
BÝT DAREM

začíná nám nový školní rok. Není to nic neobvyklého v září. :) Věřím, že jste si všichni školou 
povinní dostatečně odpočinuli, nabrali dostatek sil, abyste zvládli všechny radosti i starosti 
spojené se školním rokem. Rodiče a prarodiče, po někdy náročném čase prázdnin, opět začnete 
vnímat pravidelnost povinností svých ratolestí. 

Začátek školního roku přináší i do naší farnosti pravidelná setkání. Různá společenství, scholy, 
spolča, modlitební skupinky, přípravy ke svátostem, výuku náboženství… Je moc dobře, že se 
chceme pravidelně potkávat, abychom rostli jak vědomostmi, tak i v našem vztahu k Bohu 
a k bližním. Být spolu. Přijímat jeden druhého. Učit se vzájemné lásce, toleranci, respektu, 
pomoci… 

Jednoduše a krátce, chceme být jeden druhému darem! :) „Já mám být darem? Nemám být 
spíše tím, kdo je obdarován?” Ano, máš být darem. Darem, který se dává. Skrze darovaný čas, 
darovaný úsměv, darovanou modlitbu… i k tomu nás zve Ježíš v tomto čase. Pojď společně 
objevovat a prohlubovat hodnotu daru – být jeden pro druhého.

Milovaní, 

A ještě… díky za přijetí zpět do farní rodiny! :) 

                                                                                                                                                                      
Váš P. František
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             „Modlete se, doufejte a nebojte se. Strach je k ničemu. 

              Bůh je milosrdný a slyší vaši modlitbu.“           (sv. Pio z Pietrelciny - 23. září)
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Vzpomínky
Mnoho jsme toho přes prázdniny prožili. 
Mohly být okamžiky, ve kterých jsme my sami 
zažili Boží blízkost nebo okamžiky, ve kterých 
jsme byli přítomni tomu, jak se dotýká srdcí 
druhých. Vzpomínky nám mohou pomoci 
věřit. Nebojme se ve všedních dnech a chvílích, 
kdy nás starosti  budou tlačit  k zemi, 
zavzpomínat na to, co Hospodin konal a koná 
v našich životech i na to, co už vykonal 
v dějinách celého lidstva. A v hloubi srdce 
tak zaslechnout Jeho slova: „Jako jsem 
byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám 
tě klesnout a neopustím tě.“

S JOZUEM VZHŮRU 

Prázdniny skončily a nastal čas vykročit vstříc 
novému školnímu roku. Ať už jsme malí 
nebo trochu větší – cítíme, že po pohodových 
letních dnech je před námi zase něco nového. 
Pojďme udělat tento krok se svatým, 
který oslaví svůj svátek hned na počátku – 
1. září. Tím svatým je sv. Jozue. Je to ten Jozue, 
který jako mládenec doprovází Mojžíše 
při vedení izraelského národa, později vede 
vojsko a po smrti Mojžíše přivádí izraelský 
n á r o d  d o  Z a s l í b e n é  z e m ě .  S l o v a , 
kterými začíná kniha Jozue a kterými je tento 
m u ž  p o vo l á n  d o  s l u ž b y,  m o h o u  b ý t 
i nám povzbuzením na tomto našem začátku. 

DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ! 

                                                                                                                                                                                             
KŠ

Závěrem

Bible v kapse

Boží sen

Povolání Jozua zakončil Hospodin nádhernými 
s l o v y  u j i š t ě n í ,  s e  k t e r ý m i  m ů že m e 
také my vykročit i do neznámá nového 
školního roku: „Buď rozhodný a udatný, neměj 
strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, 
bude s tebou všude, kam půjdeš.“

Papež František jednou řekl  mladým: 
„Dvě minuty denně strávené nad evangeliem 
promění váš život.“ Jak málo stačí, abychom 
naše všední dny dokázali žít více v pohledu 
věčnosti. Dvě minuty. Známe to moc dobře, 
přesto je to někdy největší boj najít pár minut 
a otevřít Bibli. Také Jozue dostal od Hospodina 

tuto radu, jako přislíbení zdaru. „Kniha 
tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst. 
R o z j í m e j  n a d  n í  v e  d n e  v  n o c i , 
abys mohl bedlivě plnit vše, co je v ní zapsáno. 
Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, 
potom budeš jednat prozíravě.“ Kéž tento 
příslib zní i v našich srdcích a je nám denně 
impulsem k tomu otevřít svou Bibli, případně 
j i  za p n o u t  ( w w w. b i b l e . i s )  k  že h l e n í 
nebo k montování v garáží, v proudu dne 
nebo v tichu pozdního večera. 

Žádné ráno Bůh nepřestává žít svůj sen s naším 
životem i s celým lidstvem. Chce, abys žil, 
a proto se probouzíš do nového dne. Chce, 
abys dále putoval – byl na cestě, která má cíl. 
Ať už je před Tebou cokoliv – stále je 
tady Jeho sen. Sen, který vložil do hloubky 
srdce každého člověka. Sen Zaslíbené země. 
Jozuovi byl svěřen velký úkol – přivést izraelský 
n á r o d  d o  Z a s l í b e n é  ze m ě ,  k t e rá  j e 
předobrazem nebe. „Buď rozhodný a udatný, 
neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, 
jak jsem se přísežně zavázal jejich otcům, 
že jim ji dám.“ I my máme tento úkol. Mnohá 
setkání, naše slova i skutky všedních dní jsou 
příležitosti probouzet Boží sen Zaslíbené země 
v srdcích druhých lidí. Kéž je nám po boku 
sv. Jozue a pomáhá nám v tomto přivádění 
do Zaslíbené země. 
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Frýdeckou farnost již znáte z dřívějšího 
působení, jak na ni vzpomínáte?

NOVÝ KNĚZ VE FRÝDECKÉ 
FARNOSTI - P. PETER KVETAN

Otče Petře, řekněte nám prosím něco 
o své domovině a rodině. 

před prázdninami došlo v naší farnosti 
k výrazným personálním změnám. Rozloučili 
jsme se s o. Romanem Janáčem, který nyní 
p ů s o b í  v  K o s t o l n é  u  T r e n č í n a , 
a také s o. Jozefem Novákem ml., který již 
působí na Svaté Hoře. Opětovně jsme 
ve farnosti přivítali o. Františka Boldyho 
a také o. Petra Kvetana, který zde dříve působil 
jako jáhen a v následujícím rozhovoru se nám 
představí. 

Vyrůstal jsem v tradiční věřící rodině. Mám 
3 sestry, dvě jsou vdané a jedna svobodná. 

Milí farníci,

Vstoupil jste k redemptoristům. Proč jste si 
vybral právě tuto kongregaci?

Pocházím z Bratislavy, což je největší vesnice 

na Slovensku.  J 

Můj rodný byt se nachází asi 500 metrů 
o d  k l á šte ra  a  ko ste l a  re d e m p to r i s t ů 
v Bratislavě. Pro cestu zasvěceného života 
a kněžství jsem se rozhodl ve 2. ročníku 
na univerzitě, kde jsem studoval životní 
prostředí. Varianta zasvěceného života 

byla jednou z možností, ale nevěnoval jsem 
jí moc pozornosti. Důležitým elementem 
na mé cestě povolání bylo ticho. Okamžiky, 
kdy jsem sundal sluchátka z uší, zastavil 
se a naslouchal Jeho hlasu. Po ukončení školy 
jsem v září 2008 vstoupil do prvotní formace 
redemptoristů. Za tu dobu, co je znám, 
mě oslovila jejich radost a naděje v každé 
životní situaci. 

První slova, která mě napadají, živá, akční 
a požehnaná.

Co vám dělá radost?

A v závěru jen pár informací třeba 
pro farníky, kteří by vám chtěli udělat radost. 

J

Oblíbené jídlo: ovocné kynuté knedlíky 
Oblíbení pití: hořké chlazené pivo s dobrými 
lidmi 

Oblíbený svatý: sv. Klement Hofbauer 
a sv. Dismas

Spánek. J A hlavně setkání s lidmi, 
kteří mají otevřené srdce pro druhé. 

Oblíbené poutní místo: od července Turzovka

Děkuji za rozhovor.                                                                                                                                                                                     
MH

Oblíbený sport: turistika

Svatojánský hlas 9/2019
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Štěpánka Vidláková

 
Celým pobytem nás provázely krásné modlitby 
o darech Ducha svatého, činnostech, které nás 
od Boha vzdalují, o důvěře a spoustu jiných. 
Duchovní podporou nám byly i každodenní mše 
svaté a možnost zpovědi.

Následující den probíhal trochu klidněji. Ráno 
jsme šli dokoupit zásoby a po delší procházce 
jsme se okoupali v řece. Večer měli nejstarší 
účastníci připravený program pro mladší děti 
a vedoucí, který si všichni s jistou dávkou 
humoru užili. Přes noc se starší dozvěděli 
o osudu našeho přítele Petra, kterého zatkli 
Římané. Postupně jsme se za ním vypravili 
a na každého z nás čekali Římané s otázkou 
na naši víru. Dalšího dne jsme ho šli všichni 
společně osvobodit. K tomu bylo potřeba 
zmapovat Koloseum, ve kterém byl Petr 
zatčený. Úkol to byl nelehký, kvůli strážím 
hlídajícím Koloseum a trestajícím při pokusu se 
dostat blíž. Odpoledne jsme s vyrobenými 
zbraněmi šli osvobozovat svatého Petra. 
Už v polovině cesty nás zastavila stráž, 
kterou jsme museli porazit.  Objevovali jsme 
vnitřní cesty Kolosea a snažili se osvobodit 
Petra zatknutého uprostřed něj. Ke konci dne 
jsme si užili diskotéku, poděkovali všem, 
kteří se na přípravě tábora podíleli, a vedoucí 
poté vyhodnotili týmy, předali sladké ceny 
a účastnické listy. Zájemci mohli poslední noc 
stráv it  pod hvězdami.  Závěrečný den 
jsme uklízeli a připravovali se na cestu zpátky 
domů.Dalšího dne jsme přijali od císaře Nera 

pozvánku na Olympiádu. Dopoledne jsme 
se na ni připravovali, vymýšleli pokřiky 
a zapisovali se na různé olympijské sporty, 
ve kterých jsme odpoledne soutěžili. Ráno 
jsme ale zjistili, že nám Římané v průběhu 
včerejších Olympijských her ukradli lektvar, 
a proto jsme museli vyrábět nový. Zároveň 
jsme se připravovali k odpolední bitvě. Suroviny 
potřebné k výrobě lektvaru jsme získávali 

řešením hádanek, posilováním nebo jinými 
způsoby. Úkolem všech skupinek během bitvy 
bylo držet společnou bojovou linii a vyřazovat 
římské vojáky ze hry různými způsoby podle 
jejich šarže - strhnutím šátku, ukradením 
papírových kuliček nebo svázáním. Společnými 
silami se nám to podařilo. 

Rok s rokem se sešel a my opět balíme věci 
a připravujeme se na krásný týden prázdnin, 
na tábor. Konečně nastala očekávaná sobota 
3. srpna. Sešli jsme se ve Frýdku na nádraží 
a společně vyrazili na poměrně dlouhou cestu 
vlakem a pak pěšky do Vidnavy. Po příjezdu 
na nás čekal pozdní oběd, zahráli jsme 
seznamovací hry a ubytovali se do našich 
galských chatek. 

Ráno jsme po rozcvičce, modlitbě a snídani 
hráli hry a během dne jsme se seznámili se 
svatým Petrem, který byl našim průvodcem 
po celou dobu tábora. V následujícím dni 
jsme se učili nebo zdokonalovali své schopnosti 
v různých aktivitách jako je šití, pečení, lov ryb 
a divočáků nebo vyrábění ručních zbraní. Večer 
jsme ve své vesnici ukryli křesťany před Římany. 

TÁBOROVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 2019 
„ASTERIX A OBELIX“
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Christus vivit! Kristus žije! Je název posynodní 
apoštolské exhortace papeže Františka 
adresované mladým lidem i celému světu. 
Tato útlá knížka (120 stran) je velmi bohatou 
ref lex í  b i skupské  synody  o  mládež i , 
která proběhla na podzim loňského roku 
ve Vatikánu. Papež František ji představil světu 
o Slavnosti Zvěstování Páně 25. března 2019 
a od konce července je díky Karmelitánskému 
nakladatelství k dostání také v češtině. Myslím, 
že exhortace, třebaže je určena převážně 
mladým, dokáže obohatit skutečně každého 
z nás – svým náhledem do srdce mladého 
člověka, nadějí v budoucnost a odhodláním žít 
náš život „na plno“. Zde je pár ukázek 
z této knihy:

„Mládí nespočívá ve věku, ale ve stavu srdce.“

PAPEŽ NAPSAL (NEJEN) MLADÝM

„Kristus žije. On je naše naděje a nejkrásnější 
mládí tohoto světa. Všechno, čeho se dotkne, 
omládne, stává se novým, naplňuje se 
životem. Proto první slova, kterými se obracím 
na každého mladého křesťana, jsou: ‚Kristus 
žije a chce, abys žil!'“

„Určité životní zkušenosti je možno vidět jen 
očima očištěnýma slzami.“

„Mládež není předmět, který by bylo možno 
analyzovat a popisovat abstraktními pojmy. 
,Mládež' jako taková vlastně neexistuje, 
existují jen mladí lidé se svým konkrétním 
životem.“

„Mladí lidé také nesou rány osudu, neúspěchy, 
smutné vzpomínky, které se hluboce vtiskly 
do jejich duše.“

„Když se straníme druhých, pak je velmi těžké 
b o j o v a t  p r o t i  v l a s t n í  ž á d o s t i v o s t i 
a  proti nástrahám a pokušením ďábla 
a sobeckého světa.“

„ J e h o  o t e v ř e n é  p a ž e  n a  k ř í ž i 
jsou nejvzácnějším znamením přítele, 
který je schopen jít až do krajnosti.“

„Vážit si mládí znamená vidět toto životní 
období jako vzácný okamžik, a ne jako 
přechodnou dobu, v níž se mladí cítí 
postrkováni k dospělosti.“

„Jde o to, umět otevřít oči a zastavit se, 
aby mohl žít naplno a s vděčností vychutnávat 
každý malý dar v životě.“

„Těžké chvíle je třeba prožít do hloubky, 
abychom porozuměli jejich poselství.“

„Prostřednictvím přátel nás Pán očišťuje 
a vede nás ke zralosti. Věrní přátelé, kteří nám 
stojí po boku v těžkých chvílích, jsou odrazem 
Pánovy lásky, jeho útěchy a jeho láskyplné 
přítomnosti.“

„Starší lidé mají sny protkané vzpomínkami, 
obrazy tolika prožitých věcí, které se vyznačují 
zkušeností a léty. Jestliže mladí lidé zapustí 
kořeny do snů starších lidí, dokážou vidět 
b u d o u c n o s t  a  m o h o u  m í t  v i z e , 
které jim otvírají obzor a ukazují nové cesty.“

„Důležitou roli v doprovázení mladých lidí 
hraje společenství; je třeba, aby si celé 
společenství bylo vědomo své odpovědnosti 
za jejich přijímání, motivování, povzbuzování 
a podporování.“                                                KŠ

„Musíme milovat naši dobu s jejími možnostmi 
i jejími nebezpečími, s jejími radostmi i jejími 
bolestmi,  s  jej ím bohatstvím i  jej ími 
omezeními, s jejími úspěchy i s jejími omyly.“

„Drazí přátelé, nečekejte a nezačínejte 
spolupracovat na proměně světa svojí energií, 
svojí odvahou a svojí tvořivostí až zítra. 
Váš život není nějaký ,prozatímní čas'. Jste Boží 
,teď' a on chce, abyste přinášeli ovoce.“
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2. Jaký svátek slavíme 8. září? 

3. Jak se nazývá svátek, kdy si připomínáme den, kdy křesťané znovu získali svatý Kříž, 

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J)

V měsíci září slaví svátek svatá Terezie z Kalkaty neboli také Matka Tereza, kterou jistě všichni 

známe. Málokdo ale ví, kde se tato úžasná řeholnice narodila. To se dozvíte po zakroužkování 

správných odpovědí.

Milí nejen malí farníci, ano, prázdniny skončily, ale berme to pozitivně – zase se setkáme ve školce 

nebo škole se svými kamarády, zase budeme moci chodit do náboženství a do dalších kroužků ‒ 

a co si budeme povídat, za chvíli tu jsou Vánoce J.

1.Který papež začal jako první používat titul „služebník služebníků Božích“ 

(slaví svátek 3. září)?

a) Řehoř I. Veliký  b) Jan Pavel II.   c) Lev I.

na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus?

j) Nanebevzetí Panny Marie k) Navštívení Panny Marie l) Narození Panny Marie

b) Povýšení sv. Kříže  c) Křížový svátek  d) svátek svatého Kříže

4. Jak se jmenoval konstantinopolský arcibiskup ze 4. století (světec a učitel církve), 

který byl známý pro svou řečnickou a kazatelskou zdatnost?

5. Kdo byla první česká světice?

6. Jakého řádu byl členem sv. otec Pio?

h) redemptorista  ch) františkán   i) kapucín

7. Kdo je autorem Vulgaty – překladu Bible do latiny? 

d) sv. Pavel   e) sv. Jeroným   f) sv. Tomáš Akvinský

Tajenka: ___________________________ 

a) sv. Jan Zlatoústý     b) sv. Jan Maria Vianney   c) sv. Jan Nepomucký

Smích je zdravý

m) sv. Anežka   n) sv. Ludmila   o) sv. Kateřina

Objede podruhé: „Tatí, podívej, bez držení!“

Objede potřetí a volá: „Tatí, bež žubů.“                                                                                                                                                                                                           

IS

J Baví se dva sklerotici a jeden říká: „Ty, už jsem normálně zapomněl, jak se jmenuješ!“ 

J Alenka dostala nové kolo. Objede dům a volá: „Tatí, podívej, bez šlapání!“ 

A druhý na to: „To nevadí, na kdy to potřebuješ vědět?“

Svatojánský hlas 9/2019



 7 Svatojánský hlas 9/2019

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

  4. 8. – Marek Zvoníček

12. 8. – Robert Špok

27. 7. – Leontýna Jančíková

30. 9. (III/5) v 18.00 h na SF

  1. 9. – 22. neděle v mezidobí – 

3 - úterý 19.00 h, SF

Společenství Lectio Divina: 12. 9., 26. 9. v 16.00 v KL

5 - středa 18.00 h, SF

Setkání chlapů: 12. 9., 26. 9. v 19.00 h na SF 

Chrámový sbor: zkoušky v pátek v 19.00 h na SF

22. 7. – Rostislav Kudělka (*1944)

OPUSTILI NÁS

  3. 8. – Libuše Aujeská (*1924)

18. 8. – Matěj Šlosar

  3. 8. – Kristina Šigutová (*1927)

  3. 8. – Jan Šenki (*1962)

  9. 8. – Anna Kalužáková (*1934)

15. 8. – Štefan Baláž (*1941)

 sbírka na potřeby farnosti

15. 9. – 24. neděle v mezidobí – 

 sbírka na církevní školy 

  6. 10. – 27. neděle v mezidobí – 

Přípravy na svátost manželství: 2. 9. (III/1), 

9. 9. (III/2), 16. 9. (III/3), 23. 9. (III/4), 

Společenství Modlitby matek:

skupina A v pondělí 2. 9., 16. 9. v 17.00 h v KL

Setkání Misijního klubka: 14. 9. v 9.00 h na SF  

Svátost křtu dětí: přípravy: 14. 9., 21. 9. v 9.00 h v KL

Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF  

SBÍRKY

křest: 22. 9. po mši svaté v 10.00 h (křest v 11.00 h) 

v BM

skupina B každé úterý v 18.00 h v KL

 sbírka na potřeby farnosti 

Farní evangelizační buňky:

1 - úterý 19.00 h, Panské Nové Dvory

2 - úterý 19.00 h, SF, 

4 - středa 19.00 h, Puškinova, 

POZVÁNÍ

III. VELKÁ FRÝDECKÁ POUŤ A PRVOSOBOTNÍ 

POUŤ DĚKANÁTU OSTRAVA

16.00 h – růženec

POUŤ V KAPLI V HÁJKU

15.00 h – mše svatá

Sobota 14. 9. v 17.00 h na farní zahradě u FK

Jarda Svoboda a Hrozen

Neděle 15. 9. v BM 

V Lískovci a ve Starém Městě nebudou mše svaté 

slouženy.

ADORACE VEDENÁ FEB
Neděle 1. 9. v BM  

Sobota 7. 9. BM

17.00 h – pobožnost

18.00 h – mše svatá

Neděle 8. 9. bazilika

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

Sobota 14. 9. – kaple v Hájku 

FESTIVÁLEK SV. JAN SESSION

Vystoupí: Občas band, Jiří Smrž, Longital, 

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

XIV. POUŤ MATEK
Sobota 21. 9. BM
16.00 h – růženec nebo křížová cesta kolem BM
17.00 h – adorace
18.00 h – mše svatá za děti
XIV. RODINNÁ OLYMPIÁDA
Neděle 22. 9. Panské Nové Dvory
10.00 h – mše svatá

Poté program na zahradě rodiny Křižkových.

PRVOSOBOTNÍ POUŤ DĚKANÁTU FRÝDEK

Sobota 5. 10. BM

17.00 h – pobožnost

18.00 h – mše svatá

16.00 h – růženec

 24. 8. – Miroslava Šigutová – Michal Veselka

CELODENNÍ ADORACE

Každý pátek v BM. Začátek po ranní mši svaté, 

konec v 17.45 h.

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ



5. pouť seniorů 

Přijďte se dozvědět potřebné informace o svých 

právech při uzavírání nevýhodných smluv, 

o uplatnění reklamací a ochraně spotřebitelů. 

Hostem bude Marcela Reichlová ze Sdružení 

obrany spotřebitelů Moravy a Slezska.z.s. ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Uzdravení v Kafarnaum

10. 9. 2019, 9.00 h na SF

Téma: Právo a ochrana spotřebitelů

mše svatá v 9.30 h, další program na biskupství

Téma: Odkaz kardinála Špidlíka

Mgr. Ludmila Kaňoková, 734 876 497 

Bc. Lenka Putzlacherová, 736 185 701

17. 9. 2019, 9.00 h na SF

Hostem bude P. doc. Dr. Michal Altrichter Th.D.

Připravujeme: 21.-23. 10. 2019 Podzimní duchovní 

obnovu pro seniory 

25. 9. 2019 Ostrava – katedrála, 

Téma: Víno v Bibli. 

seniori@doo.cz

Poselství Markova evangelia: 

Klub aktivních seniorů

18. 9. 2019, Ostrava – biskupství 

Den s Biblí

Přednáškou na toto téma nás obohatí P. doc. Petr 

Chalupa, Th.D.a PhDr. Marie Klašková z Českého 

katolického biblického díla. Bude i ochutnávka.

Koordinátorky seniorských aktivit

Biskupství ostravsko-opavské

Centrum pro rodinu a sociální péči 

středisko Frýdek-Místek

Sadová 606

738 01 Frýdek-Místek

Staré Město:  St:  16.30 h,     Ne:  9.00 h
  Ne: 8.00, 10.00 a 18.00 h

Hospic:     So:  14.00 h     

Bazilika minor: Po - So: 8.00 a 18.00 h

Bohoslužby       

Dům pokojného stáří: Po: 14.00 h
Gaudium:   Út:  14.30 h
Lískovec:     Čt:  16.30 h,     Ne:  7.30 h

Úterý:       9.00 – 11.30 h

Úřední hodiny

Pátek:      9.00 – 11.30 h

Pondělí:  8.00 – 11.30 h, 14.00 – 17.00 h

Středa:     ----- 

Sobota:  -----

Čtvrtek:   8.00 – 11.30 h, 14.00 – 16.00 h

Neděle:  -----

web: farnostfrydek.cz, mladezdekanatufrydek.cz, facebook.com/farnostfrydek

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

P. František Boldy CSsR 731 433 133
administrátor farnosti

P. Peter Kvetan CSsR 603 222 349  
farní vikář 

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

Farní kancelář: 731 625 682

Uzávěrka příštího čísla: 26. 9. 2019, Příští číslo vyjde v neděli 6. 10. 2019
Cena výtisku jednoho kusu: 3 Kč, e-mail redakční rady: redakcehlas@gmail.com

nabízí nejen pro seniory tyto akce:

Biskupství ostravsko–opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči 
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