
LITURGICKÝ ROK ZAČÍNÁME 
ADVENTEM 

Drazí čtenáři Svatojánského hlasu,

vítejte v novém liturgickém roce. Liturgický rok 

nebo též církevní rok se skládá z řady 

tzv. liturgických období a určuje pořadí 

a závaznost různých slavností,  svátků, 

ale také úryvky z Písma svatého, které se 

při bohoslužbách mají číst. Jednotlivé doby se 

vyznačují svou vlastní liturgickou barvou. My 

jsme vstoupili do adventního období. Advent 

(z lat. adventus příchod) je začátkem 

liturgického roku a přípravou na Vánoce. Má 

fialovou barvu. Výjimku má 3. adventní neděle 

Gaudete – Radujte se, kdy se používá barva 

růžová. 

Adventní období je časem nábožného 

a radostného očekávání. V teologickém 

s mys l u  s e  a d ve nt  v yz n a č u j e  d vo j í m 

očekáváním – slavnost narození Ježíše Krista 

a jeho druhý příchod na konci času. Díky 

tomuto období máme možnost opět si 

stanovit svůj řád a cíl. Svůj řád a cíl má také toto 

prosincové číslo. Článek o svatém Bernardovi 

nás zve k zamyšlení, jak prožít adventní období 

(viz str. 2). Kromě toho se vám nabízí průvodce 

adventem (viz str. 3) a také představení dalšího 

společenství v naší farnosti (viz str. 5). Jako 

bonus naleznete uvnitř čísla Vánoční speciál, 

který vás určitě zaujme.

Požehnaný advent a Vánoce!

P. Jozef+
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ADVENT U SVATÉHO BERNARDA 
Z CLAIRVAUX 

Možná si i ty kladeš na začátku adventu 
otázku: Jak ho můžu smysluplně prožít? 
Máme před sebou 23 dnů. Svatý Bernard 
(1090-1153) si v souvislosti s adventní dobou 
kladl také důležité otázky: Kdo je Ten, 
který přichází? Odkud přijde a kam jde? 
Z jaké příčiny vstupuje do našeho světa? 
K d y  a  j a ko u  c e s t o u  v c h á z í ?  M o ž n á 
bude v adventní době hodně povinností, 
které budeme chtít stihnout do Vánoc, 
ale svatý Bernard se zastavil a řekl si: proč 
k nám sestoupil Boží syn, když bychom spíše 
my měli vystoupat k němu? A dává sám sobě 
odpověď: jednak „zeslábly mi oči“ (Gn 27,1) 
t e d y  b y c h  h o  n e m o h l  s p a t ř i t , 
poněvadž přebývá v nedostupném světle 
(1 Tim 6,16) a  také proto, že má situace 
byla podobná situaci ochrnulého, který leží 
na lehátku a nemůže vstát (Mt 9,2).

Svatému Bernardovi neustále přicházelo 
na mysl latinské slovo hodie (dnes). Zamýšlel 
se nad tím, proč právě toto slovo. A odpověď 
hledal v Písmu svatém. V Božím slově 
pochopil, že i dnes se může stát, že Kristus 
vstoupí do našeho srdce. Kristus přichází 
ze srdce nebeského Otce do lůna Panny 
Marie. Svatý Pavel napsal: „Když se naplnil 
stanovený čas, poslal Bůh svého Syna.“ 
(Gal 4,4). Jistě - řekl si svatý Bernard – plnost 
a hojnost věcí časných způsobila, že se hojně 
zapomínalo na ty věčné. A proto právě tehdy 
přišla věčnost, když více převládala časnost. 
Když je to tak, pak je dobré udělat důležitý 
krok .  Nemus ím se  p lav i t  přes  moře 
nebo pronikat mraky či překračovat hory. 
Neukazuje se mi dlouhá cesta. Mám jít jenom 
do svého nitra vstříc svému Bohu „Blízko 
tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci.“ 
(Řím 10,8)

Svatý Bernard rozlišil v adventu dva Kristovy 
příchody, totiž viditelný v těle, který se 
uskutečnil jednou, a neviditelný v duchu, 
který se děje každodenně ke spáse duše 
každého člověka osobně (Pláč 4,20). 
A toto začal učit žáky, kteří k němu přicházeli. 
Připomínal jim: „Kristus je ten, kdo dává tvým 
očím vidění a uším umožňuje slyšení; on dává 
jazyku hlas, patru chuť a všem údům pohyb.“ 
Je-li on v nás, kdo nás oklame? Proto si 
neustále poznamenával, že Boží syn přišel 
na svět, aby přebýval v lidech, s lidmi a pro lidi, 
aby naše temnoty osvěcoval, v našich 
námahách nám ulehčoval a nebezpečí 
od nás zaháněl. 

V adventu svatému Bernardovi záleželo ještě 
na těchto slovech: moudrost, zbožnost 
a pravidelnost. Pochopil, že pravidelnost jde 
ruku v ruce se zbožností. Ke zbožnosti si 
napsal: zbožný je ten, kdo hledá činné tvoření 
Pánovo. Na srdci mu ležela i moudrost, 
která je světlem, jímž osvěcuje každého 
člověka.

Když si svatý Bernard prošel adventním 
časem, napsal: „Kristus se narodil nejen 
před tímto naším časem, ale před veškerým 
časem. Narodil se v čase z těla, narodil se v těle 
a Slovo se stalo tělem,“ a dodal, „kde je Bůh, 
tam je radost, klid a štěstí.“

P. Jozef+



ADVENTNÍ IMPULS

Drazí farníci! 
Možná zrovna listujete naším Svatojánským 
hlasem a říkáte si, jak je možné, že jsme letos 
zapomněli na tradiční adventní přílohu neboli 
adventní kalendář. Nebojte se – nezapomněli 
jsme! Letos bychom vám rádi nabídli oproti 
minulým ročníkům netradiční přílohu s názvem 
Adventní impuls.

Něco mi to říká...
Možná jste už něco podobného někdy slyšeli. 
Ano - tuto aktivitu již před několika lety v naší 
farnosti vytvářeli mladí v postní době. Převzali 
jsme od nich tuto myšlenku a nově zpracovali 
pro letošní dobu adventní. 

Jak se můžu zapojit?
Ve farním kostele bude židle s košíkem, 
v e  k t e r é m  b u d o u  m a l é  p a p í r k y  
s citáty  – tzv. impulsy. Vždy, když přijdete 
během adventní doby do kostela, můžete si 
jeden impuls z košíku vzít. Potom už bude na 
k o n k r é t n í m  s l ů v k u ,  k  č e m u 
vás povzbudí – možná to bude nějaký skutek, 
modlitba nebo krátké zamyšlení. 

Zase je to stejné! 
V košíku budou některé impulsy obsaženy 
vícekrát – ovšem ne mnohokrát. Proto není 
třeba ztrácet hlavu, když si vytáhnete stejné 
s lůvko jako naposled.  Není  to špatně 
a nemusíte jej vracet. Stačí se jen zeptat: Bože, 
co mi chceš tímto slovem říct? 

Je to na Něm…
Podobné aktivity nám někdy mohou připadat 
jako loterie. Je to prostě náhoda! Ne, věřím, 
že i takto k nám může Bůh promlouvat. 
Vzpomeňme si na příběhy Starého zákona, 
ve kterých lidé také „losovali“ - před tím se však 
modlili k Bohu. A mnohdy Bůh nemlčel. 
Přistupujme k této aktivitce s modlitbou 
a prosme Ducha svatého, aby On sám nám dal 
slovo pro náš život. 

KŠ
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165 600 VTEŘIN

Píše se pátek 16. listopadu a já již sbalená 
a doufajíc, že jsem na nic nezapomněla, 
vyráž ím směr Frýdlant  nad Ostravic í . 
Očekávám, že svých 165 600 vteřin prožiji 
naplno. A taky, že ano. Po pátečním příjezdu 
jsme si našli místečko na spaní mezi svými 
kamarády a šli jsme si zahrát seznamovací hru, 
abychom poznali pár nových tváří. 

Seznámili jsme se také s novým konceptem, 
a to, že na každou hru budeme mít jinou 
skupinku a každý pojede sám za sebe. Hodnotit 
se bude ve třech věkových kategoriích, 
a to nejmladší, střední a nejstarší. Když jsme se 
tedy dostatečně seznámili a povečeřeli, vydali 
jsme se překonávat své hranice, tou první 
bylo samo o sobě počasí, které nám dávalo 
z a b r a t  p o  c e l ý  v í k e n d .  V e d o u c í  s i 
pro nás připravili pár úkolů, ku příkladu vydržet 
stání na jedné noze, najít minci v kýblu, 
který byl plný velmi nechutných věcí a radši asi 
nechci ani vědět, co všechno tam bylo.

Tento den jsme samozřejmě zakonči l i 
modlitbou a odebrali jsme se do svých 
spacáčků.�
� � � � � �
Sobotní dopoledne jsme prožili v domově 
důchodců,  kde j sme s i  popovídal i  se 
sympatickými babičkami a dědečky, dozvěděli 
j s m e  s e ,  j a k  p rož í va l i  své  m l á d í  o n i 
a někteří z nás jim dokonce i zazpívali. 

Pokračovali jsme ve hře, při které jsme se 
pokusili zjistit co nejvíce informací o Frýdlantu. 
Po obídku od Šreků jsme si mohli vybrat ze tří 
aktivit - fotbal, frisbee nebo cvičení (ne)jen 
pro holky. Pak se z nás stali inženýři a stavaři, 
kteří stavěli mosty, nebo módní návrháři.

Po večeři jsme šli nacvičit úryvek jedné 
z divadelních her. Na závěrečném představení 
jsme zhlédli  Sluhu dvou pánů, R.U.R., 
Noc na Karlštejně, Revizora nebo O princezně 
Zubejdě. Ale i vedoucí si pro nás připravili 
scénku, a to Výpravu na severní pól od Járy 
Cimrmana. Všem se to moc povedlo, pak jen 
zbývala večerní modlitba a šlo se spát.� � � � � � � �

Když jsme se v neděli ráno dozvěděli, 
že vyrážíme na pouť do nedalekého Pržna, 
abychom tam oslavili mši svatou, nebyli 
jsme moc nadšení. Záhy se ovšem ukázalo, 
že to byl skvělý nápad a my se cestou více 
připravili na setkání s Pánem. Po návratu zpět 
na faru už nám zbylo jen zabalit si své věci, 
pomoci s úklidem, se všemi se rozloučit a vydat 
se na cestu do svých domovů. 

Vendy Hillová

Svatojánský hlas 12/2018
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PŘEDSTAVENÍ MLÁDEŽE

Vyznat se v aktivitách mládeže naší farnosti 
může být pro některé obtížným úkolem, 
proto bychom vás v tomto článku rádi 
seznámili s tím, jak naše mládež vlastně 
funguje. Existují celkem tři hlavní oblasti, 
které jsou pro mládež typické, a těmi 
j s o u  m l á d ež n i c ká  s p o l ča ,  fa r n í  a kc e 
a děkanátní akce. 

V současné době v naší farnosti fungují dvě 
spolča mladých – mládežnické spolčo a spolčo 
pro holky. 

Mladí  ve věku 13-26 let  se setkávaj í 
na pravidelném čtvrtečním spolču mládeže 
o d  1 9  h o d i n  n a  s ta ré  fa ře  v e  v e l m i 
proměnlivém počtu 10-18 lidí. Ve spolču, 
které trvá zhruba dvě hodiny, většinou nechybí 
modlitba, společné sdílení toho, čím mladí žijí, 
nějaká hra, aktivita, katecheze a diskuse 
k probíranému tématu. Občas se do spolča 
zatoulá i nějaký host a letos se už i spolčo 
zatoulalo na setkání u bowlingu.

Spolčo pro holky se schází každé páteční 
odpoledne na staré faře a momentálně jej 
navštěvuje asi 10–15 děvčat ve věku 11–15 let. 
Setkání  zpravidla obsahují  společnou 
modlitbu, krátkou katechezi, diskuzi a hru, 
p ř í l e ž i t o s t n ě  j s o u  o r g a n i z o v á n y 
také jednodenní nebo víkendové společné 
akce. 

Co se týče farních akcí - asi nejvýznamnější 
oblastí zapojení jsou farní víkendovky a tábory 

pro děti, které připravuje právě skupina 
mladých. Tyto akce jsou pořádány již šestým 
rokem a probíhaj í  ve frekvenci  dvou 
víkendovek během školního roku a dvou 
táborů během letních prázdnin. Do zapojení 
ve farnosti dále patří podílení se na organizaci 
rorátů pro děti a také příprava mládežnických 
a d o r a c í .  M l a d í  t a k é  p o m á h a j í 
při jednorázových akcích, jako je například 
Postní den pro děti nebo příprava dětí na první 
svaté přijímání. 

Třetí oblastí aktivit jsou tzv. děkanátní akce. 
Naše farnost je součástí děkanátu Frýdek 
horní, který zahrnuje také další okolní farnosti 
(např. Dobrá, Šenov, Vratimov nebo Morávka). 
V rámci tohoto děkanátu funguje asi 15členný 
t ý m  a n i m áto r ů ,  k te ř í  ve  s p o l u p rá c i 
s  d ě ka n á t n í m  ka p l a n e m  p ro  m l á d ež 
(v současné době P. Jozef Novák ml.) připravují 
různé akce pro mládež ve věku 13–25 let. 
Poslední proběhlou akcí byla děkanátní pouť 
na Hrčavu (10. 11.) a nejbližší plánovanou 
událostí je adventní duchovní obnova 
s názvem Vydej se za Hvězdou (7. – 9. 12.). 
Mezi tyto společně trávené chvíle patří 
také například děkanátní spolča, což jsou 
tematicky zaměřená setkání  mladých 
z různých částí děkanátu, která se konají 
zpravidla ve Frýdku.
Chtěli bychom povzbudit všechny mladé, 
aby se v případě zájmu nebáli  zavítat 
na některou ze zmíněných akcí nebo spolč 
nebo alespoň navštívili nově vytvořené 
webové stránky
www.mladezdekanatufrydek.cz. Zároveň 
bychom tímto chtěli všem ostatním věkovým 
kategoriím říci, že i když tak možná často 
nevypadáme, většina z nás mladých vidí smysl 
ve službě druhým a budeme rádi, když budete 
vědět, že tady jsme pro vás. Zároveň prosíme 
o modlitbu, protože být (správným) mladým 
není ani v dnešní době úplně jednoduché. 

Anna Kačmaříková

Svatojánský hlas 12/2018

http://www.mladezdekanatufrydek.cz


6    Svatojánský hlas 12/2018

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J) 
Milí malí i velcí farníci, prožíváme dobu adventní a připravujeme se na nejkrásnější období roku – 

na Vánoce. Také už se nemůžete dočkat? Také se tak jako my těšíte na vůni cukroví, štědrovečerní 

večeře a čerstvého jehličí na vánočním stromečku?

Přes všechnu vnější krásu Vánoc ale nesmíme zapomenout na to nejpodstatnější – na to, 

že slavíme narození Ježíše, Božího syna a našeho Pána, který se stal člověkem. 

I proto si o Vánocích navzájem dáváme dárky – připomínáme si mimo jiné to, že právě Ježíš nám 

dal ten nejkrásnější dárek. Jaký? To se dozvíte v tajence po vyplnění naší obrázkové křížovky.

Tajenka z minulého čísla: Ondřej.

Smích je zdravý

J Pepíček u stromečku: „Ty všechny dárky mi přinesl Ježíšek?”

„Pochopitelně, kdo jiný?”

„To znamená, že vy jste se na mě zase vykašlali?!”

J „Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan Urbánek. „Manželka chce, 

abych jí pomohl s vánočním úklidem.”

„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” rezolutně to odmítne ředitel.

„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec, „věděl jsem, že je na Vás spolehnutí.”
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CELODENNÍ ADORACE

Každý pátek, začátek po ranní mši svaté 

a ukončení před večerní mší svatou ve FK 

(7. 12., 14. 12., 21. 12.).

SBÍRKY

2. 12. –  1. adventní neděle – sbírka 

 na potřeby farnosti

9. 12. –  2. adventní neděle – sbírka 

 na potřeby diecéze

25. 12. –  Slavnost Narození Páně – 

 sbírka na potřeby farnosti

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

25. 11. – Sebastian Kus

OPUSTILI NÁS

  1. 10. – Magdaléna Hebká (*1943)

12. 10. – Štěpán Kupča (*1950)

26. 10. – Ludmila Bongilajová (*1951)

26. 10. – Věra Hlosková (*1942)

BLAHOPŘEJEME

Dne 20. 12. bude slavit narozeniny P. Jozef 

Novák st., CSsR. Přejeme hojnost Božího 

požehnání, ochranu Panny Marie a zdraví.

PROSINCOVÍ SVATÍ

„Není slabým, kdo se opírá o Boha.“ 

(sv. František Xaverský - 3. 12.)

„Velikost daru se nepočítá podle toho, 

kolik kdo dal, nýbrž podle toho, co mu zbylo.“

(sv. Ambrož - 7. 12.) 

„Kdybychom znali cenu modlitby ve stavu 

neútěchy, nikdy bychom netoužili po útěše.“ 

(sv. Jan od Kříže - 14. 12.)

POZVÁNÍ

MŠE SVATÁ V KAPLI NA ZÁMKU 

(Památka sv. Barbory)

Úterý 4. 12. v 18.00 h

SVÁTEK SV. MIKULÁŠE – PRO DĚTI

Středa 5. 12. v 18.00 h ve FK

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

PRO MLÁDEŽ

Téma: Vydej se za Hvězdou

7. – 9. 12. Krnov – Cvilín, 

cena 300 Kč + 100 Kč doprava 

Přihlašování do 2. 12. 2018 na: 

mladezdekanatufrydek@gmail.com

ADVENTNÍ KONCERT

Pátek 14. 12. v 19.00 h ve FK

Účinkují: Pavla Sungova-Vozarová – příčná 

flétna, traverso

Monika Kanioková – zpěv

Miroslav Maňoušek – varhany, cembalo, 

basso continuo

VÁNOČNÍ KONCERT

Pátek 28. 12. v 17.00 h ve Starém Městě  

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

Neděle 23. 12. ve FK

VÁNOČNÍ OPLATKY A JINÉ 

Od 1. neděle adventní bude možno zakoupit 

vánoční oplatky vzadu ve FK. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

Od 22. 12. 2018 do 6. 1. 2019 nebude 

probíhat výuka náboženství. 

FARNÍ KANCELÁŘ

Od 22. 12. 2018 do 6. 1. 2019 

bude uzavřena farní kancelář.



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: 

8. 12., 15. 12. v 9.00 h v KL

křest: 16.12. po mši svaté v 10.00 h 

(křest v 11.00 h) ve FK

Přípravy na svátost manželství: 

v prosinci se nekonají

Společenství Modlitby matek:

skupina A v pondělí 3.12., 17. 12.v 17.00 h v KL

skupina B každé úterý v 19.00 h v KL

Setkání chlapů: 13. 12. v 19.00 h na SF

Setkání Misijního klubka: 

Setkání katechetů farnosti Frýdek: nekoná se

Setkání pastorační rady: v prosinci se nekoná

Biblický kurz: 12. 12., 2. 1. 2019 v 19.00 h na SF

Společenství Lectio Divina: 6. 12. 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

4. 12. 2018 Frýdek, 8.00 h na SF 

Klub aktivních seniorů

Téma: Svatá Barborka - symbol Boží síly 

a naděje, malé předvánoční tvoření 

11. 12. 2018 Frýdek, SF 8.00 h

Ježíšova podobenství: Farizeus a celník

Čas na 8 hodin je posunut kvůli rorátům.

12. 12. 2018 Frýdlant n. O. Středisko 

sociálních služeb (domov důchodců)

Adventní duchovní obnova

Program: mše sv., přednáška, možnost svátosti 

smíření, adorace, duchovně nás bude provázet 

P. Mgr. Jozef Novák st., CSsR.

Přihlášky do 8. 12. 2018 � M. Göttlicherová, 

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

13. 12. 2018 Ostrava – biskupství, 9.00 h

Akademie pro třetí věk  

Téma: Advent a vánoční svátky o století 
zpátky, lektor ThLic. PhDr. Marek Matějek, 
Ph.D. Th.D.

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  

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