
DEJ VÍCE!

Je namístě si říci, abychom především znovu budovali i náš vztah s Pánem. Asi všichni víte, jak 

dokáže pohltit služba bližním, úkoly do práce či školy. Možná jste si naplánovali setkání s mnoha 

lidmi, které jste dlouho neviděli, neslyšeli… a najednou, večer před spaním zjistíte, že jste vůbec 

nebyli se svým nejlepším přítelem, Ježíšem. Nevěnovali jste mu ani chvilku ze svého dne. Ano, 

potkali jste ho ve všem, co jste dělali, a ve všech lidech, které jste potkali. Upřímně, byli jste si 

toho vědomi?

Dát vědomě více času Bohu v každém dni. Je to “zavazující”, ale zároveň i budující. Upevní se 

nejenom tvá víra, ale i tvé mezilidské vztahy. Možná ses lekl, co to mám zase dělat navíc? Ptej se 

Pána! On Ti odpoví. Pozve Tě a ukáže Ti sám, co máš učinit navíc. Jenom to udělej z lásky a buď 

v tom vytrvalý. 

Znovu se nám rytmus každodenního života vrací do ˮstarých kolejíˮ. Povinnosti bude střídat 

odpočinek. Chvíle námahy a vypětí se budou střídat s okamžiky pohody a klidu. Začátek školního 

roku je vždycky výzvou, jak sladit rodinný život se školou a práci, životem ve farnosti a různými 

dalšími osobními zájmy. 

P. František
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         „ ”V životě jsou věci, které jsou větší než my. Život je krátký, žijme ho dobře.  

        (sv. Jeroným - 30. září)
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„Kdosi řekl: co by se stalo, kdybychom zacházeli 
s Biblí tak, jako zacházíme se svým mobilem? 
Kdybychom ji nosili stále s sebou – nebo jen 
kapesní vydání evangelia – co by se stalo? 
K d y b y c h o m  s e  v r a c e l i  v  p ř í p a d ě , 
že ji zapomeneme? – Když zapomeneš mobil 
a zj istíš to, hned se vrátíš jej  hledat. 
Kdybychom tak otevírali Bibli několikrát denně 
a četli Boží poselství, která jsou tam obsažena, 
stejně jako čteme smsky? Co by se stalo?“ 
(Homilie papeže Františka 5. 3. 2017) 

V úvodu YouCat Bible pro mládež podobně 
poukazuje papež František na nebezpečí 
našich poliček: 
„Držíte tedy v rukou něco božského - knihu jako 
oheň! Knihu, skrze niž mluví Bůh. Pamatujte: 

Bible není od toho, aby se postavila na polici, 
ale abyste ji měli v rukou, abyste si v ní často 
četli.ˮ 

Naše nová rubrika může přinést nové podněty, 
vést k zamyšlení, ale především chce být každý 
měsíc pozváním a povzbuzením k tomu, 
abychom stále více žili svůj život „s Biblí 
v kapse“ a objevovali její bohatství:

Hlas Otce 

„Je tedy třeba, aby se všechno církevní kázání 
i křesťanská zbožnost živila a řídila Písmem 
svatým. 

(DEI VERBUM, čl. 21) 

V posvátných knihách totiž Otec, jenž je 
na nebesích, s láskou vychází vstříc svým 
dětem a rozmlouvá s nimi.“ 

Vyprošujme si vzájemně stále větší touhu 
po hlasu Otce, který promlouvá skrze texty 
Písma a opětovně v nás buduje identitu Božích 
synů a dcer. Hlas Otce, který touží proniknout 
ke každému člověku na této zemi, a proto i nás, 
v  n a š í c h  ko n k r é t n í c h  ž i v o t e c h ,  z v e 
k evangelizaci založené – na slyšeném, 
r o z j í m a n é m ,  ž i t é m ,  s l a v e n é m 
a dosvědčovaném slově. Evangelizaci, jejímž 
pramenem je Písmo svaté.“  
(Evangelii Gaudium, čl. 174) 

KŠ

NOVÝM ŠKOLNÍM ROKEM S BIBLÍ 
V KAPSE

Se začátkem nového školního roku vám 
chceme v našem Hlasu nabídnout také novou 
rubriku věnující se Písmu svatému, konkrétně 
každý měsíc některé z méně známých 
biblických postav.  

Byl to právě už zmíněný sv. Jeroným, který 
ve 4. století přeložil Písmo svaté do latiny 
srozumitelné širším vrstvám společnosti. Jeho 
Vulgata patří dodnes k oficiálním církevním 
překladům a asi každý z nás se už někdy setkal 
i s jeho známým výrokem: „Vždyť neznat 
Písmo, znamená neznat Krista.“  

Katolická biblická federace vyhlásila rok 2020 
rokem Bible. Pohled celé církve tak po několik 
měsíců směřuje k tomuto vzácnému prameni 
naší víry, a třebaže 30. září, na svátek 
sv. Jeronýma, kdy oslavíme 1600 let od smrti 
tohoto světce, bude rok oficiálně ukončen, 
chceme setrvat v touze církve spolupracovat 
ve svých životech stále více s Písmem svatým.

Významný duchovní vůdce Indie Mahátma 
Gándhí řekl: „Vám, křesťanům, je svěřen 
poklad, který má v sobě množství dynamitu 
schopné roztříštit na tisíc kousků celou 
civilizaci, obrátit svět naruby a vnést mír 
na planetu zničenou válkami. Avšak zacházíte 
s ní, jako by to bylo jen literární dílo, nic víc.“ 

Proč právě tato rubrika?

Přijmi pozvání
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TÓBIJÁŠ – HOSPODIN JE DOBRÝ!

Někdy až pohádkově působící příběh mladíka 
Tóbijáše, syna zbožného Tobita a jeho 
m a n ž e l k y  C h a n y,  j e  z a z n a m e n á n 
ve stejnojmenné knize Starého zákona. 
Původně hebrejské jméno Tobiáš lze přeložit 
ve významu: Hospodin je dobrý. 

Formace příkladem
Tóbijáš j iž  od svého dětství  vyrůstal 
pod rukama svého otce Tobita, který byl věrný 
Hospodinu, dobrořečil Mu a bez váhání konal 
skutky milosrdenství po celý svůj život – a to 
i ve chvílích vyhnanství, pronásledování 
či 4leté slepoty. Jednou jej otec před hostinou 
posílá ven, aby na ni pozval všechny chudé 
z okolí. Když se chlapec vrací se zprávou 
o  zemřelém na  u l ic i ,  jeho otec  běž í 
a  zesnulého pohřbívá,  třebaže právě 
za pohřbívání mrtvých je pronásledován 
(srov. Tob 2). Tato ˮformace příkladem“ 
věrnosti, důvěry a milosrdenství, zanechala 
v Tóbijášovi po celý jeho život nesmazatelnou 
stopu.

KŠ

Při návratu domů, když potírá žlučí z dříve 
ulovené ryby oči svého otce a on opět nabývá 
zraku, vchází s radostí do domu a z celého 
srdce dobrořečí Bohu. (srov. Tob 11,15) 
Tóbijáš nezůstává jen u chvály: Hospodine, 
Ty jsi dobrý! Ale uprostřed všech velkých věcí 
nezapomíná na vděčnost, která Bohu náleží, 
a jakoby říká: Hospodine, děkuji ti, že tato tvá 
dobrota, ve kterou věřím, se projevuje 
i v mém životě!

Kéž nám příběh mladíka Tóbijáše pomáhá 
vstoupit do následujících měsíců a všech 
okolností, které nás čekají se srdcem plným 
důvěry a s vědomím toho, že Hospodin, náš 
Bůh, je dobrý!

„Požehnaný jsi, Bože našich otců, a požehnané 
tvé jméno po všechny věky a pokolení. 
Ať ti dobrořečí nebesa a všechno tvé stvoření 
po všechny věky.“ (Tob 8,5)

Tóbijáš ve svém životním příběhu neustálé 
počítá s Bohem, důvěrně s ním rozmlouvá 
a zcela se spoléhá na jeho nekonečnou 
dobrotu. Také před onou osudnou nocí začíná 
modlitbu se Sárou slovy:

Hospodine, Ty jsi dobrý!

Anděl Rafael doprovázející Tóbijáše je poslem 
Božího slova pro jeho konkrétní cestu. Zaráží 
mě, s jakou důvěrou Tóbijáš přistupuje k jeho 
někdy až absurdním pokynům. Je možné, 
že právě ve slovech doprovázejícího mladíka 
Tóbijáš poznal hlas Hospodina? Kdo je mým 

poslem Božího slova? Skrze koho Bůh ke mně 
promlouvá? Počítám s  t ím,  že  může 
promlouvat i skrze člověka, od kterého bych to 
nejméně očekávala? Jsem ochotna hledat 
toto Slovo, slyšet jej a měnit podle něj věci 
ve svém životě?

V další části příběhu otec Tóbijáše vysílá 
za svým přítelem Gebaelem, aby vyzvedl 
stříbro, které má u něj uložené. Na cestě jej 
d o p r o v á z í  p e s  a  z á h a d n ý  m l a d í k  – 
Hospodinem poslaný anděl Rafael. Ten jej 
přivede do domu Reúela, jehož dcera Sára 
sužována démonem měla již sedm mužů, 
ale ani jeden z nich nepřežil svatební noc. 
Tóbijáš poslechne rady Rafaela, Sáru osvobodí 
a vezme si ji za ženu.

Posel Božího slova

Svatojánský hlas 9/2020
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REPORTÁŽ Z MISE NOVUS

Musím přiznat, že se mi na tenhle tábor vůbec nechtělo. Celé prázdniny jsem pořádně nebyla 

doma, takže jsem si chtěla odpočinout, navíc jsem ani nevěděla, kteří mí kamarádi pojedou. Jsem 

ráda, že jsem se nakonec přesvědčila a jela. Už z dřívějších let vím, že z každého takového tábora 

si odnesu spoustu nezapomenutelných zážitků. 

Terka P.

Ani tento rok tomu nebylo jinak. Program byl moc hezky připravený – dějová linie byla skvěle 

vymyšlená a každá hra do ní perfektně zapadala. I přesto, že téma Mise novus bylo inspirované 

filmem, mělo vlastní děj, pouze prostředí bylo stejné, což je ideální kombinace. 

Dále se mi líbilo, že kromě běžných skupinek jsme byli rozděleni i do tzv. frakcí podle našich zájmů 

a schopností – Mírumilovní, Odevzdaní, Upřímní, Sečtělí a Neohrožení. Další neodmyslitelnou 

součástí tábora byly modlitby. Duchovní tým se stejně jako minulý rok vyznamenal. Díky němu 

nebyly modlitby jen nudnou povinností, ale hlubokým zážitkem, který mě přiblížil Bohu. Jediná 

nepříjemnost byla to, že s táborem končily i prázdniny... aneb to nejlepší nakonec. 

Svatojánský hlas 9/2020
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J Bůh se snaží někomu předat přikázání, ale všude ho vyhazují. V Americe, v Evropě, všude. Jde 

po poušti, potká Mojžíše a říká: „Hele, Žide, nechceš přikázání?ˮ „A za kolik?ˮ „Zadarmo.ˮ „Tak to 

jich beru deset!ˮ

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ  ) J

4. Název pro pět knih Mojžíšových.

1. První kniha Mojžíšova. 

5. Bratr Marie a Marty.

Tentokrát pro vás máme přichystanou křížovku s biblickou tematikou. V tajence se dozvíte jméno 

související s apoštolem Pavlem. Schválně, jestli víte, o koho se jedná?

Smích je zdravý

2. Jméno hory, u které podle Bible přistála archa po potopě.

7. Jméno o významu „Bůh s námi“.

Milí malí a velcí farníci. Tak schválně, kdo z vás už počítal dny do konce prázdnin a nemohl se 

dočkat začátku školy?  Jestlipak víte, jak název měsíce „září“ vůbec vznikl? Není to od záře slunce, 

jak si možná někdo může myslet, ale pojmenování vzniklo ze slovního spojení za říje, protože 

v tomto období začíná být divoká zvěř v říji.

3. Nejsilnější soudce Starého zákona (měl dlouhé vlasy).

6. Město zachráněné prorokem Jonášem.

8. Krásná neteř krále Heroda.

J Kněz se dostane do skluzu v modlení breviáře… a ne a ne to dohnat. Jednou se modlí breviář 

na zahradě a v tom zafouká silný vítr. Ten mu obrátí listy breviáře o několik stran dopředu. Kněz 

obrátí oči k nebi a zvolá: „Díky, bez Tebe bych si netroufnul.“
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Na letní dovolenou jsem se velmi těšila, i z toho 

důvodu, že konečně na 14 dní můžu odložit 

respirátor :-). Měla jsem možnost prožít čas 

v okruhu nejbližších, denně být v pohybu, těšit 

se z krásy přírody Beskyd a objevovat nová 

místa, setkat se s přáteli, vyrazit společně 

třeba na Turzovku a ukončit dovolenou poutí 

s rodinou na sv. Hostýn. Dostalo se mi nejen 

daru "restartu", zhluboka se nadechnout, 

vstřebat teplo a světlo slunečních paprsků – 

a mít ho do zásoby, ale také času k zastavení 

a obohacuj íc ím setkáním. Děti  berou 

p r á z d n i n y  j a k o  s a m o z ř e j m o u  v ě c , 

ale uvědomuji si, že u nás dospělých tomu tak 

být nemusí a užít si bezstarostných 14 dní je 

malý zázrak, za který děkuji. (Petra Kubová)

Opět po roce přišlo září a s ním i nový školní 

rok. Pojďme ale ještě pohlédnout zpět 

do teplých a odpočinkových dní léta. Jak je 

prožili někteří naši farníci? 

A pořádná dovolená, tedy volno, nás ještě 

čeká. (Blanka Křížková)

O letošních prázdninách jsme měli jet 

s rodinou na pouť do Medžugorje, ale kvůli 

nastalé situaci to nevyšlo. A tak jsme navštívili 

spoustu hezkých a taky poutních míst v naší 

zemi. Kromě různých výletů se mi taky 

podařilo s kamarády z ministrantka zahrát 

prima fotbálek. Rozhodně jsem se tyto 

prázdniny nenudil, protože jsme dostali 

skotačivé štěně. Už teď se těším na další 

prázdniny. (Matyáš Mach)

Čas je velmi vzácná věc a je potřeba s ním 

n a k l á d a t  v e l m i  o p a t r n ě .  J á  a  m o j e 

n ě ko l i ka m ě s í č n í  vo l n o .  Vzá c n á  v ě c . 

A proto jsem dělal věci, na které během 

zbytku roku není čas. Vyzkoušel jsem přes tři 

zaměstnání. Procestoval „Československo“ 

pěšky, na kole, ale i autem. Věnoval jsem se 

tvoření táborového programu pro naše děti. 

Zažil nezapomenutelné chvilky s přáteli. 

A hlavně jsem nikam nespěchal. 

JAK TO ŽIJU JÁ!

Děkujeme přispívajícím za to, že se s námi 

podělili o své prožitky z prázdnin. Kéž nám 

všem jsou vzpomínky na dny, kdy jsme čerpali, 

posilou i v novém školním roce a  ve všem, 

co nás v nejbližších měsících čeká.  

KŠ

Prázdniny? Pro mne čas mírného uvolnění, 

ale i chaosu, radosti a velkých změn. Taky to 

byla doba nových přátelství, zvláštních 

setkání, smíření, doba odpočinku i splnění 

dlouho odkládaných úkolů. 

Letošní prázdniny trávím zejména menšími 

rodinnými výlety do přírody nebo na zahradě, 

kde je pořád co sekat,  obírat  a j íst . 

Nejoblíbenějším dopravním prostředkem 

našich dětí se zde stalo stavební kolečko, 

a tak na něm Aničku a Vojtu zvesela vozím. 

Jsem rád, že se mi toto léto povedlo navštívit 

H o st ý n ,  Ž i v č á ko v o u  n e b o  h o r u  Zv i r 

u Litmanové a dozvěděl jsem se tak více 

o těchto poutních místech. (Josef Žižka)

(Dominik Ježík)
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22. 8. – Laura Szendreiová

   6. 9. – 23. neděle v mezidobí – 

  2. 8. – Ondřej Štěpánek

16. 8. – Samuel Majerníček

18. 6. – Marie Vaculíková (*1945)

       sbírka na potřeby farnosti

 13. 9. – 24. neděle v mezidobí – 

20. 6. – Lucie Bongilajová

19. 7. – Viktor Vojkovský

SBÍRKY

       sbírka na potřeby farnosti 

   4. 10. – 27. neděle v mezidobí – 

22. 8. – Kimberly Fernandes

13. 7. – Felix Bromek (*1938)

27. 7. – Josef Lang (*1924)

15. 8. – Fabián Baláž

  2. 8. – Viléma Abrahámová (*1923)

  9. 8. – Marie Kuběnská (*1931)

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

28. 6. – Ondřej Vaněk

11. 8. – Zdeněk Zlý (*1942)

22. 8. – Klára Židková

14. 8. – Ivo Míček (*1960)

16. 8. – Helena Kalužová (*1978)

26. 7. – Sofie Sochorová

10. 6. – Karel Chrapek (*1978)

23. 8. – Silvia Kusová (*1936)

25. 7. – Steve Tulej

  9. 8. – Martin Pivrnec

OPUSTILI NÁS

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ

       sbírka na církevní školy 

26. 7. – Tobiáš Pop

S tímto číslem ukončila svou službu pro náš 

farní zpravodaj Verča Bučková, která nás 

po několik let zásobovala krásnými a veselými 

kresbami i komiksy. Děkujeme jí za ochotu, 

nasazení a tvořivého ducha, a přejeme 

jí hojnost Božího požehnání.

PODĚKOVÁNÍ DLOUHOLETÉ ILUSTRÁTORCE 

SVATOJÁNSKÉHO HLASU

 25. 7.  Kristina Kociánová – Pavel Pchálek

   1. 8.    Dorota Machů – Radek Jašek

    8. 8.  Dominika Koflerová – Vojtěch Křižka

  22. 8.  Natálie Gebauerová – Vít Keka

17.00 h – pobožnost

Neděle 6. 9. v BM

18.00 h – mše svatá

ADORACE

FESTIVÁLEK SV. JAN SESSION

Každý pátek v BM. 15.00 – 17.45 h.

15.00 h – mše svatá

Poté program na zahradě rodiny Křižkových.

Neděle 20. 9. v BM 

10.00 h – mše svatá

POZVÁNÍ

XV. RODINNÁ OLYMPIÁDA

Neděle 13. 9. Panské Nové Dvory

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Neděle 20. 9. BM

v 19.00 h, FK + farní zahrada u FK 

10.00 h – mše svatá, první svaté přijímání

POUŤ V KAPLI V HÁJKU

Neděle 20. 9. v 19.00 h a sobota 26. 9. 

Vystoupí: Martina Komínková, Jan Horák

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

MODEROVANÁ ADORACE

Sobota 12. 9. – kaple v Hájku 

PRVOSOBOTNÍ POUŤ

Sobota 3. 10. BM

16.00 h – růženec



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:  -----

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

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: 23. 9. 2020, Příští číslo vyjde v neděli 4. 10. 2020
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     

Téma: Krásy Česka – Broumovsko 

v 18.00 h na SF

Společenství Modlitby matek:

Farní evangelizační buňky:

skupina A v pondělí 7. 9., 21. 9. v 17.00 h v KL

FEB č. 3 - úterý 19.00 h, SF

8. 9. 2020, 9.00 h na SF

19. 9. v 9.00 h v KL

FARNÍ SPOLEČENSTVÍ

Přípravy na svátost manželství: 31. 8. (III/1), 

7. 9. (III/2), 14. 9. (III/3), 21. 9. (III/4) 

Společenství Lectio Divina: 

10. 9., 24. 9. v 16.00 v KL

Chrámový sbor: 

Setkání chlapů: 17. 9. v 18.30 h na SF 

FEB č. 1 - úterý 19.00 h, Panské Nové Dvory

skupina B každé úterý v 18.00 h v KL

FEB č. 4 - středa 19.00 h, Puškinova  

(křest v 11.00 h) v BM

BISKUPSTVÍ OSTRAVSKO-OPAVSKÉ 

křest: 20. 9. po mši svaté v 10.00 h 

FEB č. 2 - úterý 19.00 h, SF

CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI 

NABÍZÍ NEJEN PRO SENIORY TYTO AKCE:Svátost křtu dětí: přípravy: 12. 9., 

zkoušky v pátek v 19.00 h na SF

FEB č. 5 - středa 18.00 h, SF

Klub aktivních seniorů

15. 9. 2020, 9.00 h na SF

Lektor: P. doc. Petr Chalupa, Th.D. 

Den s Biblí

Téma: Stvoření podle Bible

17. 9. 2020, 9.00 h, Ostrava – biskupství 

Poselství Matoušova evangelia: Uzdravení 

setníkova sluhy

a PhDr. Marie Klašková 
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