
OTEVŘÍT

Drazí čtenáři Svatojánského hlasu, prožíváme 

velikonoční dobu. V měsíci květnu jsem 

pro nadpis úvodníku zvolil sloveso otevřít, 

a to hned z několika důvodů. První je ten, 

že letos opět budou bazilika Navštívení Panny 

M a r i e  a  s v a t o j á n s k á  v ě ž  o t e v ř e n y 

pro návštěvníky. Druhý se týká akcí v naší 

farnosti. Čekají nás poutě: II. pouť rodin 

na Gruň (8. 5.) a pouť na Panské Nové Dvory 

(13. 5.). Poutě nám otevírají nové možnosti 

k prohloubení vztahu s naším Hospodinem. 

Třetím důvodem jsou slavnosti v tomto měsíci. 

Jde o Slavnost Seslání Ducha svatého (20. 5.) 

a Slavnost Těla a Krve Páně, při které bude 

eucharistický průvod kolem baziliky. Slavnost 

vždy otevírá  srdce člověka a povznáší 

ho k Bohu.

Měsíc květen je mariánským měsícem. Pannu 

Marii můžeme pozdravit skrze loretánské 

litanie, které se budeme modlit v naší farnosti 

na začátku mše svaté. V rubrice „Seznamte se“ 

představujeme společenství Růžencové 

bratrstvo, které nám připomíná, že růženec 

nejenom spojuje lidi, ale také buduje vztah 

s Pannou Marií (viz str. 4). Papež František 

je už pátý rok v úřadě římského biskupa, 

a proto jsme se rozhodli připomenout si 

pontifikát - a to v mariánském duchu (viz str. 2). 

R e f l e x e  j e  t e n t o k r á t  z a m ě ř e n á 

na peškoweekend, který jsem spolu s mladými 

prožil na Slovensku (viz str. 5). 

Panna Maria je vždy otevřená nás vyslechnout. 

Proto ji také my v tomto měsíci pozdravme. 

Určitě bude mít radost.

Buďte požehnaní!

P. Jozef+
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PĚT LET S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

Dne 13. března oslavil pět let svého pontifikátu 
náš milovaný papež František. V tomto čísle 
bychom tedy rádi věnovali dvojstránku právě 
jeho pontifikátu – a čemu konkrétně? 
Je květen, a proto jedině jeho vztahu k Panně 
Marii. Jako u mnoha papežů, také v pontifikátu 
a  ž i v o t ě  p a p e ž e  F r a n t i š k a  h r a j e 
neodmyslitelnou roli naše nebeská Maminka. 

První kroky s Marií
Není náhodou, že v životě i v srdci mnoha 
velkých světců a papežů měla své velké místo 
Panna Maria. Také papež František není 
výjimkou. Ani po svém zvolení za papeže 
nezapomíná na Boží Matku a naplno s ní počítá 
i  v  nové s lužbě.  J iž  krátce po zvolení 
na papežský stolec - při své první generální 
audienci - se svěřil Matce Boží z Fatimy 
a pozdravil ji. Druhý den s kyticí v ruce navštívil 
baziliku St. Maria Maggiore a před Milostivým 
obrazem „Salus populi Romani“ setrval 
v modlitbě. 

FF (František a Fatima)
Bude to rok, co jsme si také v naší farnosti 
docela intenzivně připomínali 100leté výročí 
zjevení Panny Marie ve Fatimě. A brzy to bude 
5 let (13. 5.), co papež František zasvětil celý 
svůj pontifikát právě Neposkvrněnému srdci 
Panny Marie a věřící z celého světa prosil 
o doprovázení tohoto zasvěcení modlitbou. 
Stejně jako jeho předchůdce Benedikt XVI. 
(2010 - při návštěvě Fatimy zasvětil kněze 
celého světa) či Jan Pavel II. (1982 – ve Fatimě 
děkoval Matce Boží za záchranu svého života při 
atentátu 13. května 1981) i papež František 
navštívil Fatimu a při příležitosti 100 let 
od zjevení kanonizoval dva ze tří fatimských 
pasáčků - Františka a Hyacintu.
 

S Marií na cesty…
Chvíle strávené před obrazem Matky Boží 
v bazilice St. Maria Maggiore po zvolení papeže 
Františka nebyly první ani poslední. Papež se 
tam pravidelně vrací, a to před svými 
apoštolskými cestami. Všechny své další kroky, 
zvláště ty v cizích navštěvovaných krajích 
svěřuje ochraně Panny Marie a  prosí 
o požehnání. A po svém návratu z cest neváhá 
a  opět  spěchá Matce Bož í  poděkovat 
za všechny milosti získané na cestách. Můžeme 
říci, že Svatý otec nejen vykročil s naší 
Nebeskou Maminkou, ale neustále s ní kráčí...

Cestou do práce
Je pravdou, že cesta do kanceláře papeži trvá 
zhruba minutu jízdy výtahem, ale i v tomto 
krátkém čase si zcela konkrétně vzpomene 
na Matku Boží. Pomáhá mu k tomu ikona Panny 
Marie, Matky ticha (Vergine del silenzio), 
kterou umístil právě na jedné ze stěn výtahu. 
Papež ji dostal darem od italského kapucína 
otce Emiliana Antenucciho, který ikonu 
vysvětluje slovy: 

„Maria, která si klade ukazováček na ústa, 

vyzývá především k tomu, abychom druhé 

nepomlouvali a abychom vůči každému 

prokazovali vnímavost a lásku. Ticho se má stát 

nástrojem, cestou ke štěstí a lékem duše, 

samozřejmě za podpory modlitby.“

Setkání mladých
Krátce po celosvětovém setkání mládeže 
v Krakově přišla z Vatikánu zpráva o tématech 
dalších tří světových dní mládeže (konají se 
od roku 1984 – každoročně v diecézích – u nás 
tzv. BISCUP a jednou za cca 3 rok se mladí 
scházejí s papežem – Krakow 2016, Panama 
2019). Také tyto následující světové dny 
mládeže papež svěřil Panně Marii.



Motta setkání:
2017 - „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.“ 
          (Lk 1,49)
2018 - „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost 
          u Boha.“ (Lk 1,30)
2019 - „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane 
            podle tvého slova.“ (Lk 1,38)

Cesta
Když jsem si pročítala napsaný text a uvažovala 
jsem, čím to celé uzavřít, zaujalo mě jedno 
slovo, které se přímo nebo i nepřímo vyskytuje 
v celém článku, a tím je slovo CESTA. V krátkosti 
jsme se podívali na 5letou cestu pontifikátu 
papeže Františka a jeho kráčení po této cestě 
s Pannou Marií. Také my jsme na cestě – cestě 
života. A také touto naší cestou touží Nebeská 
Maminka kráčet s námi. Měsíc květen 
je mariánským měsícem a bude nám nabízet 
s p o u s t u  p ř í l e ž i t o s t í  k  p r o h l o u b e n í 
našeho vztahu s Boží Matkou. Kéž se po vzoru 
Svatého otce opět pevněji chopíme Mariiny 
ruky a necháme se vést na naší cestě života.

Vydej se na cestu... (z citátů papeže Františka)

„Kéž je Panna Maria vždycky pro nás útočištěm, 
naší útěchou a cestou, která vede ke Kristu.“ 

„Růženec je syntéza Kristových tajemství: 
nazíráme je s Marií, která nám dovoluje dívat se 
jejíma očima víry a lásky.“

„Kéž nám Panna Maria pomůže dělat každý den 
první krok, abychom s láskou budovali mír, 
spravedlnost a pravdu.“

„Pán nás nenechává sirotky: máme Matku, 
stejnou jako Ježíš. Maria se o nás všechny stará 
a vždycky nás brání.“

„V Marii vidíme, že pokora není ctností slabých, 
ale silných. Těch, kteří nepotřebují zacházet 
s ostatními špatně, aby pocítili svou důležitost.“

„Mateřská přítomnost Mariina nám připomíná, 
že se Bůh nikdy neunaví v umenšování sebe 
a v prokazování milosrdenství celému lidstvu.“

„Maria, nauč nás vkládat svou naději v Boha, 
i když se všechno zdá marné, i když se zdá, 
že On je skrytý.“

„Kdykoliv se podíváme na Marii, znovu můžeme 
uvěřit v revoluční sílu lásky a něhy.“

„Maria sice nevěděla všechno přesně, 
ale svoji duši dala k dispozici Boží vůli.“

„Maria bojuje po našem boku.“
            

KŠ
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SPOLEČENSTVÍ ŽIVÉHO RŮŽENCE

Živý růženec je modlitební společenství 

věřících, kteří se zavázali k denní modlitbě 

jednoho desátku růžence. Vznikl roku 1826 

ve Franc i i  z  podnětu  Paul ine  Jar icot , 

která chtěla najít způsob, jak zachránit duše 

nevěřících ve svém okolí. 
Růženec obsahuje pět tajemství radostných, 

pět světla, pět bolestných a pět tajemství 

slavných. Tedy celkem dvacet tajemství 

a ty jsou rozděleny mezi dvacet osob tak, 

aby se celá skupina pomodlila během dne celý 

velký růženec. Tato skupina osob se nazývá 

růže.
V naší farnosti je zapojeno do živého růžence 

100 lidí, je tedy pět růží. Každý člen má svoji 

kartičku na celý rok a na ní všechny informace, 

kdy, co a jak se má modlit.
Při odchodu člena ze společenství je místo 

ihned obsazeno novým členem, aby modlitební 

řetěz nebyl přetržen. Každý první pátek v měsíci 

je v kostele sloužena mše svatá za živé a zemřelé 

členy živého růžence.  
Co možná nevíte?
Podle legendy se v roce 1214 Panna Maria 

zjevila svatému Dominiku a seznámila 

ho s růžencem, který byl velice podobný tomu, 

j e ž  s e  m o d l í m e  d n e s .  N a b á d a l a  j e j , 

aby s jeho pomocí obracel srdce zatvrzelých 

hříšníků. Původně jej nazývali Ježíšovým 

a Mariiným žaltářem, protože obsahoval 

Otčenáše a Zdrávasy (bílé a červené růže). 

Po roce 1460 mu dal hlas lidu název „růženec“, 

což znamená koruna z nebeských růží 

a každé tajemství o pěti desátcích je korunka, 

kterou klademe na hlavu Panny Marie tím, 

že se modlíme.
Svět, ve kterém žijeme, potřebuje modlitbu.
Růženec je jedna z nejkrásnějších mariánských 

modliteb a je začleněna do celé církve. Tato 

modlitba mysli je rozjímání o tajemstvích 

života, umučení, smrti a slávy Pána Ježíše 

a života Panny Marie. Skrze Marii nás vede 

k Pánu Ježíši, rozvíjí naši víru, prohlubuje 

a posiluje náš vztah k Bohu.       
Pokud se modlíme s vírou,  pokorným 

a upř ímným srdcem, vnáš í  svou mocí 

do našeho ž ivota nespočetné milost i . 

Při každém mariánském zjevení ve světě Panna 

Maria vybízí k modlitbě růžence. Podle sestry 

Lucie, vizionářky z Fatimy, je modlitba růžence 

mocná zbraň, která zachraňuje duše, otevírá 

nebe a zavírá peklo.

Modlitba růžence:
· je boží nástroj proti ďáblu, i svatí se 

jej modlili;
· je zbraň v boji proti zlu a násilí;
· p r o m ě ň u j e  h ř í š n í k y  a  v e d e 

k jejich obrácení;
· je lékem na všechny naše hříchy;
· může ovlivnit všechny lidské osudy 

i budoucí události, vyřešit trýznivé 

problémy, navrátit nám zdraví a naplnit 

nás radostí a nadějí;
· do rodin přináší Boží požehnání;
· je doprovázena odpustky;
· je oblíbená modlitba našich svatých 

otců (Jan Pavel II…);
Maria řekla: „Kdo se modlí růženec, ten je 

zachráněn.“        
Anna Sochorová

Proč se modlím růženec?
Pán Bůh mi dává velkou touhu po setkání s Ním. 

Modlitba je naplněním jednoho z mnoha 

způsobů setkávání se s Pánem. Dává mi to život 

v přítomnosti Boží, naději a víru, že každá 

modlitba bude vyslyšena, ne podle naší vůle, 

ale vůle Boží.
A. P.

Při modlitbě růžence si dávám před tajemstvím 

svůj úmysl, osobní, za rodinu, za přátele, za to, 

za co je potřeba se právě modlit. Dává mi pocit 

klidu, radosti, ochrany, síly. Ta půlhodinka času 

mi nechybí, naopak, vrací se mi s požehnáním.                           

 A. S.

Svatojánský hlas 5/2018
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PĚŠKOWEEKEND MOTYČKY

V pátek třináctého dubna jsme se sešli 

ve Frýdku u kláštera ke společnému odjezdu 

do Motyček na Slovensko. Jelo nás asi dvacet 

mladých společně s P. Jozefem Novákem. 

C e s t o v a l i  j s m e  č t y ř m i  a u t y  a  t r a s a 

až do slovenských Motyček byla dlouhá, 

ale za to hodně dobrodružná. I samotná cesta 

byla velmi zajímavá, protože jsme se už mohli 

kochat slovenskými krajinami a úchvatnou 

přírodou. Dokonce i fauna kolem cest byla 

velmi divoká. Když jsme přijeli, bylo kolem 

devíti hodin. Po příjezdu nás čekala milá 

návštěva. Otec Petr Kvetan, který působil v naší 

farnosti jako jáhen, se s námi hned přivítal 

a zbytek večera jsme strávili s ním. Večer byl 

velmi živý a plný her. 

Druhý den ráno začal společnou modlitbou 

v místním kostele zasvěceném Nanebevzetí 

Panny Marie. Po modlitbě jsme se posilnili 

v e l m i  v y d a t n o u  s n í d a n í  a  p ř i p rav i l i 

se na 23 kilometrů dlouhou túru. Když jsme 

byl i  př ipraveni ,  vyjel i  jsme na místo, 

z něhož jsme vyšli na vrchol jménem Kozí 

Chrbát, který dosahoval výšky 1330 m n. m.

Cestou na horu jsme se zastavili na několika 

místech, odkud byly nádherné výhledy 

na hřebeny Vysokých Tater. Když jsme po osmi 

k i lometrové t rase  vyš l i  nahoru,  měl i 

jsme vítězný pocit, že jsme vrchol zdolali, 

a tak se mohli kochat pohledem na okolí. 

Po zdolání horských vrcholů jsme zamířili 

zpátky dolů.  Cestou jsme se zastavi l i 

na odlehlém místě, kde jsme společně prožili 

mši svatou, kterou sloužil otec Jozef Novák. 

Po mši jsme se vydali okruhem do Donoval, 

kde jsme parkovali. Po sestupu jsme procházeli 

překrásným místem, kde vyvěraly celkem čtyři 

prameny. My jsme se symbolicky zastavili 

u pramene Jozef. Totiž voda, která z pramenů 

v y t é k a l a ,  n e b y l a  j e n  t a k  o b y č e j n á , 

byly zde dokonce příměsi železa a síry, ale moc 

chutné to nebylo. Po pár doušcích léčivé vody 

jsme opět všichni odhodlaně pokračovali vstříc 

slovenské přírodě. Nakonec jsme vítězně došli 

do cíle. Pro některé bylo ale nutné se posilnit 

a nabrat další síly v místní restauraci. Den byl 

opět zakončen modlitbou a společným 

sdílením dojmů z túry. I ten sobotní večer byl 

překvapivě plný her a zábavy.

Neděle  začala  společnou mší  svatou, 

které se zúčastnili i místní farníci z Motyček, 

ač byla liturgie rozdílná. Nezáleží ani tak 

na tom, jakým jazykem mluvíte, ale spíše, 

že milujete Krista a toužíte po Bohu. O hudební 

doprovod mše svaté se postarala naše mládež. 

Po mši svaté jsme se sešli ke společné snídani. 

Když jsme dojedli, bylo zapotřebí se sbalit 

na cestu domů. Dále záleželo již čistě na nás, 

jak zbývající čas do oběda využijeme. Většinou 

jsme se procházeli po okolí, odpočívali nebo 

hráli hry. Po obědě jsme vyjeli na zpáteční 

cestu, kterou ti, co jeli s otcem Jozefem, 

věnovali i modlitbě růžence. Do Frýdku jsme 

dorazili kolem páté hodiny odpoledne.

Velké díky patří  otci  Jozefovi a našim 

animátorům, kteří zajišťovali průběh celé akce.    

Michal Laník 

Uzávěrka příštího čísla: 24. 5. 2018
Příští číslo vyjde v neděli 3. 6. 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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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J) 

Milí nejen malí farníci. Sluníčko už nám svítí nad hlavami zase o něco  všude to kvete déle,
a přijde mi, že i úsměvy na tvářích lidí jsou širší, upřímnější a častější. Ne nadarmo 
budeme 6. 5. slavit Světový den smíchu! 
A protože prvního května si připomínáme nejen lásky čas, ale i svatého Josefa, rozhodli 
jsme se zjistit, kolik toho o pěstounovi Pána Ježíše víte. 
Po zakroužkování správných odpovědí se dozvíte, v jaké zemi se narodil současný papež 
František, jehož pontifikátu se v tomto čísle také věnujeme.

1. Kde se svatý Josef narodil?
a) v Betlémě   b) v Nazaretě  c) v Tel Avivu

2. Jak se jmenovala jeho snoubenka?
p) Alžběta   q) Magdalena  r) Maria

3. Potomek jakého krále Josef byl?
g) Davida   h) Šalamouna  ch) Saula

4. Jaké měl povolání?
d) kominík   e) tesař   f) zahradník

5. Koho je hlavně patronem?
l) žen    m) květin  n) rodin

6. Jaké přídavné jméno se s ním nejčastěji pojí?
s) bohatý   t) spravedlivý   u) pravdomluvný

7. Do jaké země uprchl se svojí rodinou na základě zjevení anděla?
i) Egypta   j) Íránu   k) Ruska

8. S jakou květinou bývá často zobrazován?
l) růží    m) tulipánem  n) lilií

9. Před pronásledováním jakého krále museli uprchnout (viz otázka 7)?
a) Heroda    b) Augusta  c) Davida

  
Tajenka: ___________________________ 
Spojovačka z minulého čísla: obrázek velikonočního zajíčka s košíkem vajíček.

Smích je zdravý
Věděli jste, že na první květnovou neděli vždy připadá Světový den smíchu? Letos 
ho tedy máme šanci oslavit 6. května. A čím? No přeci smíchem.  

· Co se děje, když se smějeme?
Když se směješ, pracuje zhruba 300 (toto číslo se různí) svalů. Nejen svaly tváře. Posilují se 
i břišní svaly. Během záchvatu smíchu vyprskneš vzduch rychlostí asi 100 km za hodinu!

· Jestlipak víš, že…?
Gelotologie je věda vážně se zabývající smíchem. Gelotologové zkoumají příčiny 
a následky smíchu. Zjistili, že deset minut smíchu je zdravých stejně jako 30 minut běhu.

· Smích místo lékařů?
Jistě – smích nejen zlepšuje náladu, ale je taky velmi zdravý. Vnitřní orgány jsou 
při něm masírované, rychleji proudí krev a rozšiřuje se hrudník.
                                                                                                                                                                      IS
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17.00 h – adorace

18.00 h – mše svatá 

FESTIVÁLEK SV. JAN SESSION

2. 6. 19.00 – 22.00 h FK + zahrada

3. 6. 17.00 – 21.00 h FK + zahrada

I. VELKÁ FRÝDECKÁ POUŤ

Sobota 2. 6. BM

16.00 h – růženec

17.00 h – pobožnost, příležitost ke svátosti smíření

18.00 h – mše svatá

Neděle 3. 6. BM

Mše svaté v 8.00 h, v 9.30 h, v 11.00 h a v 18.00 h

Při mši svaté v 11.00 h – první svaté přijímání dětí.

V Lískovci a ve Starém Městě nebudou mše svaté 

slouženy.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – ZTRACENI V MINULOSTI

2. - 6. 7. - SF

Pro děti od 6 do 14 let.

Cena: 580 Kč, 120 Kč/den

Přihlašování do 1. 6. ve farní kanceláři.

CELODENNÍ ADORACE

Každý pátek v BM. Začátek po ranní mši svaté, 

konec v 17. 45 h.

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

25. 3. – Vojtěch Vaněk

31. 3. – Jarmila Krausová

  7. 4. – Patricie Adámková

OPUSTILI NÁS

16. 4. – Anna Židková (*1929)

21. 4. – Dolejší (*1935)Milouš 

SBÍRKY

20. 5. –  Slavnost Seslání Ducha svatého – 

 sbírka na Diecézní charitu

  3. 6. – 9. neděle v mezidobí – sbírka na potřeby 

              farnosti

Milé maminky, babičky a duchovní maminky, 

ke  D ni  matek  Vám v yprošu jeme ochranu 

Panny Marie Frýdecké a hojnost Božích milostí. 

Děkujeme za všechno, co pro své děti děláte.

POZVÁNÍ
II. POUŤ RODIN NA GRUŇ

Úterý 8. 5. - Gruň

13.00 h – mše svatá

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA - BAZILIKA

Neděle 13. 5. BM

Mše svaté – 8.00, 10.00, 18.00 h

POUŤ NA PANSKÝCH NOVÝCH DVORECH

Neděle 13. 5. kaple PND

15.00 h mše svatá

ZÁPIS INTENCÍ

V pondělí 14. 5. od 9.00 h bude ve farní kanceláři 

zahájen zápis intencí na 2. pololetí roku 2018.

KONFERENCE KNĚŽÍ DĚKANÁTU FRÝDEK

Středa 16. 5. BM

10.00 h mše svatá

BESEDA O RWANDĚ

Čtvrtek 17. 5. 

SVATODUŠNÍ VIGILIE

Sobota 19. 5. BM

18.00 h – mše svatá (po mši svaté chvály)

Neděle 20. 5. 

15.00 h – smažení vaječiny na farní zahradě

NOC KOSTELŮ

Pátek 25. 5.

18.00 – 24.00 h zpřístupněny:

Bazilika Navštívení Panny Marie

Farní kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jošta (do 22.00 h)

Kostel sv. Josefa dělníka ve Starém Městě

Kostel sv. Šimona a Judy v Lískovci

POSVĚCENÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Neděle 27. 5. po mši svaté v 10.00 h

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Čtvrtek 31. 5. BM

8.00 h – mše svatá

18.00 h – mše svatá + eucharistický průvod 

kolem BM

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

Neděle 13. 5. v BM

PROVOSOBOTNÍ POUŤ DĚKANÁTU NOVÝ JIČÍN

Sobota 2. 6. - BM

16.00 h – růženec, příležitost ke svátosti smíření



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

Farní kancelář: 731 625 682

15. 5. 2018, Frýdek – 9.00 h

Klub aktivních seniorů

Téma: Návštěva „Hravárny“ – hravé kavárny 

v Místku. Zahrajeme si společně stolní hry, 

ochutnáme výbornou kávu a něco dobrého k tomu 

a procvičíme si naše mozkové buňky. Sraz 

na zastávce Frýdek – Magistrát v 8.50 h, pojedeme 

autobusem č. 9 v 8.56 h do zastávky Místek, 

Politických obětí. Doporučujeme!

17. 5. 2018, Ostrava – biskupství, 9.00 h

Akademie pro třetí věk 

Téma: Tak, a teď s pravdou ven aneb o lžích 

kolem nás. Lektorka Eva Muroňová, Ph.D.

22. 5. 2018, Frýdek – SF, 9.00 h

Desatero - 7. a 10. přikázání 

29. 5. 2018, Ostrava biskupství 

a kostel sv. Václava, 9.00 h

11. diecézní setkání seniorů

Program: mše sv., přednáška o mezigeneračních 

vztazích – host P. Mgr. Roman Kubín, vystoupení 

studentů z Biskupského gymnázia 

v Ostravě-Porubě

Přihlášky do 20. 5. 2018 M. Göttlicherová, 

tel. 731 534 062, L. Kaňoková, tel. 734 876 497

Kontakty na všechny akce: M. Göttlicherová 

tel. 731 534 062, L. Kaňoková, tel. 734 876 497

P. Jozef Novák CSsR 603 899 108
administrátor farnosti

Biskupství ostravsko-opavské 
Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí nejen pro seniory

Bohoslužby 

Bazilika:       Út - So: 8.00 a 18.00 h
                       Ne: 8.00, 10.00 a 18.00 h
Farní kostel:    Po: 8.00 h a 18.00 h

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

Svátost křtu dětí: 

přípravy: 12. 5., 19. 5. v 9.00 h v KL

křest: 20. 5. po mši svaté v 10.00 h 

(křest v 11.00 h) v BM

Přípravy na svátost manželství: 7. 5. (II/3), 14. 5. 

(II/4), 21. 5. (II/5), 28. 5. (II/6) v 18.00 h na SF

Společenství Modlitby matek:

skupina A v pondělí 7. 5., 21. 5. v 17.00 h v KL

skupina B každé úterý v 19.00 h v KL

Setkání chlapů: 10. 5., 24. 5. v 19.00 h na SF 

Setkání Misijního klubka: v květnu se nekoná  

Setkání katechetů farnosti Frýdek: dle dohody

Setkání pastorační rady: v květnu se nekoná

Biblický kurz: 16. 5., 30. 5. v 19.00 h na SF

Společenství Lectio Divina: 

17. 5., 31. 5. v 16.00 v KL

Přípravy na svátost biřmování: 

skupina otce Romana: 17. 5., 31. 5. v 19.00 h v KL 

skupina otce Jozefa: 18. 5., 1. 6. v 19.00 h na SF

Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF

Setkání ministrantů: 12. 5., 26. 5., v 10.00 na SF

Chrámový sbor: zkoušky v pátek v 19.00 h 

na kůru kostela sv. Jana Křtitele

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 18.00 h, Zámecké náměstí  

FEB č. 5: středa 18.00 h, SF


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

