
SPRÁVNÝ ČAS

Drazí čtenáři Svatojánského hlasu,

spojení: „za našich časů, letí čas, mít přesný čas, čas jsou peníze, dělat přesčas, od času 

do času, udělat si čas“ – používáme často ve svém životě. V poslední době se taky často 

mluví o zrušení letního nebo zimního času. Který je správný? My, křesťané, víme, že čas 

stvořil Bůh. V knize Kazatel se píše: „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem 

svůj čas…“ (Kaz 3,1). To platí také o naší farnosti. Před rokem jsem se stal administrátorem 

farnosti Frýdek - máme tedy za sebou jeden společný rok práce na šíření Božího království. 

Věřím, že čas, který jsme měli, byl správně využitý. A co nás čeká v tomto listopadovém 

čísle? Hlavním tématem je exhortace papeže Františka o svatosti „Gaudete et exsultate“ 

(viz str. 2). Je to i měsíc, kdy končí liturgický rok. Proto se nám nabízí duchovní obnova 

s Písmem svatým (viz str. 8), abychom se zastavili a udělali reflexi ve svém životě. V rubrice 

„Seznamte se“ pokračujeme v představování dalšího společenství. Teď to je společenství 

rodin (viz str. 4). 

Na závěr úvodníku chci upřímně poděkovat všem, kteří se zapojili v měsíci říjnu 

do společné modlitby svatého růžence. Poděkování patří i malým misionářům 

z naší farnosti. Věřím, že v příštím roce, dá-li Pán, se zapojí ještě víc společenství.

Buďte požehnání!

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
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(NEJEN) PAPEŽOVA TOUHA: 
BUĎTE SVATÍ!

Na letošní katolické charismatické konferenci 
v Brně byl jedním z hostů francouzský kněz 
René Luc. Na jedné ze svých přednášek slovně 
poukázal na význam papežských exhortací 
v životě křesťana: „Představ si, že Ti papež 
napíše dopis. Není to skvělé? A ty ten dopis 
od papeže necháš ležet ve schránce. 
Exhortace je takovým dopisem od papeže 
pro každého křesťana. Je dopisem i pro Tebe.“

Není to tak dávno, co papež František 
představil světu svou novou exhortaci 
Gaudete et exultate – Radujte se a jásejte 
věnovanou tématu povolání ke svatosti 
v současném světě. Právě v měsíci listopadu 
si připomínáme svatost při Slavnosti všech 
svatých – pojďme se tedy v tomto čísle 
zamyslet nad „papežovým dopisem“.

Nejkrásnější tvář církve
Myslím, že všichni skutečně rádi posloucháme 
životní  příběhy o svatých a žasneme 
nad jejich odvahou, láskou či zbožností...  
Mohou nás inspirovat i povzbudit na naší 
cestě životem. A potom jsou tady „svatí lidé“, 
k t e ř í  n á m  m o h o u  b ý t  j e š t ě  b l í ž 
a kterým papež říká „svatí u našich dveří“ – 
stačí se rozhlédnout okolo:

„Rád pozoruji svatost přítomnou v trpělivosti 
Božího lidu: v rodičích, kteří s tolikerou láskou 
vychovávají své děti, v mužích a ženách, 
kteří pracují, aby si vydělali na chléb, 
v nemocných lidech, ve starých řeholnicích, 
které se pořád usmívají. V jejich každodenním 
ustavičném kráčení vpřed vidím svatost 
c í r k v e .  Č a s t o k r á t  j e  t o  s v a t o s t , 
která na nás čeká „u našich dveří“, svatost 
těch, kteří žijí vedle nás a kteří jsou odrazem 
Boží přítomnosti.“(čl. 7.)

Když se nad tím zamyslíme – je to často právě 
svatost druhého člověka, která s námi dokáže 
pohnout a nenechává nás chladnými 
jak ve vztahu k Bohu, tak i ve vztahu k druhým 
lidem. Možná proto mluví papež František 
ve své exhortaci o svatosti jako o nejkrásnější 
tváři církve. (čl. 9) 

Tou tváří jsi i Ty
Hned v 10. článku odhaluje papež František 
(nejen) svou touhu: „Já bych chtěl ale touto 
exhortací především připomenout povolání 
ke svatosti, které Pán dává každému z nás, 
povolání, s nímž se obrací také k tobě: Buďte 
s v a t í ,  n e b o ť  j á  j s e m  s v a t ý . ” 
(Lv 11,44; 1 Petr 1,16)

Často nám přijde svatost vzdálená a nás se 
netýkající. A papež nejenže nám ukazuje 
její přítomnost u našich dveří, ale také touží, 
aby každý z nás přijal svatost jednoduše 
jako styl života. Tou tváří církve jsi i Ty – právě 
tam, kde si Tě Pán zasadil – právě tam odrážíš 
velikost a svatost Boha. Svým životem můžeš 
nabídnout okolnímu světu tu nejkrásnější tvář 
církve.



Recept na svatost
Už jsem zmiňovala inspirativní příběhy svatých 
i světce u našich dveří, „Jejich svědectví 
jsou prospěšná k tomu, aby povzbuzovala 
a motivovala, ale nesmíme se snažit je 
kopírovat. To by nás mohlo dokonce vzdálit 
o d  t é  j e d i n e č n é  a  z v l á š t n í  c e s t y , 
kterou pro nás Pán připravil. Důležité je, 
aby každý věřící rozpoznal svou cestu a vydal 
ze sebe to nejlepší, to osobní, co do něj Bůh 
vložil, a neunavoval se úsilím napodobovat 
něco, co mu není určeno. Všichni jsme povoláni 
k tomu, abychom byli svědky, ale existuje 
mnoho způsobů svědectví.“ (čl. 11) 

Jeden recept na svatost skutečně neexistuje. 
Pán má pro každého zcela konkrétní cestu 
ke svatosti, zcela konkrétní recept na svatost. 
Byli bychom šťastnějšími lidmi, kdybychom 
přijali tuto skutečnost jak ve svých životech, 
tak v životech druhých lidí. Ve 24. článku papež 
František opět zmiňuje svou touhu, se 
kterou psal  svou exhortaci ,  a  píše Ti : 
„Přál bych si, abys poznal to slovo, to Ježíšovo 
poselství, které Bůh touží říct světu tvým 
životem.“ 

Obsah papežova „dopisu“
Něco málo z  exhortace tady zaznělo, 
ale opravdu je to jen něco málo. Papežův dopis 
dlouhý 85 stránek je velice bohatý, velmi 
srozumitelně a hlavně praktický napsaný. 
Jednotlivé kapitoly nesou názvy: Povolání 
ke svatosti; Dva nenápadní nepřátelé svatosti 
(tato kapitola je dle mého názoru i skvělé 
zpovědní zrcadlo :-)); V mistrově světle; 
Některé vlastnosti svatosti v současném světě 
a  B o j ,  b d ě n í  a  r o z l i š o v á n í .  C h t ě l a 
bych nás povzbudit, abychom tento dopis 
nenechali ležet ve svých schránkách, ale vytáhli 
jej – pozorně četli (i vícekrát, jako mnohdy 
čteme zprávy a dopisy od těch, kteří nás milují) 
a možná si i podtrhávali věty, které se dotknou 
našich srdcí.
Papežův dopis je útlá žlutá knížka, která je 
k  dostán í  v  k terémkol iv  k řesťanském 
knihkupectví  za cenu 99 Kč.  Případně 
je k dostání na webových stránkách: 
http://www.klokoty.cz/data/web/udalosti/ga
udete-et-exsultate.pdf

Závěrem...
Uvažovala jsem, čím zakončit tento článek 
a nakonec jsem vybrala závěrečná slova papeže 
Františka na konci exhortace: „Doufám, že tyto 
stránky budou prospěšné k tomu, aby se celá 
církev věnovala podporování touhy po svatosti. 
Prosme, aby nám Duch svatý vlil silnou touhu 
být svatými k větší Boží slávě, a vzájemně se 
k tomu povzbuzujme. Tak budeme sdílet štěstí, 
které nám svět nemůže vzít.“                             

KŠ
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SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ

Společenství rodin nebo také „společenství 
breviáře“ žije v naší farnosti již více než 30 let. 
Podnětem k jeho vzniku byla dovolená rodin 
na jedné chaloupce Valašska, kde jsme poznali 
modlitbu breviáře a chtěli jsme v ní pokračovat 
i v naší farnosti. Tak byly položeny základy 
dodnes trvajícího společenství. Během 
dlouholetého trvání sice došlo k obměně členů, 
ale stále šlapeme dál.

Ř í k á m e  s i  t a k é  Č T V R T K A Ř I , 
jelikož naše setkávání je právě v tento den 
v 19.30 h - a to každých 14 dní.

Modlitba breviáře je stále hlavní a pevnou 
náplní našeho společenství. Mimo předepsané 
prosby však přidáváme ještě prosby vlastní. 
Kromě breviáře ještě 1x měsíčně zařazujeme 
Lectio divina aneb setkávání nad Biblí svatou. 
Přečteme si úryvek z Bible svaté nahlas, potom 
se nad daným textem zamýšlíme a jednotlivě 
si sdělujeme, které verše nás oslovily. Vše 
zakončuje modlitba chval.

Jednou za měsíc se seznamujeme s různými 
zajímavými texty či postupně vycházejícími 
exhortacemi. Nyní jsme začali pročítat 
exhortaci papeže Františka „Radujte se 
a jásejte“a diskutovat nad ní. Jelikož mezi nás 
přichází kněz, je zajištěn také náš duchovní růst.

Naše společenství nyní tvoří 12 členů. Scházíme 
se v našich domácnostech podle abecedního 
pořadí. Charakter našich setkání je hodně 
rodinný. Během závěrečného agapé jsme 
otevření jeden druhému. Při čaji a různých 
dobrotách probereme vše, čím naše rodiny žijí 
a co prožívají. Tak tvoříme jednu společnou 
farní rodinu.

Jedinou nevýhodou našich setkání je to, 
že se protahují do pozdních večerních hodin, 
s čímž by případní další zájemci měli počítat.                                                                                      

ČTVRTKAŘI

MLADÍ LEŽÍ PAPEŽOVI NA SRDCI 

Ve středu 3. října začala ve Vatikánu biskupská 
synoda (církevní poradní sněm biskupů, 
jenž má za cíl projednat a urovnat záležitosti 
týkající se církevní nauky a praxe), která trvala 
až do 28. října. Papež František ji tentokrát 
svolal na téma: Mladí lidé, víra a rozlišování 
povolání. Synody se zúčastnilo 267 zástupců 
biskupských konferencí z celého světa, 
kteří společně s papežem diskutovali a hledali 
odpovědi na otázky mladých lidí.  Během 
uplynulých měsíců probíhaly rozsáhlé přípravy 
na synodu – mladí lidé na celém světě 
vyplňovali dotazníky, dávali podněty k diskusím 
a zástupci mladých se setkali s papežem 
na předsynodním setkání v Římě. Výsledkem 
byl mnohostránkový dokument, který se stal 
jedním z hlavních podkladů synody. Českou 
republiku na synodě zastupoval plzeňský 
biskup Tomáš Holub a husitská farářka Martina 
Viktorie Kopecká zastupující Světovou radu 
církvi. 

Zdroj:  https://www.cirkev.cz

  Zdroj: facebook/Talíř do Bruselu

Svatojánský hlas 11/2018
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STALO SE V ŘÍJNU
Každý člověk potřebuje v životě impulzy, 
které ho přinutí se zastavit a pouvažovat 
nad smyslem života, aby si uvědomil věci, 
k te ré  v  ka žd o d e n n í  r u t i n ě  p ře h l í ž í . 
Naše farnost dostala v polovině října hned dvě 
příležitosti - a to posvěcení obnoveného kříže 
v  l ip inském les íku a  posvěcení  kaple 
v nemocnici.

Otec Jozef Novák posvětil obnovený kříž 
v lipinském lesíku.
Je neděle odpoledne a sluníčko přímo zve 
k procházce. A tak se společně s dalšími farníky 
i zvědavci připojím ke skupině asi 40 lidí 
pod kopcem v lipinském lesíku. Místo je to 
zvláštní: výhled na pravé straně nehezky 
rámuje teplovodní potrubí… Uprostřed kopce 
stojí dva majestátní stromy – kaštany - 
a uprostřed – na hrdém místě – obnovený kříž. 
Fakta chybí a historici pouze skládají střípky 
místa, které v historii pravděpodobně sehrálo 
svou roli. Údajně je na tomto místě pohřbeno 
přes sto vojáků, kteří na místě padli v roce 
1626, kdy zde došlo ke střetu vojsk. Prostor 
nebyl předmětem archeologického bádání, 
proto je to spíše nepodložené tvrzení. 
Pokud budete mít čas na procházku, zastavte 
se taky u kříže v lipinském lesíku a vzpomeňte 
si i na padlé vojáky.

Každá nemocnice by měla mít místo 
pro duchovní péči.
Na svátek svatého Lukáše – 18. října v 10 h -  
ve frýdecké nemocnici požehnali otec Václav 
Tomiczek a otec Jozef Novák CSsR nemocniční 
kapli. Nevelké místo pro ztišení vybudovala 
nemocnice z vlastních zdrojů z bývalé 
ambulance. Nachází se – takřka řečeno – 
centrálně,  v hlavní  budově v přízemí 
mezi kontrolními ambulancemi. Kaple je 
otevřena každý den od 6.00 h do 20.00 h 
p r o  ka žd é h o  –  b e z  r o zd í l u  v y z n á n í , 
i pro nevěřící. Jak říká ředitel nemocnice, 
Ing. Tomáš Stejskal, lidé potřebuji nejenom 
péči o tělesnou schránku, ale taky duchovní. 
Pravidelné bohoslužby se v kapli zatím 
neslouží. 

Svatojánský hlas 11/2018

Uzávěrka příštího čísla: 21. 11. 2018
Příští číslo vyjde v neděli 2. 12. 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, přišel čas padaného listí a pouštění draků, který mám já osobně 
moc ráda. Listopad je taky měsíc, kdy více než jindy navštěvujeme hřbitovy a s láskou 
vzpomínáme na naše blízké zemřelé. Druhý listopadový den slavíme tzv. „dušičky“. 
Připravili jsme si pro vás kvíz, abychom zjistili, kolik toho o této památce víte.
Po zakroužkování správných odpovědí se dozvíte, jaký světec – apoštol - slaví svátek 
poslední říjnový den. Je patronem Rumunska a Ukrajiny, na jejichž území prý působil.

1. Jak se oficiálně nazývá památka, kterou nazýváme „dušičky“?
n) Všech duchů  o) Všech věrných zemřelých p) Všech mrtvých

2. V jakém století se objevilo slavení této památky?
m) ve 3. století  n) v 10. století    o) v 19. století

3. Jaké odpustky můžeme v tento den pro duše v očistci získat?
b) žádné   c) částečné  d) plnomocné

4. Proč zapalujeme na dušičky na hřbitovech svíčky?
r) aby se mrtví nebáli    ř) jako symbol naděje  s) abychom na hroby viděli
    na život věčný          

5. Dříve se v tento den peklo pečivo nazývané dušičky. Jakého tvaru bylo? 
e) ve tvaru kostí f) ve tvaru svíce  g) ve tvaru hrobu

6. Kněží mají v tento den výjimku v počtu slavení mší. Kolik jich můžou sloužit?
ch) jednu  i) kolik chtějí    j) tři

Tajenka: ___________________________ 

Tajenka z minulého čísla: Terezie z Lisieux.

Smích je zdravý

J V účtárně:
„Ve výplatě jsem měl o dvě stě korun méně!“ „Posledně jsem vám dal o dvě stě korun víc, 
proč jste tehdy mlčel a teď si stěžujete?“ „Jedna chyba se omluvit dá, ale tohle 
je už druhá!“

J Kdy začíná věčnost? Když někdo přistoupí k mikrofonu a řekne: „Na závěr jen pár 
slov…“



 7 Svatojánský hlas 11/2018

ADORACE VEDENÁ CHRÁMOVÝM SBOREM

Neděle 11. 11. ve FK

PODZIMNÍ VÍKENDOVKA

16. - 18. 11. ve Frýdlantu

cena: 350 Kč 1. dítě; 300 Kč 2. a další dítě,

přihlašování do 9. 11. ve farní kanceláři

KONCERT

Pondělí 19. 11. v 19.00 h v BM

KONCERT

Středa 21. 11. ve 20.00 h ve FK

ČTENÍ PÍSMA SV. A NASLOUCHÁNÍ MU

Pátek – sobota 23. - 24. 11. – FK

PRVOSOBOTNÍ POUŤ

sobota 1. 12. v BM

16.30 h růženec, příležitost ke svátosti smíření

17.00 h adorace

18.00 h mše svatá

CELODENNÍ ADORACE

Každý pátek ve FK (od 9. 11.). Začátek po ranní mši 

svaté, ukončení v 17.45 h.

BLAHOPŘEJEME

Dne 13. 11. bude slavit narozeniny 

P. Roman Janáč.

Přejeme hojnost Božího požehnání, ochranu 

Panny Marie a zdraví.

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

  7. 10. – Filip Kothaj

  7. 10. – Filip Stach

21. 10. – Jáchym Krůček

21. 10. – Daniel Martinák

27. 10. – Valérie Dušková

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ

6. 10. – Barbora Mojáková – Jakub Hrtús

OPUSTILI NÁS

29. 9. – Aurelie Bongilajová (*1932)

4. 10. – Jiřina Górná (*1944)

6. 10. – Ilonka Bílková (*1947)

7. 10. – Marie Militká (*1951)

SBÍRKY

  4. 11. – 31. neděle v mezidobí

               sbírka na potřeby farnosti

18. 11. – 33. neděle v mezidobí

               sbírka – Den Bible

POZVÁNÍ

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY

Od 1. do 8. 11. je možno získat plnomocné odpustky, 

přivlastnitelné jen duším v očistci, jestliže po splnění 

obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, 

modlitba na úmysl Svatého otce) navštívíte hřbitov 

a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 

V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat 

takovýmto způsobem odpustky částečné.

MŠE SVATÁ V OBŘADNÍ SÍNI

Pátek 2. 11. v 16.00 h

PRVOSOBOTNÍ POUŤ

Sobota 3. 11. BM

16.00 h – růženec

17.00 h – pobožnost

18.00 h mše svatá

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V LÍSKOVCI

Neděle 4. 11. kostel Lískovec

7.30 h – mše svatá

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

Neděle 4. 11. v BM

POŘAD BOHOSLUŽEB – FARNÍ KOSTEL

V pondělí 5. 11. 2018 bude zahájen provoz 

ve farním kostele. 

V týdnu v 8.00 a v 18.00 h,

v neděli v 8.00, v 10.00 a v 18.00 h.

ZÁPIS INTENCÍ

V pondělí 5. 11. od 9.00 h bude ve farní kanceláři

zahájen zápis intencí na 1. pololetí roku 2019.

KONCERT

Úterý 6. 11. v 19.00 h v BM

SLAVNOST ZALOŽENÍ KONGREGACE 

REDEMPTORISTŮ

Pátek 9. 11. FK

8.00 h, 18.00 h – mše svatá

POUŤ MLÁDEŽE NA HRČAVU

Sobota 10. 11. 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA VE 

STARÉM MĚSTĚ

Neděle 11. 11. kostel Staré Město

9.00 h – mše svatá



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

Svátost křtu dětí: 

přípravy: 10. 11., 17. 11. v 9.00 h v KL

křest: 18. 11. po mši svaté v 10.00 h 

(křest v 11.00 h) ve FK

Přípravy na svátost manželství: 

v listopadu se nekonají

Společenství Modlitby matek:

skupina A v pondělí 5. 11., 19. 11. v 17.00 h v KL

skupina B každé úterý v 19.00 h v KL

Setkání chlapů: 8. 11., 22. 11. v 19.00 h na SF 

Setkání Misijního klubka: 10. 11. v 9.00 h na SF  

Setkání katechetů farnosti Frýdek: dle dohody

Setkání pastorační rady: 29. 11. v 19.00 h na SF 

Biblický kurz: 14. 11., 28. 11. v 19.00 h na SF

Společenství Lectio Divina: 

8. 11., 22. 11. v 16.00 v KL

Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF  

Chrámový sbor: zkoušky v pátek v 19.00 h na SF

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 19.00 h, Puškinova  

FEB č. 5: středa 18.00 h, SF

„Na počátku bylo Slovo, to slovo bylo u Boha, 
to Slovo bylo Bůh.“ Jan 1,1

Kostel sv. Jana Křtitele ve farnosti Frýdek

Od pátku 23. listopadu 2018 od 19.00 h do soboty 24. listopadu 2018 do 17.00 h 
se uskuteční souvislé čtení Nového zákona a naslouchání mu 

v kostele sv. Jana Křtitele ve farnosti Frýdek.
Srdečně zveme.

Bohoslužby       

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

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