
SVATOJÁNSKÝ HLAS
měsíčník římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku

6–8/2022

„

 • ročník X.

Ž 8, 4-5 – 12. června

Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, 
které jsi stvořil: Co je člověk, že na něho myslíš, co je smrtelník, že se 
o něho staráš? 

Drazí, 
končí nám školní rok. Děti přinesou domů vysvědčení a začnou letní prázdniny. Stu-
denti končící studium úspěšně, začnou novou etapu svého života. Mnozí pracující se 
už určitě těší na dny oddechu na dovolené. 

Léto bývá naplněno různými aktivitami pro děti, mládež a rodiny. Po různých omeze-
ních se nám nabízí spousta krásných akcí. Hned 1. července nás otec biskup Martin 
David zve na setkání rodin na Prašivou. Na celostátní setkání mládeže v Hradci Krá-
lové (9. 8. – 14. 8.) se určitě chystá spousta mladých z celé republiky. Na jeho závěr 
jsou zvány i rodiny. Redemptoristé a mladí z Evropy se také potkají v Toruňi v Polsku  
(27. 7. – 31. 7.).
V naší farnosti se také chystají aktivity pro děti. Příměstský tábor (11. 7. – 15. 7.) a po-
bytový tábor (18. 8. – 27. 8.). Děkuji mladým, že se už dlouhodobě a pečlivě připravují 
na tyto tábory.

Rád bych vás všechny pozval na farní den, který se uskuteční 26. června. Nejdříve bu-
deme slavit mše svaté ke cti našeho farního patrona sv. Jana Křtitele ve farním kostele 
v 8.00 a 10.00 hodin. Poděkujeme Bohu i za uplynulý školní rok. Posléze se setkáme 
na farní zahradě u staré fary. Zvu vás na společný oběd, na společně prožitou nedě-
li. Přijďte a seznamte se s těmi, které potkáváte v kostele, ale nemáte někdy čas se 
s nimi seznámit, poznat je, popovídat si s nimi. A určitě se můžete těšit i na překva-
pení.
Moc se těším nejen já, ale také P. Peter a P. Jozef na setkání s vámi, na společně pro-
žitý farní den.

P. František
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Světové setkání rodin s papežem 
Františkem – červen 2022

Dva tisíce delegátů z celého světa se sjede 
 na setkání s papežem ve dnech 22. – 26. 
června 2022 v Římě. K omezené účasti 
letošního ročníku přiměly organizátory 
hygienické důvody. Programu se proto 
budou ostatní zájemci účastnit prostřed-
nictvím televizních přenosů.
Českou republiku reprezentuje Česká bis-
kupská konference přítomností tří man-
želských párů v doprovodu P. Martina 
Sklenáře a Mons. Josefa Nuzíka. Posláním 
delegátů je naslouchat podnětům z jed-
notlivých workshopů a přenést je do čes-
kého prostředí skrze média, především 
TV Noe, Radio Proglas, Katolický týdeník 
a internetové stránky Národního centra 
pro rodinu.
Setkání zahájí Festival rodin za přítom-
nosti papeže Františka v úterý 22. června 

Pozvání na celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 2022

od 18 do 20 hodin v Aule Pavla VI. Vel-
kou část setkání pokryje tradiční teolo-
gicko-pastorační kongres – od středy do 
sobotního odpoledne. Poté bude večerní 
mši svaté v době 17.15 – 18.45 předse-
dat papež František. Nedělní program, 
26. června 2022, na náměstí sv. Petra za-
hrne v čase 11.45 a 12.30 modlitbu Anděl 
Páně a tzv. rozeslání manželských párů do 
světa.
 

Motto: "Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl." (Sk 26, 16)

CSM – Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se  
v České republice přibližně jednou za 5 let.  Doprovází ho kulturně duchovní program 
a účastní se ho mladí křesťané.

Kdy a kde
Letošní CSM se bude konat od 9. do 14. srpna 2022 v Hradci Králové.

Pro koho
Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 26 let, kteří chtějí prožít několik dní ve spo-
lečenství svých vrstevníků. Horní věková hranice neplatí pro členy přípravného týmu, 
kněze, řeholníky, řeholnice, spolupracovníky.

Zdroj: 
https://www.rodi-
ny.cz/svetove-se-
tkani-rodin-s-pape-
zem-frantiskem-je-
-za-rohem/
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Součástí setkání je také „DEN PRO RODINY“ – sobota 13. 8. 2022

Program
Pestrý a bohatý: 
• slavení eucharistie

• katecheze

• přednášky  Jak být mladý a úspěšný? – Mgr. František Talíř 
   Víra + umělá inteligence – Martin Kvapilík 
   Voják v Afghanistánu – Mgr. Matyáš Zrno
   Homosexualita a církev – P. PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann
   Etika, eutanázie – P. Marek Orko Vácha
   Bible – jak se modlit s Biblí – Angelo Scarano
   Vztahy bez omrzení – Jan Špilar

• workshopy  Vyrábění ikon – P. Michael Špilar
   Bibliodrama prakticky – Vendula Zachovalová
   Focení – Člověk a víra
   Time management – Pavel Motyčka
• a další…

Zdroj: www.celostatnisetkanimladeze.cz

Modlitba za CSM

Svatý Bože,
dej, aby se mladí lidé dobře  

připravili na celostátní setkání.
Aby zakusili Tvou přítomnost  

ve společenství a načerpali inspiraci  
do každodenního života.

A nám všem dej sílu, abychom 
byli Tvými svědky. 

O to Tě s důvěrou prosíme  
skrze Krista, našeho Pána.

Amen.
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Pozvání na cestu

Toužíte po lepší informovanosti a komu- 
nikaci v naší farnosti? Po společném ra-
dostném prožívání bohoslužeb? Chtěli 
byste mít možnost ovlivňovat rozhodo-
vání v naší farnosti? Chcete přemýšlet 
o tom, jak sdílet radost z víry v Krista 
s lidmi v našem městě? 
Pokud máte tato nebo podobná přání, 
touhy nebo sny o tom, jak by se měla pro- 
měnit naše farnost, jste zváni k aktivní-
mu zapojení a spoluúčasti na cestě k její 
proměně. Vykročili jsme na ni na 1. syno-
dálním setkání naší farnosti v neděli 22. 
5. 2022. Nejenže jsme představili výstupy 
synody o synodalitě, chceme synodálním 
způsobem pokračovat dále, proměnit se- 
be i farnost.

Na 1. synodálním setkání farnosti vznikly 
nové skupiny k tématům:

1. Komunikace ve farnosti
2. Pastorace
3. Rozhodování ve farnosti
4. Služby ve farnosti
5. Komunikace farnosti s okolím
6. Děti a mládež ve farnosti
7. Rozvedení, nesezdaní, na okraji
8. Společenství ve farnosti

Pokud jste se ještě nepřihlásili, přijměte 
pozvání, vyberte si téma a přihlaste se 
na webu farnosti. Pokud nemáte přístup 
k internetu, přihlásíme vás ve farní kance-
láři. Místo a čas prvního setkání je u kaž-
dého z témat uveden.

Mohou vzniknout skupiny k jiným téma-
tům? 
Ano. Je možné vytvořit nové skupiny 
k dalším tématům. Když se nejméně tři 
lidé shodnou na jednom tématu, které by 
chtěli prodiskutovat, promodlit a uvést do 
života naší farnosti, mohou vytvořit sku-

pinu. Musí se rovněž přihlásit na webu 
farnosti.

Co se od setkávání skupin očekává? 
Předpokládá se, že každá skupina se do 
října 2022 sejde minimálně třikrát. O zvo-
leném tématu budou účastníci diskutovat 
a modlit se za něj. Vzájemně si budou na-
slouchat a společně přemýšlet, jak zvole-
né téma konkrétně uvést do života naší 
farnosti.
Kontaktní osobou pro moderátory a sku- 
piny k novým tématům je Šárka Koflero-
vá, která ráda poskytne potřebné infor-
mace a předá podklady. E-mail: skoflero-
va@doo.cz

Co bude následovat? 
16. října 2022 se bude konat 2. synodál-
ní setkání naší farnosti.
Během něj skupiny představí všem far-
níkům, k jakým závěrům došly. Výstu-
py všech skupin budou pro budoucnost 
a proměnu naší farnosti důležité. Mo-
hou se stát součástí pastoračního plánu, 
mohou našemu farnímu společenství po-
moct k proměně komunikace, tak aby se 
cítili přijímání všichni – i ti, kteří jsou tře-
ba dosud na okraji nebo ti, kteří se farní-
mu společenství vzdálili. 
Především však máme naději, že se při 
tomto společném putování budeme pro-
měňovat my sami, budeme si naslouchat, 
přijmeme spoluzodpovědnost za naše 
farní společenství, za život z víry v Kris-
ta v místě, kde žijeme. Bůh nás vybízí, 
abychom přitahovali svět pouze láskou 
a objevovali, že život máme jedině jeho 
dáváním.
Kéž najdeme odvahu darovat svůj čas 
a vykročit na společnou cestu! 
Na společné putování se těší P. František, 
P. Jozef a P. Peter   
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Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)

Najdi cestu z bludiště ven. Když najdeš správnou cestu, ukážou se ti písmenka, ze kte-
rých získáš jméno svatého, o kterém je pár informací vedle bludiště.

Sv.        (doplň výsledek)
Pocházel ze šlechtické rodiny ve Francii. Vybudoval klášter v Clairvaux a stal se v něm 
opatem. Měl velkou úctu k panně Marii (někdy bývá označován za „mariánského uči-
tele“) a usiloval o pokoru. 
Je patronem včelařů, voskařů a včel. Světec je pomocníkem při dětských chorobách, 
při posedlosti a také je pomocníkem v hodině smrti. Mezi jeho atributy patří například 
kniha, pes, lebka a úl.
Zjistíš, kdy má svátek?

SKRÝVAČKA aneb INSPIRACE na prázdninové putování
Najdi názvy států (v každém řádku jeden):

Míra kous kočku do čumáku.
Potkali jsme pana Matouška.
Pan Němec ko-ko-koktá.
Šlehačka na darovaném koni stékala.
Pro máslo ven skoč.
Kup si taky pralinky.

Řešení: Rakousko, Panama, Německo, Kanada, Slovensko, Kypr
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POZVÁNÍ 

Setkání dětí a rodin s otcem biskupem 
na Prašivé
Děti, rodiče i prarodiče jsou zváni 1. čer-
vence nejprve do areálu Kamenité ve Vy- 
šních Lhotách a po mši svaté, kterou bude 
celebrovat biskup Martin David, na horu 
Prašivá. Tématem setkání je heslo "Spo-
lečně na cestě" a odkazuje na synodální 
putování, ale také na mnohá další společ-
ná putování, cestování a kráčení. 

Program setkání: 
10.00 – zahájení v areálu Kamenité ve Vy-
šních Lhotách
10.45 – mše svatá s biskupem Martinem 
Davidem
12.30 – program na stanovištích na Pra-
šivé
15.30 – závěrečné požehnání na louce  
u kostelíka
Více objevujte postupně také na webu 
https://prasiva.prorodiny.cz/

V případě velmi nepříznivého počasí se 
bude konat pouze mše svatá v bazilice 
ve Frýdku.
Informace o této případné změně bude 
zveřejněna den před setkáním do 18.00 
hodin na webu https://prasiva.prorodiny.
cz/ 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Čtvrtek 16. 6. v BM
8.00 h, 18.00 h – mše svatá
Po večerní mši svaté eucharistický průvod 
kolem BM (dle počasí).

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Čtvrtek 23. 6. 
8.00, 18.00 h – mše svatá ve FK

POUTNÍ SLAVNOST VE FARNÍM KOSTELE
Neděle 26. 6. ve FK
8.00 h, 10.00 h – mše svatá
Zveme na farní den. V tento den nebudou 
slouženy mše svaté v bazilice.

PRVOSOBOTNÍ POUŤ 
Sobota 2. 7. v BM
17.00 h růženec, pobožnost, příležitost ke 
svátosti smíření 
18.00 h mše svatá

PŮLHODINA S VARHANAMI
V průběhu hlavních prázdnin každou neděli 
v 16.00 h v BM.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO VYKUPITELE
Titulární slavnost redemptoristů
Neděle 17. 7. BM
8.00 h, 10.00 h, 18.00 h – mše svatá 

SV. JAN SESSION
Neděle 17. 7., 21. 8., 11. 9.  farní zahrada
15.00 – 22.00 h – koncerty 

Zdroj: 
https://doo.cz/101-slider-na-hlav-
n%C3%AD-stran%C4%9B/5390-se-
tkani-deti-a-rodin-1-cervence-na-
-prasive.html

www.doo.cz
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ÚŘEDNÍ HODINY FARNÍ KANCELÁŘE:
Pondělí: 8.00 – 11.30, 14.00 – 17.00
Úterý: 9.00 – 11.30
Středa: ----- 
Čtvrtek: 8.00 – 11.30, 14.00 – 16.00
Pátek: 9.00 – 11.30

Uzávěrka příštího čísla: 1. 9. 2022, Příští číslo vyjde v neděli 11. 9. 2022
e-mail redakční rady: redakcehlas@gmail.com

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

KONTAKTY

P. František Boldy CSsR, administrátor farnosti: 731 433 133
P. Peter Kvetan CSsR, farní vikář: 603 222 349

P. Jozef Novák CSsR, farní vikář a rektor komunity: 734 288 586
Farní kancelář: 731 625 682

PRVOSOBOTNÍ POUŤ 
Sobota 6. 8. v BM
17.00 h růženec, pobožnost, příležitost ke 
svátosti smíření 
18.00 h mše svatá

II. VELKÁ FRÝDECKÁ POUŤ
Sobota 13. 8. BM
17.00 h – růženec, pobožnost
18.00 h – mše svatá
Neděle 14. 8. BM
Mše svaté v 8.00 h, v 9.30 h, v 11.00 h a v 
18.00 h
V Lískovci a ve Starém Městě nebudou 
mše svaté slouženy.

MŠE SVATÁ K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Neděle 4. 9. v BM
10.00 h – mše svatá

III. VELKÁ FRÝDECKÁ POUŤ
Sobota 10. 9. BM 
17.00 h – růženec, pobožnost
18.00 h – mše svatá

SBÍRKY
3. 7., 7. 8. a 4. 9. – Sbírka na potřeby far-
nosti
KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI
15. 5. – Lukáš Jalůvka
15. 5. – Jakub Jalůvka
15. 5. – Jakub Vilk  
15. 5. – Amálie Zvoníčková

OPUSTILI NÁS
14. 5. – Ludmila Guzsiová (*1947)
  
PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ
4. 6. – Jiřina Rykalská – Slavomír Přidal

Neděle 11. 9. bazilika
Mše svaté v 8.00 h, v 9.30 h, v 11.00 h a 
v 18.00 h.
V Lískovci a ve Starém Městě nebudou 
mše svaté slouženy.

PÁTEČNÍ ADORACE
Páteční adorace se v červenci a v srpnu 
nekonají.

SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ SE V ČERVENCI 
A V SRPNU NEKONAJÍ


