
OCHRÁNIT

Drazí čtenáři Svatojánského hlasu, 

hlavním tématem zářijového čísla je archanděl 

Michael. Jeho úkolem je chránit nás od zlého. 

Sloveso ochránit nebo chránit se týká různých 

oblastí našeho života - například samotného 

života, přírody, mezilidských vztahů a podobně. 

Toto téma je v naší společnosti velmi aktuální, 

proto je dobře, když si člověk odpoví na otázku: 

co je pro mě v ž ivotě nejdůležitějš í? 

Kromě tématu o archandělu Michaelovi 

naleznete v tomto čísle také reportáž z tábora 

(viz str. 3) a představení redakční rady 

(viz str. 4).

V tomto měsíci naši biřmovanci přijmou svátost 

biřmování. Na tuto slavnost se připravovali celý 

rok. Dary, které přijmou, je důležité opatrovat 

a rozvíjet pro službu církve. Pro věřícího 

člověka vždy bude podstatné chránit si dary, 

které dostal od nebeského Otce. 

Měsíc září bude patřit také XIII. ročníku 

Rodinné olympiády, na kterou jste všichni 

zváni. Jsme moc rádi, že se po čtyřech letech 

vrací do naší baziliky pouť seniorů, která se 

uskuteční 26. 9. 2018 a má bohatý program 

(více na str. 7). 

Na závěr tohoto úvodníku chci připomenout 

ještě jednu věc - již dříve jsme Vás informovali, 

že v příštím roce se v naší farnosti uskuteční 

diecézní setkání mládeže s otcem biskupem 

(5.–7. dubna 2019). Detailní informace 

Vám přineseme v dalším vydání Svatojánského 

hlasu. Prosím vás proto, abyste už dnes 

pamatovali ve svých modlitbách na mladé, 

kteří přijdou do naší farnosti. Děkuji.

Buďte požehnaní!

P. Jozef+
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Mariánské nám. 145, 738 01 Frýdek-Místek, web: www.farnostfrydek.cz,
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MISE SV. ARCHANDĚLA MICHAELA POKRAČUJE

29. září si budeme připomínat svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. Zastavme se 
krátce u sv. Michaela. Jistě jej známe z oné modlitby, ve které jej vzýváme k boji proti Zlému. 
Prázdniny skončily. Vstupujeme do nového školního roku a archanděl Michael dál bojuje s námi...

KŠ & VB

,



TÁBOR MUMULAND 2018

Ve dnech 11. – 18. srpna proběhl na Orlím 
hnízdě na Pstruží farní tábor s názvem 
Mumuland. Mumuland je smyšlená země, 
která na první pohled nabízí vše, co si jen 
m ů že te  p řá t .  B ě h e m  n a š e h o  p o b y t u 
jsme ale zjistili, že to není úplně pravda. 
Po příjezdu jsme byli rozděleni do pokojů 
a poté jsme hráli seznamovací hru. V průběhu 
večera byla také nabídka několika workshopů. 
Povečeřeli jsme a poté se rozdělili do osmi 
týmů, které během tábora bojovaly proti 
sobě navzájem, a večer jsme si užili plážovou 
party.

Dalšího dne ráno nás 
č e k a l o  p ř í j e m n é 
překvapení - snídaně 
do postele. Dopoledne 
jsme hráli zajímavou 
h r u .  S v ě d k o v é 
z politické Mumu strany 
nás obvinili z účasti 
na záhadném rituálu 
a úkolem každé skupiny 
bylo vyvrátit obvinění. Tento úkol všichni 
úspěšně splnili. Program pokračoval společnou 
mší svatou. Odpoledne proběhla další hra. Měli 
jsme stavět rakety. Každá raketa se skládala 
z jedenácti kusů – 1 hlavice, 2 motory, 
2 elektronické součástky a 6 kusů paliva. 
Pro získání každé součástky jsme museli udělat 
5 kliků nebo 10 dřepů. Průměrně se postavilo 
kolem sedmnácti raket. Během této i ostatních 
dopoledních i odpoledních her jsme si užili 
spoustu zábavy. Večer jsme opékali párky 
a poté nás čekala modlitba s názvem „Kdo jsi?“

Každým následujícím dnem jsme ale zjišťovali, 
že Mumu režim je špatný a vůdce země bohatne 
a sílí na úkor obyvatel. Situace se více a více 
zhoršovala, a proto proběhla revoluce a svržení 
režimu.  Starého režimu jsme se zbavili, 

ale nyní jsme museli vymyslet, jak bude 
vypadat nová vláda. Každá skupinka si tedy 
vymyslela svou ideální zemi a potom ji 
prezentovala. Ze všech projektů se vybraly 
nejlepší nápady a vytvořila se nová vláda. 
Zbývalo už jenom porazit samotného vůdce. 
Podle našich informací se Mumu ukrýval 
na hoře Skalka, kde jsme se během pátečního 
výletu vypravili.

Ráno jsme posnídali, sbalili balíček s obědem 
a vypravili se na celodenní výlet. Na hoře 
jsme ale zjistili, že naše informace nebyly 
správné a vůdce na daném místě není. Rozdělili 
jsme se na skupinu mladších a starších. Mladší 

šli hlídat chatu 
a  k o n t r o l o v a t 
c e s t u ,  s t a r š í 
s e  v y p r a v i l i 
porazit Mumua. 
K d y ž  m l a d š í 
dorazili k chatě, 
z j i st i l i ,  že  by la 
z a b r á n a 
n e p ř í t e l e m , 
a  p r o t o  s p a l i 
b l í z k o  c h a t y 

pod hvězdami. Starší čekala delší cesta, 
ale také přespali pod širákem. V noci se 
odehrála noční hra a ráno přesun starších 
k chatě a její společné dobytí. 

Jelikož nám Mumu zase unikl, vytvořili jsme 
bludiště v lese, kam měl vůdce odpoledne jít. 
Tato akce se konečně podařila a my jsme vůdce 
po vodní bitvě chytli. Poté jsme dostali dopis, 
že jsme porazili zlo a teď se nemáme bát 
a bojovat se zlem i v našem životě. 

V sobotu jsme pouklízeli chatu a zakončili tábor 
společnou mší svatou.

Štěpánka Vidláková
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REDAKČNÍ RADA SE PŘEDSTAVUJE

Jsme známí a neznámí, 
pro mnohé z vás a naše společenství
tvoříme i letos náš Hlas….

„Důležité je mít všechny příspěvky včas!“
To říká redaktorka Míša, která tak hlídá nás
a také správnou češtinu,
abychom v slovech neměli žádnou trhlinu.

Štupi, ta velice tvořivá je,
její článek vždy u srdce zahřeje.
Nebojí se žádného zadání 
a píše podle přání.

Ohlášky a statistika,
stránka 8 je v Hlasu moc důležitá.
Lumír má přehled o celém dění,
proto i spravuje toto zajímavé čtení.

Bez dětské stránky, to by byla nuda!
Ivet tomu ten správný tón dodá.
Hlavolamy, soutěže a vtipy,
= (pokud chcete, zašlete nám taky vaše tipy). 

Verča, ta dodá nám obrázky na strany,
a tak neslyšíme nesplněná přání.
Má šikovné ruce velice a její kreativita 
nezná hranice.

Ondra, to je grafik zdatný,
do pozdních hodin večerních bojuje,
protože stránky Hlasu spojuje.
Má rád poctivou práci, 
a tak se nebojí ani velkých operací.

Nad společenstvím bdí správce farnosti,
otec Jozef Novák.
Písmo svaté je studnice a poklad Boží lásky,
ve kterém vidí otec Jozef nádherné klásky.

V našem společenství máme ještě jednu 
Slovenku:
Katarínu, která Hlasu dává správnou 
myšlenku.
Děkujeme za Vaši podporu,
příspěvky, modlitby i slova kritiky.
Redakce Hlasu tvoří pro Vás každý měsíc
originální rubriky. 

KaSl

Svatojánský hlas 9/2018

Uzávěrka příštího čísla: 20. 9. 2018
Příští číslo vyjde v neděli 30. 9. 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) 

Naši milí malí (i velcí) luštitelé, už jste se jistě těšili na konec prázdnin a začátek školního roku, že?  

Pevně doufám, že jste během letních prázdnin nabrali sílu, dobrou náladu a spoustu energie 

do dalšího školního roku. Určitě ano, proto pro vás máme těžkou osmisměrku, kterou ale jistě 

díky nabyté síle zvládnete rozluštit.

Po vyškrtání sedmi slov z nápovědy si zakroužkujte písmenka, která v osmisměrce zbyla. Dozvíte 

se lidovou pranostiku na měsíc září.

1. Jeden ze tří nejvýznamnějších archandělů, jehož jméno v překladu znamená     

     „Bůh uzdravuje“.

2. První česká světice; babička svatého Václava.

3. Politická strana figurující na letošním farním táboře (viz reportáž v tomto čísle).

4. Atribut evangelisty, který byl původně celník či výběrčí daní (atribut se pojí k jeho práci).

5. Dne 8. září se slaví ________________ Panny Marie.

6. Rodná země svaté Matky Terezy.

7. Další z archandělů, jehož jméno znamená „Kdo je jako Bůh“ a který je v knize Zjevení představen

    jako vítězný bojovník s drakem (znázorňujícím satana).

Tajenka: ___________________________ 

Tajenka z minulého čísla: To je krásný čas. 

Smích je zdravý

J 1. září ráno. Do pokoje se otevřou dveře a ozve se starostlivý ženský hlas:

„Františku, vstávej, je první den v novém školním roce!”

„NEEE, nebudu vstávat, nikam nejdu!”

„Ale no tak, škola čeká.”

„Zase na mě budou křičet učitelky.”

„No snad to nebude tak zlé.”

„A děti mě budou šikanovat.”

„Františku! Jednou jsi ředitel, tak tam prostě musíš!”

IS
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Festiválek sv. Jan session         

Sobota 15. září
farní zahrada u kostela sv. Jana Křtitele 
ve Frýdku od 18.00 do 22.00 h
  
HROZEN
tóny lahodné i svíravé
SLÁVEK KLECANDR & JIŘÍ SMRŽ
spojení dvou silných osobností prorockého 
formátu    
TYKRÁSO
melancholická krása střídá čistou nádheru
ELLEN MAKUMBIROFA 
slam poetry a expresivní písně mladé 
afričešky

Neděle 16. září
kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku od 20.00 
do 21.00 h

STAVITEL CHRÁMU
Projekce němého filmu z roku 1919 o Petru 
Parléřovi a jeho práci na dostavbě Svatovítské 
katedrály doprovázená originální živou 
hudbou v podání výtečných muzikantů 
(Barbora Jirásková, Radim Přidal, Matěj 
Drabina, Marian Friedl) .
 
Vstupné dobrovolné! Srdečně zveme!

CHRÁMOVÝ SBOR srdečně zve všechny, 
kteří by svým hlasem chtěli oslavovat a velebit 
Pána při liturgii, ale zve také ty, kteří si jen tak 
rádi zpívají.  Nacvičujeme každý pátek 
od 19.00 h na kůru kostela sv. Jana Křtitele. 
Na vaši účast se těší sbormistr Miroslav 
Maňoušek a sboristé.

Svátost křtu dětí: 

přípravy: 15. 9., 22. 9. v 9.00 h v KL

křest: 23. 9. po mši svaté v 10.00 h 

(křest v 11.00 h) v BM

Přípravy na svátost manželství: 

3. 9. (III/1), 10. 9. (III/2), 17. 9. (III/3), 

24. 9. (III/4) v 18.00 h na SF

Společenství Modlitby matek:

skupina A v pondělí 3. 9. výlet, 

17. 9. v 17.00 h v KL

skupina B každé úterý v 19.00 h v KL

Setkání chlapů: 13. 9., 27. 9. v 19.00 h na SF  

Setkání Misijního klubka: 8. 9. v 9.00 h na SF 

Setkání katechetů farnosti Frýdek: 

dle dohody

Setkání pastorační rady: 6. 9. v 19.00 h na SF

Biblický kurz: 12. 9., 26. 9. v 19.00 h na SF

Společenství Lectio Divina: 

13. 9., 27. 9. v 16.00 v KL

Přípravy na svátost biřmování: 

8. 9. v 9.00 h BM – svátost smíření 

biřmovanců 

15. 9. v 9.00 h BM – nácvik liturgie ke svátosti 

biřmování

Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF 

Setkání ministrantů: v září se nekoná

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

Svatojánský hlas 9/2018
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KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

15. 7. – Mia Odleváková

22. 7. – Ladislav Kocich

22. 7. – Tomáš Strouhal

11. 8. – Agnes Komarnicki

12. 8. – Klára Žídková

12. 8. – Klaudie Žídková

19. 8. – Adam Muroň

19. 8. – Erik Prachovský

19. 8. – Šarlota Šimková

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ

  7. 7. – Zuzana Gospošová – Rostislav Hruška

12. 7. – Jana Fialová – Jan Fojtík

14. 7. – Markéta Růžičková – Jan Jakubowski

21. 7. – Veronika Dvorská – Ivo Jedlička

  4. 8. – Jana Kaniová – Jan Zezulka

17. 8. – Karolína Chýlková – Lukáš Žurek

18. 8. – Iveta Čarvašová – Michael Friedel

25. 8. – Veronika Křístková – Vladimír Kuric

OPUSTILI NÁS

23. 6. – Eleonora Primusová (*1933)

  7. 7. – Stanislav Vojkovský (*1928)

10. 7. – Ludovít Krajíček (*1942)

13. 7. – Adolf Niesner (*1929) 

15. 7. – Valérie Štuknerová (*1919)

27. 7. – Rudolf Bielčík (*1942)

27. 7. – Jiří Slíva (*1955)

28. 7. – Richard Orság (*1953)

  1. 8. – Ludmila Kryglová (*1926)

  2. 8. – Vilém Gašek (*1940)

  3. 8. – Karel Škrábal (*1941) 

23. 8. – Anna Kaločová (*1948)

SBÍRKY

  2. 9. – 22. neděle v mezidobí – 

                   sbírka na potřeby farnosti

16. 9. – 24. neděle v mezidobí – 

                   sbírka na církevní školy

POZVÁNÍ

III. VELKÁ FRÝDECKÁ POUŤ

Sobota 8. 9. BM

16.00 h – růženec

17.00 h – pobožnost

18.00 h mše svatá

Neděle 9. 9. BM

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.

POUŤ – KAPLE V HÁJKU

Sobota 15. 9. kaple v Hájku

15.00 h – mše svatá

SV. JAN SESSION

Sobota 15. 9. a neděle 16. 9. zahrada u FK

BIŘMOVÁNÍ

Neděle 16. 9. BM

10.00 h mše svatá s udílením svátosti biřmování

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

Neděle 16. 9. v BM

XIII. RODINNÁ OLYMPIÁDA

Neděle 23. 9. Panské Nové Dvory

10.00 h – mše svatá

Poté program na zahradě rodiny Křižkových.

IV. POUŤ SENIORŮ

Středa 26. 9. v BM

9.30 h – mše svatá

CELODENNÍ ADORACE

Každý pátek v kapli sv. Kříže v BM. Začátek 

po ranní mši svaté, ukončení v 17.45 h.



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

9. 9. 2018 Oslavy 25 let CPR z. s., Ostrava -
Vítkovice – areál Syllabova 19

Prorodinná akce se zajímavým programem: 

řemeslné dílny, manželské rande, trénink paměti, 

výstava Svoji, psí kusy a agility, divadlo Víti Marčíka, 

klauni na volné noze, hudební vystoupení atd. 

11. 9. 2018 Frýdek, SF, 9.00 h

Klub aktivních seniorů

Téma: Výlet po severní Moravě a Českém 

Slezsku 

13. 9. 2018 vycházka - zámek Raduň

Srdečně zveme na vycházku na zámek Raduň. 

Pojedeme vlakem ze zastávky Frýdek–Místek 

v 8.32 h nebo z Ostravy, Svinov v 9.13 h do zastávky 

Opava, Východ, potom autobusem č. 218 do obce 

Raduň. 

!!! Možná změna jízdních řádů od září – 

bude upřesněno!!!

18. 9. 2018 Frýdek – SF, 9.00 h

Téma: Ježíšova podobenství: O rozsévači

20. 9. 2018 Ostrava – biskupství, 9.00 h

Den s Biblí ve spolupráci s Českým 

kat. bibl. dílem, Téma: Mládež v Bibli

Program: mše sv., praktická práce s Biblí, 

kterou povedou P. Doc. Petr Chalupa, Th. D. 

a PhDr. Marie Klašková. 

Přihlášky do 10. 9. 2017 M. Göttlicherová, 

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

26. 9. 2018 Frýdek – BM, 4. pouť seniorů 

Program: mše sv. v 9.30 h v BM, další program 

na zámku ve Frýdku:  přednáška manželů 

Zajíčkových na téma: „Co od nás potřebují naše 

děti a vnoučata“, vystoupení folklorního dětského 

souboru Ostravička

Přihlášky do 21. 9. 2018 

Kontakty na všechny akce: 

M. Göttlicherová tel. 731 534 062, 

L. Kaňoková, tel. 734 876 497

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