
Zvu vás všechny, drazí přátelé, abychom v této adventní době nejenom čekali, ale především 

očekávali. Jaký je v tom rozdíl? Když čekáš, jsi často rozmrzelý, nervózní. Zařídíš, co chceš, a už se 

honíš za další věcí. Když očekáváš, víš, co nebo koho čekáš. Trpělivě neseš tíhu každého dne, 

všech povinností. Není to jenom další bod, který musíš splnit. Očekávání je touhou po naplnění, 

po změně. Pojďme očekávat s důvěrou, trpělivostí a nadějí. 

Milí, stalo se vám, že jste museli stát ve frontě? Na poště, v lékárně, u pokladny v obchodě… 

dokonce i ke zpovědi se někdy tvoří fronty :) Známe to asi všichni. Stojíš, v duchu mrmláš, co to 

tam ten před Tebou tak zdržuje. Nechtěně jsi vtažen do rozhovoru lidí, které neznáš a zjišťuješ, 

že řeší věci, které mají pro tebe banální význam. Vítězně se pak usměješ, když dosáhneš svého 

cíle a s velkou radostí odcházíš za dalšími povinnostmi. Často se mi stává, že si v tom „čekání” 

připomenu spoustu dalších potřeb. Najednou mám hlad, žízeň, zjišťuji, že jsem zapomněl zařídit 

tolik věcí. Myšlenky pak lítají rychlostí světla. 

Ježíši, přijď! Očekávám Tě!

P. František              

ČEKÁME, NEBO OČEKÁVÁME?
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„Zaměř svůj zrak pouze na něj, protože v něm jsem řekl a zjevil všechno… V něm jsem všechno 

řekl, odpověděl, ukázal a zjevil, tím že jsem vám jej dal jako bratra, společníka a učitele, cenu 

a odměnu.”                                         (Bůh o svém Synu - z kázání sv. Jana od Kříže - 14. prosince)
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JAK TO ŽIJU JÁ!

Advent vnímám jako dobu naděje a takové té 

„jemné“ radosti a také tajemného ticha, 

které ovšem musíme hledat a naslouchat mu. 

Je pro mě důležité adventní uklidnění duše 

(nenechat se uhnat okolním světským děním) – 

adorace, zpověď, účast na mši sv. Pokud je to 

možné, účast na ranních rorátech – ty myslím 

dělají nejvíc, zůstane to pak v člověku celý den. 

A ještě každodenní duchovní četba, aspoň 

krátká… (Ivo Šulák)

Jak žiji svou víru? Co mi pomáhá více poznávat 

a milovat Krista? S čím naopak bojuji? Nejsme 

v tom sami! Někdy až žasnu nad množstvím 

různých příběhů víry konkrétních lidí, 

které někdy zapadnou v davu našeho farního 

společenství. Jindy, právě ve chvílích, kdy 

někdo z tohoto davu o své víře promluví, mi 

dojde: Jo přesně s tím se peru taky! nebo: Něco 

na tom bude, to bych mohla zkusit taky! Kéž je 

pro naši farní rodinu tato nová rubrika 

v z á j e m n ý m  o b o h a c e n í m ,  i n s p i r a c í 

a povzbuzením na cestě víry. 

Hlavně se snažím nenechat se chytit do pasti 

toho šíleného shonu, který se kolem mě 

odehrává (dárky, cukroví). Najdu si čas 

na něco, co běžně nedělávám. Třeba si zajdu 

S A M A  n a  n ě j a k ý  d u c h o v n í  ko n c e r t . 

(Magdaléna Kocychová)

Advent prožívám tak, že se snažím denně 

chodit na rorátní mše svaté, které mě moc 

obohacují, i když ranní vstávání je často 

náročné, ale když ho překonám, stojí to fakt 

za to!  A co ještě mohu doporučit – přečíst si 

k n í ž ku  „ K o t v a  n a d ě j e “  o d  Ka t e ř i n y 

Lachmanové, která i mně osobně byla kdysi 

dávno doporučena – a letos bych se k ní chtěla 

v době adventní opět vrátit. (Ivča Kulhánková)

Před námi je advent, a proto jsme se zeptali 

některých našich farníků na první otázku, 

a to jak prožívají tento předvánoční čas. 

Snažím se mít více otevřené oči jak vůči okolí, 

kdy se snažím být ostatním více nápomocen, 

tak i k sobě samému, kdy zase bojuji se svojí 

leností. Je fakt, že přes pracovní vytíženost to 

jde někdy hodně ztuha, proto se to snažím 

dohnat o víkendech. Někdy ale advent uteče 

tak rychle, že ho skoro ani nezaregistruji.  

(Martin Sochora)

Miluji Vánoce a vše, co s nimi souvisí. Advent je 

pro mě obdobím, kdy se na Vánoce připravuji. 

Neřekl bych, že dělám něco zvláštního. Jen se 

v tom předvánočním shonu snažím více času 

trávit v tichosti a osobním setkání s Bohem, 

záměrně zpomal i t ,  abych s i  Jež íšovy 

narozeniny i přípravu na ně mohl prožít 

a neproběhlo to "mimo mě". (Petr Göttlicher)

Vzhledem k tomu, že Vánoce jsou stále víc 

a více hektické období, přála bych si prožít 

letošní advent v klidu, ve ztišení, radosti 

a v očekávání narození Ježíše. Pán k nám stále 

přichází v modlitbě, při mši svaté, ale také skrze 

lidi, se kterými se potkáváme, aby nás potěšil 

a přinesl lásku a pokoj do našich rodin. 

(Eva Vrablová)

Děkujeme všem prvním odpovídajícím 

za jejich odvahu být pro nás svědectvím. 
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Milé Misijní klubko a všichni přátelé misií 

ve frýdecké farnosti!

Ze srdce Vám děkuji za dar z Misijního jarmarku, 
který činil krásných 56.090 Kč, a jsem Vám velmi 
vděčný za to, že Vám není lhostejný osud našich 
bratří a sester v chudých misijních oblastech.

MISIJNÍ POSELSTVÍ

Poděkování ředitele Papežských misijních děl 

Misijnímu klubku.

Srdečně Vás zdravím z Národní kanceláře 
Papežských misijních děl v Hradci Králové!

Myslíte na druhé a plníte slova evangelia, jak píše 
evangelista Matouš: „Cokoliv jste učinili jednomu 
z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.ˮ 
(Mt 25,40) A to je to, k čemu nás vede i papež 
František, aby jediným motivem misijní činnosti 
byla láska k Pánu Ježíši šířená svatostí vlastního 
života a dobrými skutky.  

Kéž Vám Bůh stále žehná a naplňuje Vaše dny 
radostí! 

Milí přátelé misií, vyprošuji vám všem i těm, které 
nosíte ve svých srdcích, hojnost Božího požehnání 
a ochrany Panny Marie a těším se na další misijní 
spolupráci! 

Papežská misijní díla - missio

Leoš Halbrštát

Svatojánský hlas 12/2019
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Stanovena na 10. prosince — den, kdy se 
v Loretu připomíná translace Svatého domu 
z Nazareta.

Novou nezávaznou liturgickou památku 
ustanovuje dekret. Připomíná se v něm význam 
Loretánského poutního místa, uctívaného 
a hojně navštěvovaného od středověkých dob. 
„Tato svatyně připomíná tajemství Vtělení 
a vede všechny návštěvníky k rozvažování 
nad plností času, v němž Bůh poslal svého Syna 
narozeného z ženy, a k rozjímání jak nad slovy 
Anděla zvěstujícího Radostnou zprávu, 
tak nad slovy Panny Marie, která odpověděla 
na Boží volání,“ čteme v dekretu.
Dokument zmiňuje také přímou vazbu 
loretánského poutního místa na Svatý stolec 
a  j e h o  v š e o b e c n o u  p r o s l u l o s t . 
„Před vyobrazením Matky Vykupitele a Církve 
ve Svatém domě odpověděli na své povolání 
světci a blahoslavení, nemocní vzývali útěchu 
v utrpení a Boží lid začal chválit a vzývat P. Marii 
Loretánskými litaniemi, známými po celém 
světě.“ Rozhodnutí papeže Františka o zápisu 
nezávazné památky P. Marie Loretánské 
má napomoci „zejména rodinám, mladým 
lidem a řeholníkům v následování ctností 
dokonalé učednice evangelia P. Marie, 
jež početím Hlavy církve, přijala k sobě 
také nás“.

PAPEŽ FRANTIŠEK USTANOVIL 
NOVOU LITURGICKOU PAMÁTKU 

PANNY MARIE LORETÁNSKÉ 

( Z  l i s t u  J a n a  Pav l a  I I .  k  s e d m i sté m u 
loretánskému výročí, 15. srpen 1993)

Zdroj: www.vaticannews.va/cs

Od počátku 14. století se Loretánský Svatý dům 
stal jedním z hlavních poutních cílů v Evropě. 
V roce 1520 papež Lev X. položil slib pouti 
do Loreta na stejnou úroveň jako pouť 
do Jeruzaléma. 

Moderní potvrzení autenticity
Novodobé zkoumání potvrdilo, že konstrukce 
domu neodpovídá stavebním zvyklostem 
13. století v kraji Marche. Dům navíc nemá 
vlastní základy a spočívá na cestě. Tvoří jej 
pouhé tři stěny, postavené z kamenů (oproti 
místní tradici cihelné architektury) a vchod je 
umístěn atypicky v delší zdi. Pod domkem byly 
nalezeny dvě mince odpovídající době 
translace a badatelům se podařilo také 
identifikovat pyl pocházející z Palestiny. V roce 
1982 architekt Nanni Monelli prokázal, 
že základy Svatého domku zůstaly v Nazaretě 
a absenci čtvrté stěny vysvětlil tím, že domek 
původně přiléhal jednou stranou k jeskyni, jež 
tvořila další obytnou místnost. […]

Poutní tradice

Papež František rovněž vyhlásil Loretánský 
svatý rok „P. Marie Královny a Brány nebes“, 
který začne 8. prosince a zakončen bude 
10. prosince 2020.

 „…v nazaretském domě jako by byly vepsány 
dějiny všech lidí, protože každý člověk je spojen 
s „domem“, v němž se narodil, pracuje, 
odpočívá, setkává se s ostatními. Příběh 
každého člověka je pak zvláštním způsobem 
spojen s jedním domem, domem svého dětství, 
svých prvních kroků životem. A je výmluvné 
a důležité pro nás všechny, že tento výjimečný 
a jedinečný Člověk, který je jednorozeným 
Synem Božím, rovněž chtěl spojit svůj příběh 
s domem, s domkem v Nazaretu… Dům Syna 
člověka je tedy univerzálním domem všech 
adoptivních Božích dětí.“ 

Dům Božího syna domem všech Božích dětí
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Milí malí i velcí farníci, zima nás zase dostihla. Přišel čas krátkých dní a studeného počasí, ale také 
čas rodinné pohody u šálku teplého čaje a pěkné knížky. No a hlavně nesmíme zapomenout 
na nejkrásnější čas v roce, který se nám pomalu ale jistě blíží – na čas vánoční.
Dneska pro vás máme nachystaný obrázek, který si můžete vybarvit během jednoho z těchto 
dlouhých zimních večerů, které vás čekají. Je na něm Svatá rodina, i když Ježíšek je pořád ještě 
u Panny Marie v bříšku. Jistě tuto scénu znáte - Josef s Marií dorazili do Betléma na sčítání lidu 
a hledali místo, kde by je nechali přespat. 
Každý z nás si tak může během vymalovávání obrázku položit otázku: „A co u mě v srdci, našel by 
Ježíš místo?“

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J) 

 

Smích je zdravý

 „Nevím.“ „Ten, co jsi mi slíbil loni k Vánocům!“

J  „Mami, můžu mít na Vánoce psa?” 

„Lanovka.”

J  Jak se správně říká starému sněhulákovi? Louže.

J  „Co vás tak táhne na hory?” ptá se mladík slečny.

J  Jeden kapr se zamyšleně zeptá druhého: „Ty, věříš v život po Vánocích?" 

 

„V žádném případě, budeš mít kapra jako ostatní!”

Tajenka z minulého čísla: zpěváků.

J  „Strýčku, víš jaký vlak má největší zpoždění?“

Svatojánský hlas 12/2019
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(6. 12., 13. 12., 20. 12.).

POZVÁNÍ

VÁNOČNÍ OPLATKY A JINÉ 

Pátek 13. 12. V 19.00 h ve FK 

Vystoupí: Rozálie Tesarčíková - zpěv, Denisa 

Kutmonová - flétna, Jan Štěpánek - trubka, 

Miroslav Maňoušek - varhany

Neděle 15. 12. ve FK 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 

FARNÍ KANCELÁŘ

Od 21. 12. 2019 do 5. 1. 2020 bude uzavřena 

farní kancelář.

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

ADORACE VEDENÁ FEB

Neděle 1. 12. ve FK

Přejeme hojnost Božího požehnání, ochranu 

Panny Marie a zdraví.

ADVENTNÍ KONCERT

Od 1. neděle adventní bude možno zakoupit 

vánoční oplatky vzadu ve FK.

CELODENNÍ ADORACE

Každý pátek ve FK, začátek po ranní mši svaté 

a ukončení před večerní mší svatou 

Od 21. 12. 2019 do 5. 1. 2020 nebude 

probíhat výuka náboženství. 

BLAHOPŘEJEME

Dne 20. 12. bude slavit narozeniny P. Jozef 

Novák, CSsR.

9.00 h – mše svatá – Staré Město

24. 12. – od 15.00 h do 17.30 h, od 20.00 h 

do 22.00 h

Středa 25. 12. 2019 – SLAVNOST NAROZENÍ 

PÁNĚ – ZASVĚCENÝ SVÁTEK

8.00 h, 10.00 h, 18.00 h – mše svatá – BM

Pátek 27. 12. 2019 – SVÁTEK SV. JANA, 

APOŠTOLA A EVANGELISTY

Při každé mši svaté budeme žehnat víno.

Po celou dobu adventní a vánoční bude 

možno finančně podpořit misii na ostrově 

Vanuatu.

Od 27. 12. do 30. 12. bude bazilika otevřena 

pro veřejnost od 17.00 h do 18.30 h. 

Návštěvu v jiném termínu je možno domluvit 

na telefonním čísle kanceláře farního úřadu 

nebo administrátora farnosti. 

7.30 h – mše svatá – Lískovec

VÝZVA K POMOCI

O VÁNOCÍCH BUDE BAZILIKA VE FRÝDKU 

OTEVŘENA TAKTO:

21.00 h – pastýřská mše svatá – Staré Město, 

Lískovec

Úterý 24. 12. 2019 – VÁNOČNÍ VIGILIE

7.30 h – mše svatá – Lískovec

25. 12. – od 7.00 h do 11.30 h, od 13.00 h 

do 19.00 h

Od 24. 12. 2019 do 12. 1. 2020 budou mše 

svaté slouženy v bazilice. Od 13. 1. 2020 

bude liturgický program přesunut opět 

do farního kostela. 

Čtvrtek 26. 12. 2019 – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, 

PRVOMUČEDNÍKA

9.00 h – mše svatá – Staré Město

26. 12. – od 7.00 h do 11.30 h, od 13.00 h 

do 19.00 h

16.00 h – pastýřská mše svatá pro děti – BM

VÁNOČNÍ OHLÁŠKY

21.00 h – pastýřská mše svatá – BM

8.00 h, 10.00 h, 18.00 h – mše svatá – BM

8.00 h, 18.00 h – mše svatá – BM
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8.00 h – mše svatá – BM

Sobota 28. 12. 2019 – SVÁTEK SVATÝCH 

MLÁĎÁTEK, MUČEDNÍKŮ

8.00 h, 18.00 h – mše svatá – BM

8.00 h, 10.00 h,18.00 h – mše svatá – BM

7.30 h – mše svatá – Lískovec

9.00 h – mše svatá – Staré Město

Neděle 29. 12. 2019 – SVÁTEK SVATÉ 

RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

Při každé mši svaté obnova manželského 

slibu a žehnání rodinám.

Úterý 31. 12. 2019 – SEDMÝ DEN V OKTÁVU 

NAROZENÍ PÁNĚ

8.00 h, 10.00 h, 18.00 h – mše svatá – BM

14.30 h – mše svatá – Gaudium

16.00 h – adorace

7.30 h – mše svatá – Lískovec

16.30 h – mše svatá – Lískovec

Pátek 3. 1. 2020 – pátek po oktávu Narození 

Páně, první pátek v měsíci

Středa 1. 1. 2020 – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, 

PANNY MARIE – ZASVĚCENÝ SVÁTEK

8.00 h, 18.00 h – mše svatá – BM

8.00 h, 18.00 h – mše svatá – BM

16.00 h – mše svatá na poděkování 

za uplynulý rok 2019 – BM

17.30 h – příležitost ke svátosti smíření

V tento den celodenní adorace v BM nebude.

8.00 h, 18.00 h – mše svatá – BM

17.00 h – růženec + pobožnost

Čtvrtek 2. 1. 2020 – čtvrtek po oktávu 

Narození Páně

9.00 h – mše svatá – Staré Město

Sobota 4. 1. 2020 – PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

Neděle 5. 1. 2020 – 2. neděle po Narození 

Páně

23.30 h – BM – zveme na eucharistickou 

pobožnost, při které v modlitbě před Pánem 

vstoupíme do nového roku 2020 a budeme 

vyprošovat požehnání a milosti pro celou 

farnost.

8.00 h, 10.00 h, 18.00 h – mše svatá – BM

vám přeje pastorační tým farnosti 
Frýdek, redemporisté a jejich 

spolupracovníci.

a pokoj do nového roku 2020, 

se Slavností Zjevení Páně

Požehnané svátky Narození Páně, 
hojnost darů od narozeného Jezulátka 

7.30 h – mše svatá – Lískovec – 

Pondělí 6. 1. 2020 – SLAVNOST ZJEVENÍ 

PÁNĚ – DOPORUČENÝ SVÁTEK

Při každé mši svaté žehnání vody, kadidla 

a křídy.

9.00 h – mše svatá – Staré Město

9.00 h – mše svatá – Staré Město – 

se Slavností Zjevení Páně

Končí doba vánoční.

7.30 h – mše svatá – Lískovec

8.00 h, 10.00 h, 18.00 h – mše svatá – BM

Neděle 12. 1. 2020 – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

8.00 h, 18.00 h – mše svatá – BM

FARNÍ KANCELÁŘ

Od 21. 12. 2019 do 5. 1. 2020 bude uzavřena 

farní kancelář.



V době adventní začínají programy 

na staré faře v 8.00 h !!!

Klub aktivních seniorů
Téma: Adventní rorátní zpěvy 

Poselství Markova evangelia: Ježíš kráčí 

po moři

Téma: Dá se jednoduše vyřešit hlad 

ve světě? 

17. 12. 2019, 8.00 h na SF

Lektor: Mgr. Kristína Třeštíková

Mše svatá v kostele v 9.00 h, potom 

program na faře od 10.00 h.

11. 12. 2019, Frýdlant n. Ostravicí 

Akademie pro třetí věk 

Bc. Lenka Putzlacherová 736 185 701

POZOR!!!! 

10. 12. 2019, 8.00 h na SF 

Adventní duchovní obnova

Duchovně vede P. Mgr. Vítězslav Řehulka. 

12. 12. Ostrava – biskupství od 9.00 h

seniori@doo.cz
Mgr. Ludmila Kaňoková 734 876 497      

Koordinátorky seniorských aktivit

Biskupství ostravsko-opavské

Centrum pro rodinu a sociální péči 

středisko Frýdek-Místek

Neděle:  -----

Pondělí:  8.00 – 11.30 h, 14.00 – 17.00 h

Úterý:       9.00 – 11.30 h

Úřední hodiny

Čtvrtek:   8.00 – 11.30 h, 14.00 – 16.00 h

Pátek:      9.00 – 11.30 h

Sobota:  -----

Středa:     ----- 

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

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

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: 27. 12. 2019, Příští číslo vyjde v neděli 5. 1. 2020
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 

Staré Město:  St:  16.30 h,     Ne:  9.00 h

Bohoslužby       

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