
ZKUŠENOST SPOLEČNÉ MODLITBY

Drazí, život nám přináší různé zážitky. Pokud se vrátím zpět ke svým „dětskýmˮ, nikdy 

nezapomenu na „klukovinuˮ, když jsem vytlačil jízdní kolo na vrch naší zahrady. Z kopce dolů 

jsem se pustil na kole, které nemělo brzdy. Brzdilo se „klasickyˮ - pedály. Nepočítal jsem s tím, 

že mi může spadnout řetěz. A spadnul.J Naše zahrada jde z kopce. Nejdříve mírně a ke konci je 

prudký sráz. Když jsem se nekontrolovaně řítil ke zlomu terénu, nevěděl jsem, co mám dělat, 

abych se nedolámal. V hlavě mi lítaly myšlenky na to, co se mi může stát. V mžiku jsem se musel 

rozhodnout. Napadlo mne jediné možné řešení - seskočit z kola. A povedlo se. Kolo se zastavilo 

o kmen jabloně a já ležel celý dotlučený na opačné straně. Od té chvíle jsem věděl, že to už nikdy 

neudělám. Byl jsem vděčný, že jsem jenom odřený a že jsem si nic nezlomil. Anděl strážný měl co 

dělat.J S odstupem času vnímám tuhle „zkušenost” jako obrovský dar od Pána. A vzal jsem si z 

ní ponaučení. 

Nemodli se jenom sám!J

Chtěl bych vás teď pozvat k jedné nádherné zkušenosti. Nepotřebujete k ní ani kolo.J Je to 

zkušenost, která může měnit naše nitro. Ke zkušenosti, která dá sílu nést tíhu dne. Ke zkušenosti, 

která uzdravuje srdce. Ke zkušenosti, která nás naučí přijímat požehnání od Pána. Je to společná 

modlitba. Modlit se můžeme doma se svými blízkými nebo ve společenství v kostele. Někdy je 

„těžkéˮ se domluvit na společné formě modlitby. Proto vás chci pozvat k jednoduché modlitbě. 

Je to modlitba (posvátného) růžence. Nejenom proto, že je říjen, ale hlavně proto, abychom se 

jako společenství bratří a sester vzájemně povzbuzovali a přijímali od Pána jeho milosti. 

P. František
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 „Nebojte se! Otevřete, ba přímo rozrazte dokořán brány Kristu! Otevřete svá srdce, své životy, 

své pochybnosti, těžkosti, své radosti a city jeho spásné moci a dejte mu vstoupit do svých 

srdcí. Nebojte se! Kristus ví, co je v člověku. Jedině on to ví ... !ˮ (Jan Pavel II. - 22. října)
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Měsíc ř í jen je také nazýván měsícem 

mariánským, měsícem modlitby růžence. 

Růženec v podobě, jak ho známe dnes, vznikl 

zhruba v 16. století. V různých obměnách se 

ale objevoval už o tři staletí dříve, zvláště mezi 

prostými lidmi. Dnes už je růženec modlitbou 

s dlouhou historií, doporučován mnohými 

světci i papeži, je modlitbou, ke které nalézají 

svůj vztah l idé z nejrůznějších vrstev 

společnosti. Zeptali jsme se některých našich 

farníků, jak to mají oni s touto modlitbou 

a děkujeme jim za jejich svědectví.

Růženec pro mě byl jen dlouhou neosobní 

modlitbou. Můj názor se nedávno změnil, 

když mě má mamka pozvala k modlitbě 

růžence na určitý úmysl. Po této modlitbě jsem 

poznala sílu růžence. Cítila jsem Marii jako 

matku, která je se mnou v těžkých chvílích. 

(Eliška Moldříková)

JAK TO ŽIJU JÁ!

Před 60 lety při modlitbě s rodiči jsem čas 

růžence protrpěl. Když zemřela tchýně před 

16 lety, manželka už měla „svůj desátek“, a tak 

jsem na „opuštěný“ desátek z farnosti 

Morávka, kam jezdíme, když jsme na chalupě, 

kývl. Dnes už mi nestačí jeden desátek.  

Růženec se stal pro mě samozřejmou součástí 

dne. Zkrátka si mě našel a jsem za to rád. 

(František Novák)

Modlitba svatého růžence je součástí mé 

každodenní účinné výzbroje proti nepříteli, 

protože tam, kde je Maria, je i Duch svatý - to je 

Láska. A kde je Láska, tam nemůže nepřítel. 

Přeji každému, ať objeví tuto modlitbu a zakusí 

její moc. (Michal Bučko)

Růženec? TEN si našel mě. Znala jsem tuto 

modlitbu, ale přiznávám se, že jsem se ji moc 

nemodlila. Růženec jsem se začala modlit, 

až když jsem byla oslovena, abych si ve farnosti 

vzala na starost Živý růženec. Mé druhé 

sblížení s ním bylo po přečtení knihy „Růženec 

mi zachránil životˮ. Tehdy jsem jej začala 

vnímat jinak a víc o něm i  uvažovat. Postupem 

času mě různé okolnosti přiváděly k této 

modlitbě růžence stále blíž a blíže. Nyní patří 

do mé denní modlitby, modlím se ho ráda 

a vím, že si našel a má v mém životě své místo. 

(Anna Sochorová) 

Pro mě to byla i  je  modlitba prostá, 

jednoduchá, ale zároveň těžká, náročná. 

Musela jsem si k ní najít vztah. Dnes po ní 

sahám velice často a myslím si, že jako 

modlitba Otčenáše, je i růženec pro nás velkým 

darem od Boha. Osobně při ní vnímám silněji 

Boží přítomnost a vzbuzuje ve mně jistotu, 

že mé modlitby budou vyslyšeny. I když to není 

vždy podle mých představ, přesto dostanu sílu 

ustát to, co přijde. Připadá mi, že mě Matka 

Boží drží za ruku. A to je velká věc! 

(Markéta Petrová)
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Skutek víry, povzbuzením pro druhé

Pán otvírá lidská srdce

Ve Skutcích apoštolů najdeme zmínku o ženě 
jménem Lýdie (Sk 16, 11-40), která žije v římské 
kolonii s názvem Filipy, významném městě 
Makedonie. Právě tam v rámci své druhé 
misijní cesty přichází hlásat evangelium Pavel 
a jeho přítel Silas. 

„Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co jí Pavel 
zvěstoval.“ Je to Pán, který otevřel srdce Lýdie, 
aby přijala evangelium a pochopila tak slovo 
života. Nebojme se jej prosit, aby otvíral i naše 
srdce: Pane, připrav mé srdce, otevři jej, 
aby bylo ochotné přijmout to, čím ke mně dnes 
chceš promluvit. Tato krátká modlitba může 
předcházet našemu osobnímu rozjímání, 
čtením při mších svatých či kázáním kněží. 
Věřím, že pak mnohokrát budeme oslovováni, 

bude se nás dotýkat živé a hlásané Boží slovo, 
i ve chvílích, kdy bychom to třeba ani nečekali. 
Také když přicházíme se slovy evangelia 
k druhému člověku, mnohdy se možná 
s n a ž í m e  h l e d a t  c o  n e j v h o d n ě j š í 
a nejrozumnější slova a všemožné logické 
důvody a zapomeneme, že je to hlavně Pán, 
který může otevřít srdce člověka, aby přijal to, 
co zvěstujeme. 

Cesta nezvyklým
Setkání Lýdie s evangeliem, tedy i s živým 
Kristem, je opředeno mnohým nezvyklým, 
možná se dá použít slovo i nenormálním. Ženy 
v té době obvykle nemívaly své povolání 
a Lýdie je obchodnicí, která prodává vzácné 
látky. Ženy byly většinou podrobeny mužům – 
o Lýdii nevíme, zda byla vdova, nebo se 
nevdala, ale víme, že byla nezávislá, měla svůj 
dům - nezvykle byla paní domů, ve kterém se 
dokonce scházelo  j i sté  společenstv í . 
A i samotné kroky Pavla a Silase vedou jako 
v každém městě tam, kde se zpravidla nachází 
synagoga, místo toho však potkají hlouček žen, 
jehož součástí je i Lýdie, a kterým nakonec 
zvěstují evangelium. Pro Boha nejsou normy 
překážkou a i tam, kde máme pocit, že se náš 
život nebo život lidí kolem nás může vymykat 
tomu, co se zdá normální, běžné, a proto přece 
i dobré, On přichází a píše životní příběh 
každého člověka, příběh jeho spásy. 

LÝDIE – NEZVYKLÉ NENÍ 
PŘEKÁŽKOU!

KŠ

Lýdie uvěřila v Krista a po křtu koná skutek víry 
– zve ony dva neznámé kazatele do svého 
domu. Pavel a Silas u ní nalézají domov 
až do chvíle, kdy opouštějí město. Jejich přijetí 
nezvyklého pozvání je zase pro Lýdii ujištěním 
její víry. „Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila 
v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými 
hosty.“ Stejně jako příběh víry Lýdie je 
propleten s mnohými příběhy dalších lidí, 
tak i naše příběhy se prolínají s dalšími. 
Všechny naše skutky víry mohou posílit 
a upevnit nejen naši víru, ale i víru lidí kolem 
nás. Kéž s vděčností vzpomínáme na ty, 
kteř í  byl i  pro nás  možná i  nevědomě 
povzbuzením a neustále jsme si povzbuzením 
vzájemně.  
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OHLÉDNUTÍ ZA FARNÍ OLYMPIÁDOU

„Do Nových Dvorů silnička, tam olympijská vesnička…

Letos bylo téma novozákonní a disciplíny rozmanité: děti například měly uhodnout, s jakým 

předmětem se mohla setkat Svatá rodina v Betlémě, nebo rozpoznat rozličná „vína“, najít ten 

správný klíč, který padne do zámku, vyzkoušet si práci se dřevem a nástroji (možná jako sv. Josef) 

a odnést si na památku ptačí budku. Velkou výzvou pro rodiny byl terénní golf, kdy jsme měli 

za pomocí lopaty, motyky, hokejky a jiných netradičních „nástrojů“ uhrát golfový míček 

do správných jamek.

Pro nasycení hladových nemohl chybět výborný guláš (letos v jemné a ostřejší variantě). 

Doplněnou energii jsme mohli využít ve fotbalovém klání anebo ve ztvárnění scén z Nového 

zákona pantomimou.

V letošním roce nás doprovázelo nádherné, opravdu letní počasí. A tak nezbývá než vzdát velké 

díky především Pánu, že se takto krásná akce mohla uskutečnit. Děkujeme také všem, 

kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tomto krásném setkání rodin, resp. celé velké farní 

rodiny a vytvořili úžasný prostor, jak se potkat a více se poznávat.

Veronika Šnerchová

A tak zase po roce uzrál čas, abychom se setkali a utkali své síly na již XV. farní olympiádě.

… čeká tu na nás spousta her, prožijem spolu pěkný den…“

Zahájili jsme ji nejinak než mší sv. u kapličky na Panských Nových Dvorech a dopřáli si ten „luxus“, 

jak zmínil otec Petr, který sloužil mši svatou, že ji můžeme prožít venku a bez roušek. Nechyběl ani 

hudební doprovod scholičky Ovečky. Soutěžní klání začalo zažehnutím olympijského ohně 

a pronesením slavného slibu na zahradě rodiny Křižkových.
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Magdalénka: No, měla jsem trošku stres, 
ale bylo to v pohodě. Prostě normální mše 
svatá, jen jsi poprvé dostal hostii.

V neděli 20. září proběhla v naší farnosti 
slavnostní mše svatá s udělováním prvního 
svatého přijímání, během které 15 dětí prožilo 
své první setkání s Eucharistickým Kristem. 
Třebaže jejich cestu k tomuto dni trochu 
komplikovala koronavirová pandemie, na celé 
slavnosti to nebylo znát a věřím, že i my všichni 
z ú ča st n ě n í  j s m e  m o h l i  p rož í vat  o n u 
skutečnost, že Kristus ve všem neustále vítězí, 
hledá nás a obdarovává svou láskou a milostí. 
Po skončení mše svaté jsme se zeptali čtyř dětí - 
Magdalénky Tkáčové, Marka Šnercha, Martina 
Pohludky a Štěpána Ponči  -  na jej ich 
bezprostřední pocity:

PANE JEŽÍŠI, PŘIŠEL JSI KE MNĚ!

Martin: No, jako bylo to dobrý, trochu jsem byl 
nervózní, ale stálo to za to. 

Martin: Nevím, úplně. 

Okamžik při mši, který se ti líbil.
Magdalénka: Když jsem poprvé dostala Tělo 
a Krev Pána Ježíše, to bylo nejhezčí tady 
 z té mše.

Marek: Teď se mi na tom líbilo to podávání 
svatého přijímání a jak jsme četli před prvním 
s v a t ý m  p ř i j í m á n í m  a  p o  p ř i j í m á n í 
(pozn. speciální modlitby dětí).

Marek: Dobře, líbilo se mi to.

Štěpán: Byl moc pěkný, mně se líbil.

Štěpán: Nevím, co bych zrovna tak třeba 
vytyčil, ale když jsem šel pro ten chléb 
(pozn. přinášení obětních darů), třeba mi se to 
líbilo, jak jsem i něco nesl.

Štěpán: Bylo to moc pěkné, protože se tam 
zpívalo a prostě já nevím, mně se to strašně 
líbilo. 

Co bys řekl kamarádovi, kdyby se tě zeptal, 
jaké to dneska bylo. 

Marek: Tak bych mu řekl, že se mi to líbilo 
a že ať se těší, až to bude mít on.

Magdalénka: Bylo to dobré. 

Děkujeme Magdalénce, Markovi, Marťovi 
a Štěpimu za jejich ochotu a odvahu se s námi 
podělit a všem dětem přejeme a vyprošujeme 
stále větší lásku a věrnost na jejich další životní 
cestě s Ježíšem.

Jak jsi prožil/a dnešní den. Martin: Že jsem překonal strach. No trošku 
jsem měl strach, ale nakonec to bylo dobrý. 

Svatojánský hlas 10/2020
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8. Zlatý tácek na hostie.

 Hádej, hádej, hádači…

1. Světice, patronka Slezska a Polska.

9. Nejstarší člověk, který přežil potopu.

· Co je vaše, ale přesto to mnohem víc používají vaši přátelé? 

3. Evangelista a patron lékařů.

5. Počet modlitby Zdrávas v jednom růženci. 

Tajenka: ___________________________ 

7. Abrahámův syn.

· Co tráví většinu času na zemi, ale nikdy se neušpiní? 

· Když mě nakrmíš, budu žít. Když mi dáš napít, zemřu. Co jsem?

 

Po vyškrtání devíti slov z nápovědy si zakroužkujte písmenka, která v osmisměrce zbyla. Dozvíte 

se název události z roku 1571, podle které slavíme 7. října svátek Panny Marie Růžencové.

2. Francouzské město, kde žila a zemřela svatá Terezie od dítěte Ježíše.

Naši milí malí (i velcí) luštitelé, jak si užíváte barevného podzimu, spadaného listí, pouštění draků 

a pečení brambor? Doufáme, že vás neskolil nějaký bacil a vy si můžete krás podzimu užívat 

plnými doušky. Pokud jste přeci jen zavření doma, dejte si teplý čaj a vrhněte se třeba na vyluštění 

osmisměrky, kterou jsme pro vás pro tento měsíc připravili.

4. Španělské město, kde se narodila svatá Terezie od Ježíše.

6. Název 4. knihy Mojžíšovy.

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (A NEJEN PRO NĚ J) 

IS

· Co zůstává sedět v rohu, ale přitom procestuje celý svět? 

Tajenka z minulého čísla: Gamaliel

Svatojánský hlas 10/2020
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POUŤ V LÍSKOVCI

Neděle 4. 10. v BM  

Středa 28. 10. kostel v Lískovci

ADORACE

POZVÁNÍ

Každý pátek v BM od 15.00 do 17.45 h.

POZOR! ZMĚNA ČASU

V neděli 25. 10. 2020 začíná zimní čas. Hodiny 

se posouvají o hodinu zpět, ze 3.00 h na 2.00 h

XV. POUŤ MATEK

9.00 h – mše svatá

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

10.00 h – misijní mše svatá

Neděle 18. 10. BM

Po mši svaté v 8.00 a v 10.00 h tradiční misijní 

jarmark.

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ

Neděle 18. 10. v BM

 Svátost křtu dětí: přípravy: 

KOSTÝMY NA VÍKENDOVKY

Máte-li doma vyřazené oblečení, prostěradla, 

látky, materiály a vlastně všechno, co by 

pomohlo kostymérně naší farnosti, předejte je, 

prosíme, do farní kanceláře. Tyto materiály 

použijeme na víkendovky a tábory.

18.00 h – mše svatá

16.00 h – růženec

Sobota 17. 10. BM

MISIJNÍ NEDĚLE

17.00 h – adorace

MOODLITBA CELÉHO RŮŽENCE  

MODEROVANÁ ADORACE

SBÍRKY

 1. 11. – slavnost Všech svatých – sbírka 

na potřeby farnosti

12. 9. – Dominika Mecová – Lukáš Moravec

20. 9. – Zoe Březinová

13. 9. – Cecílie Húsková (*1936)

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ

OPUSTILI NÁS

18. 10. – 29. neděle v mezidobí – sbírka 

na světové misie

 

10. 10., 17. 10. v 9.00 h v KL

5. 10. (III/5), 12. 10. (III/6), 19. 10. (III/7),

(křest v 11.00 h) v BM

10. 10. a 24. 10. - 20.00 h v BM

Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF  

Farní evangelizační buňky:

FEB č. 2: středa 19.00 h, Staré Město

FEB č. 4: středa 18.00 h, Lískovecká  

Společenství Lectio Divina: 

křest: 18. 10. po mši svaté v 10.00 h 

Společenství Modlitby matek:

FEB č. 1: úterý 19.00 h, SF

FEB č. 3: úterý 19.00 h, SF

skupina A v pondělí 5. 10., 19. 10. v 17.00 h v KL

 26. 10. (III/8) v 18.00 h na SF

Setkání chlapů: 8. 10., 22. 10. v 19.00 h na SF

Chrámový sbor: zkoušky v pátek v 19.00 h na SF

skupina B každé úterý v 18.00 h v KL

Přípravy na svátost manželství: 

Setkání Misijního klubka: v říjnu se nekoná  

FEB č. 5: středa 18.00 h, SF
Prosí a děkují vedoucí.

8. 10., 22. 10. v 16.00 v KL
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12. 9. – Dominika Mecová – Lukáš Moravec

20. 9. – Zoe Březinová

13. 9. – Cecílie Húsková (*1936)

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ

OPUSTILI NÁS

18. 10. – 29. neděle v mezidobí – sbírka 

na světové misie

 

10. 10., 17. 10. v 9.00 h v KL

5. 10. (III/5), 12. 10. (III/6), 19. 10. (III/7),

(křest v 11.00 h) v BM

10. 10. a 24. 10. - 20.00 h v BM

Spolčo pro mládež: čtvrtek 19.00 h na SF  

Farní evangelizační buňky:

FEB č. 2: středa 19.00 h, Staré Město

FEB č. 4: středa 18.00 h, Lískovecká  

Společenství Lectio Divina: 

křest: 18. 10. po mši svaté v 10.00 h 

Společenství Modlitby matek:

FEB č. 1: úterý 19.00 h, SF

FEB č. 3: úterý 19.00 h, SF

skupina A v pondělí 5. 10., 19. 10. v 17.00 h v KL

 26. 10. (III/8) v 18.00 h na SF

Setkání chlapů: 8. 10., 22. 10. v 19.00 h na SF

Chrámový sbor: zkoušky v pátek v 19.00 h na SF

skupina B každé úterý v 18.00 h v KL

Přípravy na svátost manželství: 

Setkání Misijního klubka: v říjnu se nekoná  

FEB č. 5: středa 18.00 h, SF
Prosí a děkují vedoucí.

8. 10., 22. 10. v 16.00 v KL

Svatojánský hlas 10/2020
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Biskupství ostravsko-opavské

Centrum pro rodinu a sociální péči

 

13. 10. 2020 Frýdek – 9.00 h, SF

nabízí nejen pro seniory tyto akce:

Téma: Literární toulky s B. Němcovou, hostem bude Mgr. Markéta Palowská

Klub aktivních seniorů

Zahájíme mší svatou v kostele sv. Václava v 9.15 h – P. Mgr. Radek Drobisz; 

20. 10. 2020 Frýdek – 9.00 h, SF

Akademie pro třetí věk

 

Poselství Matoušova evangelia: Podobenství o dělnících na vinici

15. 10. 2020 Ostrava – kostel sv. Václava, biskupství

Téma: Jednání Boha v životě člověka

Bc. Lenka Putzlacherová, tel. č.: 736 185 701 

Koordinátorky seniorských aktivit

Mgr. Ludmila Kaňoková, tel. č.: 734 876 497 

Lektor: sestra Kateřina Klosová

Sobota:  -----

Neděle:  -----

Čtvrtek:   8.00 – 11.30 h, 14.00 – 16.00 h

Pátek:      9.00 – 11.30 h

Pondělí:  8.00 – 11.30 h, 14.00 – 17.00 h

Úterý:       9.00 – 11.30 h

Středa:     ----- 

Úřední hodiny

    Ne: 8.00, 10.00 a 18.00 h
    Út- So: 8.00 a 18.00 h

Dům pokojného stáří: Po: 14.00 h

Bohoslužby       

Bazilika:     Po: 18.00 h

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

Farní kostel:  Po: 8.00 h

Lískovec:     Čt: 16.30 h,     Ne: 7.30 h
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