
LITURGICKÝ ROK – POKRAČUJEME MEZIDOBÍM 

Drazí čtenáři Svatojánského hlasu,

končí nám vánoční období, které začalo Narozením Páně (25. prosinec). Vánoce jsou v křesťanské 

tradici oslavou narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším 

křesťanským svátkům. Vánoční období končí svátkem Křtu Páně (po svátku Zjevení Páně). 

Po tomto období následuje mezidobí. Mezidobí je obdobím církevního roku, které nepatří 

ani k vánočnímu, ani velikonočnímu cyklu. Liturgickou barvou tohoto období je zelená - symbol 

naděje, neboť evokuje pohled na zelené osení slibující bohatou úrodu. Věříme, že duchovní plody 

vám přinese také toto nové číslo. Pokračujeme v představování dalšího společenství 

v naší farnosti (viz str. 4). Kromě toho naleznete duchovní pomůcku „tísňová volání“ (viz str. 3), 

statistiku za rok 2018 (viz str. 2) nebo rozhovor s o. Janem Slavíkem, který má na starosti středisko 

mladých ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v naší diecézi (viz str. 5). Jako přílohu naleznete plán akcí 

naší farnosti na rok 2019.

Buďte požehnání!

P. Jozef+
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„Lásce se naučíme milováním, stejně jako se naučíme vědě studiem a řeči mluvením.”
 (sv. František Saleský - 24. ledna)  
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STATISTIKA FARNOSTI SV. JANA KŘTITELE VE FRÝDKU 
V ROCE 2018

Křty: 46 z toho chlapci: 23; děvčata: 23

První sv. přijímání: 16 (z toho 3 o Velikonocích) 

Svatby: 12 

Pohřby: 42 

 se mší svatou FK: 24

 do země: 34; kremace: 8

 Frýdek: 28; Staré Město: 10; Lískovec: 4 

Pomazání nemocných: 349 z toho společně při mši sv.: 140, individuálně: 209

Hospic: 12; Oáza pokoje: 9; Gaudium: 19; Nemocnice F-M: 49; Dům pokojného stáří: 102; 

Domácnost: 12; farní kostel: 2; bazilika: 1; klášter: 3;

Biřmovanci: 28   

Společenství: 19

Poutě ve farnosti: 26 (3x Velká frýdecká pouť; 12x prvosobotní pouť; pouť ve farním kostele; 

pouť ve Starém Městě; pouť v Lískovci; pouť seniorů; pouť matek; farní pouť do Lurd; pouť 

Panské Nové Dvory; pouť rodin; pouť Český Těšín; pouť Hájek)

Počet návštěvníků v rámci projektu Otevřené chrámy 2018: 

 BM 6383 

 Věž FK: 2422  

Mše svaté ve farnosti: 1185

 Lískovec: 104; Staré Město: 110; Bazilika: 484; Farní kostel: 335; 

 Dům pokojného stáří: 53; Hospic: 44; Oáza pokoje: 12; Gaudium: 38; 

Mše svaté mimo kostel: 5 (kaple sv. Barbory na zámku; Obřadní síň; kaple v Hájku; 2x kaple 

Panské Nové Dvory)

Počet dětí v náboženství v roce 2017/2018: 86

Noc kostelů: BM: 2359; FK: 1500; Lískovec 201; Staré Město: 150 

Projekty v roce 2018: Průzkum krypty v bazilice; oprava střechy a výměna oken ve Starém 

Městě; kácení stromů v Lískovci; vymalování bočních kaplí ve farním kostele; opravené 

prostory na klášteře; Otevřené chrámy;

Připravované projekty na rok 2019: restaurování obrazu na hlavním oltáři ve farním kostele; 

půlhodina s varhanami v bazilice; nové lavice ve farním kostele; pokračování projektu krypty, 

varhan a Křížové kaple v bazilice.

P. Jozef+



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ 

Na začátku nového kalendářního roku vám přinášíme duchovní pomůcku při různých 
okolnostech vašeho života. Uvedená čísla jsou přímé volby dostupné 24 hodin denně 365 
dní v roce.

 Když potřebuješ posilu ve víře     Žid 11,1-39
 Když potřebuješ posilu v naději    2 Pt 1,16-21
 Když potřebuješ posilu v lásce    1 Kor 13,1-13
 Když jsi padl       Ž 51
 Když ztrácíš odvahu     Ž 91
 Když ti někdo ubližuje      Ž 56
 Když se ti zdá, že Bůh je daleko    Ž 139
 Když jsi na cestách      Ž 121
 Když už dál nemůžeš     Ž 88
 Když potřebuješ povzbudit    Iz 43,1-7
 Když tě pokouší pýcha     Ž 131
 Když s něčím zápasíš     Ž 27
 Když chceš vycházet s lidmi    Kol 3,12-17
 Když hledáš pravé hodnoty    Iz 55,1-3
 Když jsi osamocen      Ž 23
 Když tebou jiní pohrdají     Řím 8,28-39
 Když toužíš po pokoji     Mt 11,28-30
 Když jsi moc zaneprázdněn    Ž 90
 Když jsi vděčný za Boží pomoc     Ž 12

 

 Zkrácené volby
 V případě strachu      Iz 41,13
 V případě nebezpečenství/nebezpečí   Ž 17,8
 V případě rozhodování     Mk 8,36
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SCHOLA VENIMUS

Schola Venimus je společenství mladých lidí 

z frýdecké farnosti, které baví hudba a zpěv. 

Z p ě v e m  a  h u d b o u  s l o u ž í m e  n e j e n 

v naší farnosti, ale i mimo ni. Jednou za měsíc 

doprovázíme nedělní bohoslužbu, v obdobích 

léta a podzimu doprovázíme svatební obřady. 

Tradicí se už také stalo, že se každým rokem 

o Velikonocích podílíme na farním plese 

Hrozenbál  a  o  někol ik  týdnů pozděj i 

také na Noci kostelů.  

V  m i n u l o s t i  j s m e  s p o l u p r a c o v a l i 

s  re d e m p t o r i s t y  n a  l i d o v ýc h  m i s i í c h 

a  d u c h o v n í c h  o b n o v á c h  ( m š e  s v a t é , 

zhudebněná křížová cesta - P. Andrzej Wodka 

CSsR), doprovázeli jsme různá setkání a akce 

pro mládež (Dny důvěry - Taize, BISCUP), poutě 

rodin i poutě Rádia Proglas a TV Noe, účastnili 

jsme se také soutěžního festivalu Hradní tóny 

v Brumově či soutěží schol. 

Naše počátky se datují někdy od roku 1998, 

kdy jsme spolu s otcem Mirosławem Jeselem, 

tehdejším frýdeckým kaplanem, začali 

nacvičovat písně na bohoslužby. Taktovku 

nad námi převzal Pavel Baroš.

 Ten nás vedl až do doby, kdy se s rodinou 

přestěhoval do Pardubického kraje. Původně 

jsme si říkali „Barošovci“. Název Venimus vznikl 

v roce 2005 před konáním celosvětového 

setkání mládeže s papežem v německém Kolíně 

nad Rýnem. Tehdy jsme pořádali koncerty 

na podporu mladých putujících do Kolína 

n a d  R ý n e m .  H y m n a  t o h o t o  s e t k á n í 

byla „Venimus adorare eum“, v překladu „Přišli 

jsme se mu poklonit“ – odtud Venimus. 

Většina členů se tehdy setkání zúčastnila.

V průběhu let se u nás vystřídalo mnoho členů, 

n ě k t e ř í  o d e š l i  k v ů l i  s t u d i u ,  n ě k t e ř í 

se přestěhovali, někteří založili rodiny, jádro 

ale vždy zůstalo.

Momentálně je nás asi kolem 15 členů, 

většinou se scházíme v 10 lidech. Nástrojově 

jsou u nás zastoupeny kytara, baskytara, 

klávesy,  housle,  f létny,  cajon a různé 

doprovodné perkuse. Zkoušíme v pátky od 18 h 

na staré faře a stále jsme otevření příchodu 

nových zpěváků a hudebníků.

V dohledné době se těšíme na doprovázení 

mše svaté v rámci diecézního setkání mládeže 

(BISCUP), které se uskuteční na počátku dubna 

v naší farnosti.

Pavel Hrtús

Svatojánský hlas 1/2019
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S ŘEDITELEM O BISCUPU 2019

V neděli 9. prosince odsloužil v naší farnosti 
dvě mše svaté ředitel DCM o. Jan Slavík, během 
nichž nás nejen povzbudil k adventnímu 
rovnání svých cest, ale také představil blížící 
se BISCUP. Přinášíme vám s o. Janem krátký 
rozhovor.

Otče Jane, můžete nám prosím vysvětlit, 
co to DCM vůbec je?
DCM je zkratka Diecézního centra pro mládež, 
které založil po vzoru jiných diecézí náš biskup 
František rok po vzniku diecéze. Jeho sídlo je 
na biskupství v Ostravě, ale troufnu si říci, 
že centrem aktivit pro mládež je spíše Diecézní 
středisko mládeže, které má své sídlo ve Staré 
Vsi nad Ondřejnicí. Zde se odehrává převážná 
většina událostí a setkání mládeže. 

Co to znamená být ředitelem DCM? 
Jsem jím třetí rok a tak se pořád ještě učím, 
co to vlastně znamená. Ale kromě všech aktivit 
napsaných na dekretu cítím, že mám za úkol 
být více s mladými a snažit se být citlivý na to, 
co potřebují a jakým způsobem můžeme 
m y  n a  D S M  p o m o c i  -  j e d n o t l i v c ů m , 
fa r n o ste m ,  s p o l e č e n st v í m  i  š ko l á m . 
K tomu pak patří příprava a organizace 
naplánovaných aktivit spolu s týmem, 
který na faře ve Staré Vsi žije a pracuje.

Letos se bude konat BISCUP (diecézní setkání 
mládeže) ve Frýdku, proč právě Frýdek?
Každý rok se vybírá jiné místo pro tuto událost, 
a protože ve Frýdku setkání ještě nebylo, stal se 
Frýdek jedním z adeptů, který disponuje 
dostatečným zázemím pro tuto akc i . 
A pak i po té lidské stránce je důležité, 
aby byla otevřenost ze strany faráře dané 
farnosti a dalších, jako jsou např. ředitelé škol, 
kde budou mladí ubytování a v neposlední 
řadě primátora či starosty. Díky Bohu od všech 
těchto lidí jsem vnímal velkou otevřenost. 

Čím je pro mladé takový BISCUP důležitý? 
U zrodu těchto setkání byl sv. Jan Pavel II., 
který přišel s touto myšlenkou. Velmi 
podporoval pravidelná setkávání mladých vždy 
v sobotu před Květnou nedělí. V naší diecézi 
se z praktických důvodů posunulo setkání 
na víkend před Květnou nedělí. Jsou lidé, 
kteří jsou vůči těmto jednorázovým akcím 
skeptičtí a preferují spíše pravidelnou práci 
s mladými. Naprosto s nimi souhlasím 
(v důležitosti pravidelné práce s mladými), 
ale na druhou stranu je pro mladé obrovským 
obohacením zakusit širší rozměr církve, 
poznávat jiná místa v diecézi, setkávat 
se s mladými z jiných oblastí a společně 
se bavit, modlit či prožívat různé zážitky. 
A určitě nesmím zapomenout na setkání 
se svým biskupem. 

Co může BISCUP přinést naší farnosti?
To setkání je velmi krátké, ale myslím si, 
že pro spoustu lidí (a především pro starší lidi) 
může být pohled na mladé, kteří se společně 
modlí  a radují,  určitým povzbuzením. 
A pro všechny farníky to může být určitě víra 
v to, že pomohli mladým lidem z naší diecéze 
společně prožívat svou víru.

Co byste rád vzkázal frýdeckým farníkům?
Každému z vás moc děkuji za otevřenost 
a možnost tuto akci u vás pořádat. Věřím, 
že může přinést duchovní plody nejen 
účastníkům, ale i všem vám. 

Děkujeme otci Janovi za poskytnutý rozhovor 
a přejeme mu hodně sil a vedení Ducha 
v jeho službě. 

KŠ

Svatojánský hlas 1/2019
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PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J) 

Milí malí i velcí farníci, je to až neuvěřitelné, ale už zase je tu nový rok. Schválně, za jak dlouho 

si navyknete psát, že je rok 2019 a ne 2018? Nám to určitě minimálně ten měsíc potrvá. Nový rok 

přináší i nové výzvy a nová předsevzetí. A jak praví anglický klasik světového dramatu William 

Shakespeare: „Náš osud není ve hvězdách, ale je v nás.“ Proto se snažme žít co nejlépe a nebojme 

se vysokých cílů a nových výzev. Jaké novoroční předsevzetí jste si dali vy? A co myslíte, 

jaké novoroční předsevzetí by se nejvíce líbilo Ježíškovi?  V tomto čísle jsme se rozhodli 

zopakovat Morseovu abecedu. Pokud ji neznáte, poptejte se rodičů, kamarádů nebo mrkněte 

na internet.

Po rozšifrování odkryjete odpověď na naši poslední otázku:

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

Tajenka z minulého čísla: sám sebe.

Smích je zdravý

J Dcera: „Tati, věděl jsi, že holky jsou chytřejší než kluci?“

Otec: „No to jsem tedy nevěděl.“

Dcera: „No, tak vidíš.“

J Chlapec rozbije vázu v domě bohatého strýce. Když to strýc zjistí, rozlítí se a dá se do křiku: 

„Víš vůbec, jak stará ta váza byla?! Byla ze 17. století!“

Chlapeček si úlevně oddychne: „Uf, no ještěže nebyla nová!“

J Pepa: „Představ si to, spadl jsem minulý týden z desetimetrového žebříku!“

Franta: „To si děláš srandu - to je hrůza!!! Jak jsi to vůbec přežil?!“

Pepa: „Naštěstí to bylo jen z druhé příčky.“

Svátost křtu dětí: 
přípravy: 12. 1., 19. 1. v 9.00 h v KL
křest: 20. 1. po mši svaté v 10.00 h 
(křest v 11.00 h) ve FK
Přípravy na svátost manželství: 7. 1. (I/1), 
14. 1. (I/2), 21. 1. (I/3), 28. 1. (I/4) v 18.00 h na SF
Společenství Modlitby matek:
skupina A v pondělí 7. 1., 21. 1. v 17.00 h v KL
skupina B každé úterý v 19.00 h v KL
Setkání chlapů: 10. 1., 24. 1. v 19.00 h na SF 
Setkání Misijního klubka: 19. 1. v 9.00 h na SF  

Biblický kurz: 16. 1., 30. 1. v 19.00 h na SF
Společenství Lectio Divina: 
10. 1., 31. 1. v 16.00 h 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
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Biskupství ostravsko – opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči
nabízí nejen pro seniory tyto akce:

8. 1. Frýdek – 9.00 h na SF
Klub aktivních seniorů
Téma: Doteky Vánoc
17. 1. Ostrava – biskupství, 9.00 h
Akademie pro třetí věk  
Téma: Ústav pro studium totalitních režimů 
(představení instituce), 
Výroky magisteria k totalitním režimům (přehled 
postojů zejména papežského magisteria 
k totalitním režimům), 
lektor PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D. 
22. 1. 8.00 h na SF
Ježíšova podobenství: O ztracené ovci a minci
Mgr. Ludmila Kaňoková  
Bc. Lenka Putzlacherová 
mobil: 734 876 497   
mobil: 736 185 701

Koordinátorky seniorských aktivit

Biskupství ostravsko-opavské

Centrum pro rodinu a sociální péči 

středisko Frýdek-Místek

Sadová 606

738 01 Frýdek-Místek

BLAHOPŘEJEME

Dne 8. 1. bude slavit narozeniny P. Jozef Novák ml., 

CSsR. Přejeme hojnost Božího požehnání, ochranu 

Panny Marie a zdraví.

PODĚKOVÁNÍ
Paní Marii Göttlicherové u příležitosti přechodu 
z plného pracovního procesu mezi aktivní seniory. 
Milá Maruško, moc děkuji za Tvou obětavou práci, 
vysoké nasazení a výborné vedení programů 
pro seniory nejen ve Frýdku, ale v rámci celé 
diecéze. Děkuji za položení pevných základů, 
za spolupráci i předání zkušeností. Vděčná Ludmila 
Kaňoková 
A do dalších let Ti ze srdce přejeme pevné zdraví 
a hojnost Božího požehnání. Všichni kolegové i velký 
zástup seniorů.

POZVÁNÍ

ADORACE VEDENÁ FEB

Neděle 6. 1. v BM

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Neděle 13. 1. – 15.30 h ve FK

VEČER CHVAL – v týdnu modliteb za jednotu 
křesťanů

Sobota 19. 1. V 19.00 h v sále na SF

Společné chvály, uctívání, modlitby za jednotu 
křesťanů.

Srdečně zve schola Efrém.

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

Neděle 20. 1. ve FK

MODLITEBNÍ TRIDUUM

Pátek 25. 1. – neděle 27. 1. FK

25. 1. v 17.00 h – křížová cesta 

26. 1. v 17.00 h – růženec  

27. 1. v 19.00 h – adorace   

PRVOSOBOTNÍ POUŤ

Sobota 2. 2. BM

17.00 h – adorace spojená s růžencem

18.00 h mše svatá

CELODENNÍ ADORACE

Každý pátek ve FK (od 18. 1.). Začátek po ranní 

mši svaté, ukončení v 17.45 h.

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI
  2. 12. – Vojtěch Žižka
  2. 12. – Agáta Kulhánková
  2. 12. – Vojtěch Šnerch
16. 12. – Agáta Holubová
16. 12. – Monika Vojkůvková

OPUSTILI NÁS
23. 11. – Květoslava Dvořáková (*1938)
15. 12. – Marie Šputová (*1930)
15. 12. – Jan Pupík (*1940)
25. 12. – Milan Sova (*1957)
  
SBÍRKY
 6. 1., 3. 2. - sbírky na potřeby farnosti



Mariánské nám. 145, 738 01 Frýdek-Místek,
e-mail: rkf.frydek@doo.cz,  číslo účtu: 6080193099/5500

web: www.farnostfrydek.cz, www.mladezdekanatufrydek.cz

P. Jozef Novák CSsR 603 899 108
administrátor farnosti

MODLITBA ZA BISCUP 2019 VE FRÝDKU

Dobrý Bože, ty nás miluješ a víš, co je pro nás dobré. 
Maria, tvá věrná služebnice, to věděla a nebála 

se přijmout tvou vůli. Prosíme, dej, ať nadcházející 
Diecézní setkání mládeže ve Frýdku je časem a místem 

radostného setkání s Tebou. Provázej svým Duchem 
a žehnej těm, kteří mají na starost organizaci celého 

setkání - ať zakouší tvou blízkost a poznají, 
co je pro mladé lidi nejlepší a podle toho i nastaví 

program setkání. 
Prosím, dej, aby farníci a obyvatelé tohoto kraje měli 

pochopení pro mladé lidi a setkání bylo 
pro ně požehnáním. Otevři jejich srdce, ať mladí, 

kteří se s nimi setkají, zakusí kus tvé lásky. 
Panno Maria, služebnice Páně, oroduj za nás!

Amen. 

P. Jozef Novák st. CSsR 734 288 586
farní vikář a rektor komunity 

P. Roman Janáč CSsR 732 256 223
farní vikář

Farní kancelář: 731 625 682

Uzávěrka příštího čísla: 24. 1. 2019, Příští číslo vyjde v neděli 3. 2. 2019
Cena výtisku jednoho kusu: 3 Kč, e-mail redakční rady: redakcehlas@gmail.com

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
Gaudium:   Út:  14.30 h
Dům pokojného stáří: Po: 14.00 h
Hospic:     So:  14.00 h     

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

Sobota:  -----

Neděle:  -----
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