chtěla bych jim za to moc poděkovat, 
protože byli pro nás všechny velkým darem 
a svědectvím, jak se může šířit Boží království 
skrze každého z nás i zde na zemi.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     
KŠ
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 PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J) 
Milí malí i velcí, už máme zase nový rok, co nás v něm asi čeká? Je to období, do kterého si často 

dáváme různá předsevzetí. Jaké předsevzetí jste si dali vy? Více se učit? Více pomáhat mamince? 

Více si hrát s mladším sourozencem? Více se usmívat?

Tak či tak, držíme vám k tomu palce – pokud jste si žádné předsevzetí ještě nedali, nikdy není 

pozdě.

V tomto čísle jsme se rozhodli zopakovat Morseovu abecedu. Pokud ji neznáte, poptejte se 

rodičů, kamarádů nebo mrkněte na internet.

Po rozšifrování odkryjete tři pranostiky – která z nich bude podle vás sedět na letošní leden?

1. --|-.|---|....|---||...|-.|.|....|..-||...-||.-..|.|-..|-.|..-|--..--||--|-.|---|....|---|

 ....|.-.|..|-...|..-|| ...-||...|.-.|.--.|-.|..-|||

2. ...|..-|----|-.--||.-..|.|-..|.|-.|--..--||--|---|-.-|.-.|-.--||-.-.|.|.-.|...-|.|-.|||

3. .-.|-.--|.---|.|-....-|.-..|..||-.-|.-.|-|.|-.-||...-||.-..|.|-..|-.|..-|--..--||-.-|---|-.|-.-.|..|

 --..|..|--|.-||...-||-.-|...-|.|-|-.|..-|||

 Pranostiky: 

________________________________________________________________________.

Tajenka z minulého čísla: příchod.

Smích je zdravý

 Do sakristie přišli mladí rodiče s malým dítětem.

„Přišli jsme dát pokřtít dítě.“

„Jaké mu dáte jméno?“

„Neptun.“

Kněz na ně vyvalil oči. „To nejde. Je to pohanské jméno, vyberte si svatého patrona.“

„Kde ho máme hledat?“

„Tak si třeba otevřete litanie ke všem svatým a vezměte první, které se vám bude líbit.“

Po krátké poradě se rodiče rozhodli: „Dobře, bude to Kyrie eleison.“

 „Ahoj Karle. Jak se ti vede?“

„Skvěle. Prodávám poštovní holuby.“

„Jo? To máš určitě veliký chov…“

„To ne. Mám jich jen deset. Ráno je výhodně prodám a večer jsou zpátky.“

 Říká vězeň spoluvězni:

„Přeji ti šťastný nový rok.“

„Ale vždyť je už duben…“

„Slyšel jsem, že ti rok přidali.“

IS
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SKRZE KNIHY K BOHU BLÍŽ
„Nemilovat knihy znamená nemilovat 

moudrost. Nemilovat moudrost však znamená 

stávat se hlupákem,“ řekl kdysi učitel národů, 

Jan Ámos Komenský. Co si o tom myslíte vy?  

Čtete rádi?

SÍLA MANŽELČINY MODLITBY 

(Stormie Omartianová) 

(tip pro muže: od stejné autorky vyšla i kniha 

Síla manželovy modlitby)

Pro koho je kniha určená?

Pro všechny ženy žijící v manželství (nejen ty 

zoufalé, ale i  ty šťastné a spokojené). 

Protože síla modlitby je obrovská a na vztazích, 

zvláště těch v manželství, je třeba pracovat 

neustále.

Čím mě kniha zaujala + stručný obsah

Vším. Věřím tomu, že opravdovostí a vlastními 

zkušenostmi autorky může tato kniha pomoci 

opravdu hodně manželům. Radí, jak moc 

důležité je začít u sebe. „Odnaučte se oblíbenou 

modlitbu ze tří slov: ,Změň ho, Pane.ʹ Nejlepším 

prostředkem ke změně manžela je vaše vlastní 

proměna,“ píše se v knize. Autorka se zaměřuje 

na všechny možné oblasti (práce, finance, mysl, 

emoce, sexualita, sebepojetí a spoustu dalšího), 

nabízí k nim konkrétní příběh, modlitbu 

a tzv. výzbroj – citáty z Písma, které s tematikou 

souvisí.

IS

POZVÁNÍ
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Neděle 14. 1. v 15.30 h ve FK

Vystoupí scholička Ovečky, scholy Venimus 

a Didaché.

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

Neděle 14. 1. ve FK	

MODLITEBNÍ TRIDUUM

Od 26. 1. 2018 do 28. 1. 2018

26. 1. v 17.00 h ve FK – tichá adorace zakončená 

Korunkou k Božímu milosrdenství

27. 1. v 17.00 h ve FK – modlitba bolestného 

růžence

28. 1. v 7.30 h ve FK – mše svatá ve FK 

a po ní setkání na SF 

ADORACE VEDENÁ SBOREM

Neděle 28. 1. ve FK

PRVNÍ SOBOTA

Sobota 2. 2. v BM

16.30 h – růženec

17.00 h – adorace

17.30 h – příležitost ke svátosti smíření

18.00 h – mše svatá

DUCHOVNÍ OBNOVA

2. 2. – 3. 2. 2018 ve FK a na SF

Duchovní obnova na téma: Charismata: Dary 

Ducha svatého ke službě církvi

Přednáší: Pavla Petrášková

Program: 

Pátek 2. 2.

17.00 h – mše svatá ve FK

18.00 – 20.00 h – úvodní přednáška

Sobota 3. 2.

8.00 h – mše svatá ve FK

9.00 – 18.00 h – přednášky, oběd, skupinky

MISIE V DOBRATICÍCH

Od 4. 2. do 11. 2. 2018

Misie povedou P. František Boldy a P. Peter Hertel.

CELODENNÍ ADORACE

Každý pátek, začátek po ranní mši svaté, konec 

před večerní mší svatou ve FK (od 12. 1. 2018).

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

11. 2. - Bazilika: 8.00 a 10.00 h, Lískovec: 7.30 h,

Staré Město: 9.00h



P. Roman Janáč, CSsR 732 256 223
farní vikář

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

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

Bohoslužby       

Farní kostel:  Po - So: 8.00 a 18.00 h
  Ne: 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00 h

Staré Město:  St:  16.30 h,     Ne:  9.00 h
Lískovec:     Čt:  16.30 h,     Ne:  7.30 h  

Farní kancelář: 731 625 682

Svátost křtu dětí: 

přípravy: 13. 1., 20. 1. v 9.00 h v KL

křest: 21. 1. po mši svaté v 10.30 h 

(křest v 11.30 h) ve FK

Přípravy na svátost manželství: 

8. 1. (I/1), 15. 1. (I/2), 22. 1. (I/3), 29. 1. (I/4), 

5. 2. (I/5) v 18.00 h na SF

Společenství Modlitby matek:

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

skupina B v úterý 2. 1., 16. 1. v 18.00 h v KL

Setkání modlících se tatínků: 

11. 1., 25. 1. v 19.00 h na SF 

Setkání Misijního klubka: 27. 1. v 9.00 h na SF  

Setkání katechetů farnosti Frýdek: dle dohody

Setkání pastorační rady: 8. 2. v 19.00 h na SF

Biblický kurz: 10. 1., 24. 1. v 19.00 h na SF

Přípravy na svátost křtu dospělých – skupina 

o. Jozef st.: 17. 1., 31. 1. v 19.00 h v KL 

Společenství Lectio Divina: 

11. 1., 25. 1. v 16.00 v KL

Přípravy na svátost biřmování: 

skupina otce Romana: 11. 1., 25. 1. v 19.00 h na SF

skupina otce Jozefa: 12. 1., 26. 1. v 19.00 h na SF

Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF  

Setkání ministrantů: 20. 1. v 10.00 na SF

Chrámový sbor: 

zkoušky v pátek v 19.00 h na kůru kostela sv. Jana 

Křtitele

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

10. 12. – Gabriela Kovářová 

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ

8. 12. – Hana Fialová – Jiří Strouhal

OPUSTILI NÁS

  1. 12. – Marie Vošmíková (*1951)

  3. 12. – Marie Vlková (*1937)

24. 12. – Hildegarda Klosová (*1940)

SBÍRKY

7. 1. – svátek Křtu Páně – sbírka na potřeby   

           farnosti

BLAHOPŘEJEME

Dne 8. 1. bude slavit narozeniny P. Jozef Novák. 

Přejeme hojnost Božího požehnání, ochranu Panny 

Marie a zdraví.

P. Jozef Novák, CSsR 603 899 108
administrátor farnosti

Uzávěrka příštího čísla: 1. 2. 2018
Příští číslo vyjde v neděli 11. 2. 2018

Cena výtisku jednoho kusu: 3 Kč
e-mail redakční rady:

redakcehlas@gmail.com

P. Jozef Novák
Veronika Bučková

 Michaela Hrtúsová
Ondřej Palovský
Iveta Sochorová

Kristýna Štupáková
Katarína Urbanová

Lumír Velart

Kdo pro vás tvoří Svatojánský hlas 
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