
RADUJTE SE A JÁSEJTE

Drazí čtenáři Svatojánského hlasu, 

je tady konec školního roku a s ním i léto. Toto 

období nám připomíná, že si  můžeme 

oddychnout  od  všedních  pov innost í , 

a proto máme i důvod k radosti. Vždy nás 

potěší, když si odpočineme nebo navštívíme 

různá místa, která nás obohatí. Léto je 

i o radosti s naším Stvořitelem. Bůh ví, že se 

potřebujeme zastavit, obdivovat krásu kolem 

sebe a cítit Boží přítomnost. Díky tomu pak 

letní dny nebudou prázdné. Hezkým příkladem 

jsou letní křesťanské akce, které naleznete 

v tomto dvojčísle (viz str. 2-3). S letním 

obdobím také souvisí i čtení různých knih 

(viz str. 4). Pro mě samotného byla radostnou 

skutečností kniha s názvem Proměna farnosti. 

Tato kniha poznamenává, že každá farnost je 

misijní. Papež Pavel VI. v dokumentu Evangelii 

nuntiandi (Hlásaní evangelia) napsal: „Nelze 

mluvit o skutečné evangelizaci, jestli se při ní 

nehlásá i jméno, učení, život, zaslíbení, 

království a tajemství Ježíše z Nazareta, Božího 

Syna.“  (EN 22) .  Č lánek  teambui ld ing 

sanimátory poukazuje na důležitou věc  - 

spolupráci (viz str. 5). Spolupráce v letních 

měsících je velmi důležitá. Proto vás chci 

poprosit, abychom nezapomněli ještě na jednu 

v ě c .  S p o l u p r a c u j m e  n a v z á j e m , 

a le  také a  h lavně s  nebeským Otcem, 

protože pak dosáhneme toho, že letní dny 

nebudou prázdné, ale naplněné radostí.

Buďte požehnaní!

P. Jozef+
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Mariánské nám. 145, 738 01 Frýdek-Místek, web: www.farnostfrydek.cz,
e-mail: rkf.frydek@doo.cz,  číslo účtu: 6080193099/5500



2Svatojánský hlas 7-8/2018

KAM SE VYDAT O PRÁZDNINÁCH?

Volný čas letních dní a dovolených nám často 
přináší i příležitosti opět trochu prohloubit svůj 
vztah s Bohem. Nabízíme proto pár tipů 
na křesťanské akce – kam se můžeme, 
ať už samostatně či s rodinou nebo přáteli, 
právě s tímto úmyslem vydat. 

Tvoříme mosty
- diecézní setkání dětí s otcem biskupem
Kdy: 2. července 2018
Kde: Prašivá
Více info: www.prasivadeti.cz

Dny lidí dobré vůle
Kdy: 4. - 5. července 2018
Kde: Velehrad
Více info: 
www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule

Noční křížová cesta na Maria Hilf
Kdy: každý 1. pátek – 6. 7., 3. 8. a 7. 9. 2018
Kde: začíná ve 21.00 v areálu Bohema 
ve Zlatých Horách, potom asi 4 km pěšky 
lesem
Více info: www.mariahilf.eu/cs

Katolická charismatická konference
Motto: „Svou sílu hledejte u Pána, 
v jeho veliké moci.“ (Ef 6,10)
Kdy: 11. - 15. července 2018
Kde: Areál BVV výstaviště Brno
Více info: www.konference.cho.cz

Pěší pouť k Božímu milosrdenství – 10. ročník 
Kdy: 21. - 28. července 2018
Kde: vychází se z 6 různých míst – cíl: 
Slavkovice u Brna
Více info: www.pout.cz

Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky
Kdy: 26. - 29. července 2018
Kde: Velehrad
Vede: Mons. Aleš Opatrný
Více info: www.exercicie.cz

Exercicie v mlčení pro lidi středního věku
„Ježíšova velekněžská modlitba (Jan 17)“
Kdy: 13. - 17. srpna 2018
Kde: Svatá Hora
Vede: P. Angelo Scarano
Více info: 
www. svata-hora.cz/cz/8/duchovni-cviceni

SINAI Camp – Vystup na vrchol
- pro mladé od 15 do 20 let
Kdy: 13. - 19. srpna 2018
Kde: Maria Hilf u Zlatých Hor
Více info: www.vystupnavrchol.cz

Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety
Kdy: 15. - 19. srpna 2018
Kde: Velehrad
Vede: P. Pavel Hofírek
Více info: www.exercicie.cz



Křesťanský festival UNITED
Kdy: 23. - 25. srpna 2018
Kde: Vsetín
Více info: www.festivalunited.cz

Začít znovu aneb jak dál po rozvodu?
Duchovní obnova pro rozvedené, 
kterou doprovází P. Ing. Jan Kotík.
Kdy: 14. - 16. září 2018
Kde: Exerciční dům, Český Těšín 
Více info: www.exercicni-dum-cesky-
tesin.webnode.cz

Pouť rodičů, kteří přišli o dítě
Kdy: 22. - 23. září 2018
Kde: Hora Matky Boží, Králíky
Více info: www.ditevsrdci.cz/calendar

Blahořečení Anny Kolesárové
Kdy: 1. září 2018
Kde: Košice
Více informací: www.annakolesarova.sk

Toto blahořečení je výjimečnou událostí 
letošního léta, o kterém se více mluví 
na Slovensku než u nás, ale přesto se i my 
můžeme zastavit a nechat se povzbudit 
příběhem Aničky Kolesárové: 

Anička se narodila 14. července 1928 ve Vysokej 
nad Uhom. Ve 13 letech jí zemřela maminka.   
Třebaže byla Anička mladá, její život byl 
svou jednoduchostí a skromností povzbuzením 
pro její blízké. Pravidelně chodila do kostela, 
ke svátostem a moc ráda se modlila růženec. 
22. listopadu 1944 procházela vesnicí vojska 
Rudé armády. Jeden opilý voják se zastavil 
i  v domě Kolesárových. Anička chránila 
svou čistotu a i přes výhrůžky smrti odmítla 
vojákovi splnit jeho přání, ten ji po chvíli 
před očima jejího vlastního otce zastřelil.

Před nedávnem jsem strávila týden u své 
babičky na východním Slovensku. Hodně času 

jsme trávily povídáním a jednou jsem si 
vzpomněla právě na mladou Aničku. Babička 
nejen že její příběh znala, ale moc dobře si 
pamatovala tu dobu (jí bylo tehdy 8 let), 
kdy vojska táhla přes slovenské území. 
Podobné násilností vojáků nebyly ničím 
výjimečným, proto se všechny dívky a ženy 
převlékaly za starší paní a s oprávněným 
strachem se skrývaly na půdách či v sklepeních 
domů. Z vesnice mé babičky do Vysokej 
nad Uhom je to ještě kus cesty – přesto se 
příběh Aničky krátce po její smrti šířil 
neskutečnou rychlostí. Lidé se báli krutosti 
a neústupnosti zla, kterému museli čelit 
a které ještě mnohé vesnice čekalo. Vedle toho 
zde najednou byla odvaha a oběť života mladé 
16leté dívky, která svým činem zvedla pohledy 
mnohých opět vzhůru. 

I dnes Aniččin příběh oslovuje mnoho srdcí. 
Ve Vysokej nad Uhom (rodiště Aničky) se 
každoročně konají duchovní obnovy a tři velké 
poutě - pouť radosti, zralosti a pouť rodin.  

Kéž nám její příklad a - již brzy oficiálně - 
přímluva pomáhá žít s odvahou svůj život se 
vším, co přináší - zvláště v dnešní době, kdy jsou 
mnohé hodnoty potírány - a to i za cenu té 
nejvyšší oběti. 

KŠ
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Kdo pro vás tvoří Svatojánský hlas 
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KNIŽNÍ TIPY (NEJEN) K VODĚ 
A SPOLEČENSKÁ HRA PRO LETNÍ 

PRÁZDNINOVÉ VEČERY

„Víte, jaké jsou dva největší lidské vynálezy? 

Knihtisk, který vedl k rozšíření knih, a televize, 

která lidi odnaučuje číst.“ (Georges Elgozy)

Čtěme. Říká se, že čtení zlepšuje paměť, zvyšuje 

slovní zásobu, IQ a navíc snižuje nudu 

a stereotyp. A i skrze knihy můžeme být Bohu 

blíž. Stačí jen vědět, co číst. Proto vám 

přinášíme tipy na (nejen) prázdninovou četbu 

a na konci pro vás máme i tip na zajímavou 

společenskou hru, která je tak skvělá, že zajisté 

nadchne i vás . 

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 mnohým manželstvím. Radí, jak moc 

důležité je začít u sebe. „Odnaučte se oblíbenou 

modlitbu ze tří slov: ,Změň ho, Pane.´ 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.

Cena, kterou zaplatíš (Joseph Fadelle)

Zajímavosti na úvod: 

- Na autora knihy je za jeho konverzi 

z islámu na křesťanství stále uvalena 

fatva (islámský rozsudek smrti), 

proto se skrývá ve Francii.

- Kniha s velkým náskokem vyhrála 

anketu Katolického týdeníku Kniha 

roku 2015.

Pro koho je kniha určená?

Pro všechny, kteří mají rádi silné skutečné 

p ř í b ě h y .  P r o  m i l o v n í k y  r o m á n ů , 

ale i dokumentárně zpracovaných příběhů. 

A v neposlední řadě pro všechny, kteří se chtějí 

dozvědět něco více o životě lidí v Iráku 

a o mentalitě tamních muslimů i křesťanů.

Čím mě kniha zaujala + stručný obsah

Kniha se čte opravdu jedním dechem. Už jen 

díky tomu, že se jedná o skutečný příběh, 

který se stal nedávno a který se týká i naší víry. 

Mladý irácký muslim z významné šíitské rodiny 

byl svým otcem vybrán jako budoucí vůdce 

rodinného klanu. On se však rozhodl stát se 

křesťanem, za což si dle islámského práva šaría 

zaslouží trest smrti. Pro nás, věřící křesťany, 

m ů ž e  b ý t  k n i h a  i  z k o u š k o u  v í r y , 

když s i  uvědomíme,  kol ik  toho dokáží 

pronásledovaní křesťané v jiných zemích 

pro svou víru obětovat. Jaká je naše horlivost 

ve víře?

Společenská hra Krycí jména (párty hra roku 

2016)

- J e d n á  s e  o  h r u  s e  s l o v y , 

k te rá  j e  k re at i v n í ,  i n te ra kt i v n í 

a zábavná.

- Hraje se ve dvou týmech, které spolu 

soupeří o prvenství v úspěšném 

kontaktování všech svých agentů. 

- U nás ji doslova miluje celá rodina. 

Dejte jí šanci i vy .

IS

Svatojánský hlas 7-8/2018
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PŘÍPRAVNÁ VÍKENDOVKA 
ANIMAT(V)ORŮ 

Léto se kvapem blíží a tak sice někteří ještě 
zatížení studijními povinnostmi, jiní naopak 
s lehčím batohem neobsahujícím skripta 
a sešity, jsme se v pátek 15. června vydali 
na diecézní  středisko mládeže do Vsi . 
Před námi byl nelehký úkol – dotvářet tábor 
Mumuland (jehož samotný název vzbuzuje 
spoustu otázek v myslích těch, kteří se tam 
chystají) a v neposlední řadě také posilnit 
vztahy v našem týmu. 

N a  ú v o d  j s m e  k r á t c e  z a v z p o m í n a l i 
a poté už pracovali v jednotlivých pracovních 
skupinkách (tým programu, duchovní tým, 
výzdoba). Po večerní rekapitulaci poloviny 
tábora a společné modlitbě s rozjímáním 
nad tím, jak být dobrým/svatým vedoucím, 
jsme se vydali stmelit kolektiv do místní 
hospůdky pod farou.

Sobotní ráno jsme započali ranní mši svatou 
s místními farníky. Duchovně povzbuzení 
a po vydatné snídani jsme opět strávili 
dopoledne prací na programu. Odpoledne nás 
čekala více vzdělávací část víkendu. Jako první 
jsme se vrhli na legislativní potřebnosti 
k táboru, se kterými nás seznámila naše Anička. 
Lehce otřeseni nad některými nároky zákona 
jsme se opět rozptýlili hrou. Cílem hry bylo 
ve skupince sepsat co nejvíce informací 
o vylosovaných osobách z jiných skupinek. 
Pokud se nám podařilo napsat informaci, 

kterou nikdo z protihráčů o dané osobě nevěděl 
– dostali jsme body navíc. Nejen, že jsme se 
mohli více poznat, ale někdy i pořádně zasmát. 
Přijela za námi také zdravotnice Adélka, 
která nás provedla základními znalostmi první 
pomoci, a to i za pomoci názorných ukázek 
a nezapomenutelných videí. Den jsme zakončili 
grilováním, sportováním a hraním stolní hry 
Time's up. 
Neděle byla pro nás skutečně dnem odpočinku. 
Trochu jsme si přispali a poté se sešli na ranních 
chválách v kapli střediska. Po snídani jsme začali 
promýšlet jedno z překvapení tábora. 
Přemýšlení jsme po nějakém čase přerušili 
a vydali se na mši svatou, která se nesla v duchu 
oslav Dne otců. Po návratu ze mše jsme se zcela 
spontánně usadili v hudebně a začali hrát 
na vše, co zde bylo k dispozici (klavír, kytara, 
housle, bicí, bonga, triangl). Čas naší týmové 
„muzikoterapie“ přerušila myšlenka 

na nedomyšlené překvapení. Proto jsme se 
k němu ještě krátce před obědem vrátili. 
Potom už nás čekal oběd, úklid a cesta domů. 

Jako loni i letos byl pro nás tento víkend nejen 
plný práce, ale také odpočinku a radosti 
ze strávených společných chvil. Děkujeme 
manželům Olejníkovým, kteří se s láskou starali 
o naše žaludky a o. Honzovi Slavíkovi, který nám 
umožnil strávit víkend na středisku a cítit se tam 
moc dobře. 

KŠ
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J) 

Radují se nejen malí, ale i větší či ti vůbec největší – už jsou tu prázdniny, je tady pravý léta čas! 

Jak se je letos chystáte prožít? U vody? Na horách? Na hřišti? S kamarády? Nebo jen tak 

lenošením? Ať už je prožijete jakkoli, držíme palce, ať je prožijete s úsměvem na rtech a radostí 

v srdci. Protože jak kdysi řekl jistý pan Louis Schmidt: „Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje 

a naznačí, že srdce je doma.“

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

rodičů, kamarádů nebo mrkněte na internet.

Po rozšifrování odkryjete závěr tohoto vtipu:

Pan učitel vysvětluje žákům, co je čas minulý, přítomný a budoucí. Pak dává příklad:

„V červenci jsou prázdniny a hodně pálí sluníčko. Jaký je to čas, Pepíčku?“ Pepíček odvětí:

-/---//.---/.//-.-/.-./.-/…/-./-.--//-.-./.-/…//

Tajenka: ___________________________ 

Tajenka z minulého čísla: gotika.

Smích je zdravý

J Říká malý Ládíček tatínkovi na koupališti:

„Tati, já už nechci do bazénu.“

„Proč?“

„Já už nemám žízeň.“

J Jenda se vrátí domů z tábora.

„Jak ses tam měl? Jistě ses dozvěděl nové důležité věci, co například?" ptá se otec.

„Že všichni ostatní dostávají vyšší kapesné!"

J Tři policajti se zachrání po havárii zaoceánské lodi a doplavou na pustý ostrov.

Žijí si tam vcelku spokojeně až do dne, kdy uloví zlatou rybku.

„Když mě pustíte, splním vám každému jedno přání!“

Policajti jsou nadšeni a první říká: „Já si přeji, ať jsem hned doma!“ A zmizel. 

Tak druhý taky: „Ať jsem hned doma!“

Zbyl tam velitel: „Já se tady sám bojím! Ať jsou okamžitě zpátky!“

IS

Svatojánský hlas 7-8/2018
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PRVOSOBOTNÍ POUŤ DĚKANÁTU FRÝDEK

Sobota 1. 9. v BM

16.00 h růženec, příležitost ke svátosti smíření

17.00 h pobožnost

18.00 h mše svatá

MŠE SVATÁ NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Neděle 2. 9. v BM

10.00 h – mše svatá

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

Neděle 8. 7. a 19. 8.

CELODENNÍ ADORACE

Celodenní pondělní adorace se v červenci 

a v srpnu nekonají.

Svátost křtu dětí: přípravy: 

14. 7., 21. 7., 11. 8., 18. 8. v 9.00 h v KL

křest: 22. 7., 19. 8. po mši svaté v 10.00 h 

(křest v 11.00 h) v BM

SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ SE V ČERVENCI 

A V SRPNU NEKONAJÍ.

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

26. 5. – Alejando Jonáš

26. 5. – Jennifer Jonášová

26. 5. – Lejla Jonášová

26. 5. – Justin Jonáš

26. 5. – Monika Jonášová

26. 5. – Dominik Jonáš

26. 5. – František Machala

16. 6. – Chantal Balogová

16. 6. – Tereza Křibíková

17. 6. – Sebastian Novobilský 

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ

9. 6. – Marie Adamusová – Martin Kocián

OPUSTILI NÁS

  4. 6. – Zdeněk Durčák (*1945)

  6. 6. – Vlasta Lešková (*1938)

SBÍRKY

1. 7. a 5. 8. – sbírka na potřeby farnosti

POZVÁNÍ

PŮLHODINA S VARHANAMI

V průběhu hlavních prázdnin každý čtvrtek

14.00 h v BM.

PRVOSOBOTNÍ POUŤ DĚKANÁTU BÍLOVEC

Sobota 7. 7. v BM

16.00 h růženec, příležitost ke svátosti smíření

17.00 h pobožnost

18.00 h mše svatá

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO VYKUPITELE

Titulární slavnost redemptoristů

Neděle 15. 7. BM

8.00 h, 10.00 h, 18.00 h – mše svatá 

SLAVNOST SV. ALFONSA MARIE Z LIGUORI

zakladatele redemptoristů

Středa 1. 8. v BM

8.00 h, 18.00 h mše svatá

PRVOSOBOTNÍ POUŤ DĚKANÁTU OSTRAVA

Sobota 5. 8. v BM

16.00 h růženec, příležitost ke svátosti smíření

17.00 h pobožnost

18.00 h mše svatá

FARNÍ TÁBOR 2018

11. - 18. 8. Orlí hnízdo na Pstruží

Pro děti od 6 do 15 let.

Přihlašování do 9. 7. ve farní kanceláři.

II. VELKÁ FRÝDECKÁ POUŤ

Sobota 11. 8. BM

16.00 h – růženec

17.00 h – pobožnost

18.00 h – mše svatá

Neděle 12. 8. bazilika

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

V Lískovci a ve Starém Městě nebudou mše svaté 

slouženy.

FARNÍ POUŤ DO LURD

Neděle 19. 8. – Neděle 26. 8.



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

P. Jozef Novák CSsR 603 899 108
administrátor farnosti

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

PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH  
VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

VÝUKA BUDE ZAHÁJENA V TÝDNU OD 10. 9. 2018

Ř Souběžně s vyučováním náboženství pro děti 3. třídy bude probíhat v další místnosti na staré 
faře setkání pro rodiče, které je povinné (p. Jaroslava Štěpánková). 

VÝUKA NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH:
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