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SVATOJÁNSKÝ HLAS
měsíčník římskokatolické farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku

10/2021

„

 • ročník IX.

sv. Terezie z Avily  – 15. října

Sklizeň srdce

Všechno nás namáhá, když chceme práci uniknout.

Drazí, 
máte rádi ovoce, zeleninu? Možná někdo ano, někdo zase ne. Proč se ptám? Prožívá-
me roční období, ve kterém ještě obvykle sklízíme různé druhy ovoce i zeleniny. 
Kdo máte zahradu, po celý rok v ní usilovně pracujete. Radost z bohaté úrody je o to 
více zasloužená, když námaha a úsilí přineslo co největší užitek. 

Nebojte se, nebudeme se teď bavit o „zahradničení”. :) Naše srdce Bůh stvořil tak, aby 
také přinášelo úrodu – užitek. Daroval nám ho, abychom v něm „vypěstovali” to nej-
hezčí a nejchutnější „ovoce”. Sami ale cítíme, že to není tak snadné. Naše srdce není 
uchráněno různých škůdců. Může být ale vystaveno i našemu nezájmu zúrodňovat 
jej. Dokonce můžeme být i znechuceni a unaveni, když se mu tolik věnujeme a dobrý 
výsledek se pořád ne a ne dostavit.

Trpělivost, pravidelnost, vytrvalost… Vlastnosti, které jsou důležité a potřebné k zu-
šlechťování půdy našeho srdce. Nevzdávejme to! Začněme znovu, abychom přinášeli 
dobré ovoce. Modli se, naslouchej Božímu slovu, nech se očistit ve svátosti smíření, 
přijímej posilu v Eucharistii na cestě!

Děkuji Ti, Ježíši, že nás skrze svou Matku zveš k obnovení dennodenního úsilí zúrod-
ňovat naše srdce.  

P. František
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Papežova cesta zanechala  
hlubokou stopu

Během tradiční tiskovky na palubě leta-
dla při svém březnovém návratu z Iráku 
papež František řekl, že se v září zúčastní 
závěru Mezinárodního eucharistického 
kongresu v Budapešti, a dodal, že možná 
přijede i na Slovensko. Z návštěvy Brati-
slavy se nakonec stala bezmála čtyřdenní 
cesta, během které papež navštívil i Pre-
šov, Košice a Šaštín.
Hlava katolické církve se setkala s biskupy 
a seminaristy v bratislavské katedrále sv. 
Martina a s představiteli židovské komu-
nity v místě bývalé synagogy. Papež na-
vštívil rovněž centrum pro lidi bez domova 
v bratislavské čtvrti Petržalka.

Setkání s mladými v Košicích na východě 
Slovenska oslovilo nejen mladé
Mladí lidé postupně sdělovali svá svědec-
tví a na konci vždy Svatému otci položili 
otázku. Svatý otec pak ve své promluvě 
postupně odpověděl na jejich dotazy.

V úvodní části se obrátil zvláště na man-
žely a kromě jiného řekl:
Proto když sníte o lásce, nevěřte ve spe-
ciální efekty, ale v to, že každý z vás je 
výjimečný: každý z vás. Každý je darem  
a může ze života, ze svého vlastního živo-
ta udělat dar. Ostatní, společnost, chudí 
na vás čekají. Sněte o kráse, která pře-
sahuje vzhled, přesahuje make-up, která 
přesahuje módní trendy. Sněte bez stra-
chu o založení rodiny, o zplození a výcho-
vě dětí, o dávání života, o sdílení všeho 
s druhou osobou, aniž byste se styděli za 
své slabosti, protože je tu on nebo ona, 
kdo je přijímá a miluje, který tě miluje ta-
kového, jaký jsi. A toto je láska: milovat 
toho druhého takového, jaký je, a toto je 
hezké. 

Zvláště hluboké bylo sdělení Svatého 
otce ke zpovědi, ze kterého vybíráme:
Nechoďme ke zpovědi jako trestanci, kte-
ří se musí pokořit, ale jako děti, které běží 
do Otcova objetí. A Otec nás zvedá v kaž-
dé situaci, odpouští nám každý hřích. Po-
slouchejte dobře toto: Bůh vždy odpouš-
tí! Pochopili jste? Bůh vždy odpouští!

Dám vám malou radu: po každé zpovědi 
nějakou chvíli zůstaňte a zapamatujte si 
odpuštění, které jste dostali. Zachovej-
te si ten klid v srdci, svobodu, kterou ve 
svém nitru cítíte. Ne hříchy, které již nee-
xistují, ale odpuštění, které ti Bůh dal, po-
hlazení Boha Otce… To si uchovejte, ne-
nechte si ho ukrást. A když půjdete příště 
ke zpovědi, vzpomeňte si: Dostane se mi 
znovu objetí, které mi udělalo tak dobře. 
Nejdu k soudci vyrovnat účty, ale k Ježíši, 
který mě miluje a uzdravuje mě. Dejme 
ve zpovědi první místo Bohu. Pokud je 
on hlavní postavou, vše se stává pěkným 
a zpověď je svátostí radosti. Ano, radosti: 
ne strachu a soudu, ale radosti…
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Někdo by mohl říci: „I tak se stydím, ne-
mohu překonat hanbu jít se zpovídat." 
Není to problém, je to dobrá věc! Někdy je 
dobré se v životě stydět. Pokud se stydíš, 
znamená to, že nesouhlasíš s tím, co jsi 
udělal. Hanba je dobré znamení, ale jako 
každé znamení vyžaduje jít dál. Nebuď 
vězněm studu, protože Bůh se za tebe ni-
kdy nestydí. On tě miluje právě tam, kde 
se za sebe stydíš. A miluje tě vždy. 

…a poslední pochybnost: „Ale, otče, já 
nedokážu odpustit sobě, a proto mi ani 
Bůh nemůže odpustit, neboť vždy padnu 
do stejných hříchů." Ale poslouchej, kdy 
se Bůh urazí? Když ho chceš prosit o od-
puštění? Ne, nikdy. Bůh trpí, když si mys-
líme, že nám nemůže odpustit, protože je 
to jako kdybyste mu řekli: „Jsi slabý v lás-
ce!" Říci toto Bohu je ošklivé! Říci mu, že 
„v lásce jsi slabý". Naopak, Bůh se raduje, 
když nám odpouští, pokaždé. Když nás 
zvedne, věří v nás jako poprvé, nenechá 
se odradit. My se necháme odradit, on 
ne. Nevidí hříšníky, ale děti, které miluje. 
…A vždy, když se zpovídáme – nikdy na to 
nezapomeňme – je v nebi oslava. Ať je to 
tak i na zemi!  

Ohlédnutí papeže Františka za cestou do 
Maďarska a na Slovensko
O tom, že návštěva v Maďarsku a na Slo-
vensku byla pro samotného Svatého otce 
velmi hlubokým zážitkem, svědčí také 

přímluva během audience ve Vatikánu 
týden po návštěvě.

…Viděl jsem věřící lid, který trpěl ateis-
tickým pronásledováním. Viděl jsem to 
i v tvářích našich židovských bratrů a se-
ster, se kterými jsme si připomněli Šoa 
(holokaust). Bez paměti není modlitby. 
Modlitba bez paměti neexistuje. Co to 
znamená? Že když se modlíme, musíme 
pamatovat na svůj vlastní život, na život 
svého národa, na životy tolika lidí, kteří 
nám dělají společnost ve městě, v náro-
dě, který má svou historii…

Tato cesta byla poutí ke kořenům. Při 
setkání s bratry biskupy jak v Budapešti, 
tak i v Bratislavě jsem se mohl osobně 
dotknout vděčné vzpomínky na tyto ko-
řeny víry a křesťanského života… Jsou to 
kořeny, které sahají hluboko – až do de-
vátého století k evangelizačnímu dílu sva-
tých bratří Cyrila a Metoděje, kteří tuto 
cestu provázeli, byli stálou přítomností. 
Sílu těchto kořenů jsem pocítil při slave-
ní božské liturgie v byzantském obřadu  
v Prešově na svátek Svatého kříže… 

Tato cesta byla poutí naděje. Modlitba, 
kořeny a naděje, tyto tři rysy. Viděl jsem 
tolik naděje v očích mladých lidí na ne-
zapomenutelném setkání na stadionu 
v Košicích. I to mi dalo naději, že jsem vi-
děl hodně mladých párů a mnoho dětí… 
Stejně silné a prorocké je svědectví bla-
hoslavené Anny Kolesárové, slovenské 
dívky, která bránila svou důstojnost před 
násilím za cenu života: svědectví, které je 
bohužel aktuálnější než kdykoli předtím, 
protože násilí na ženách je všude otevře-
nou ranou. 

Zdroj: www.kbs.sk
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Naši poutníci o papežovi 
a jeho návštěvě

Z Frýdku-Místku se ve středu, na svátek 
Bolestné Matky, který byl zároveň posled-
ním dnem návštěvy, vydalo několik pout-
níků do Šaštína na mši svatou s papežem. 
Zeptali jsme se, čím je oslovil Svatý otec 
během návštěvy na Slovensku.
Miroslav Přikryl 
Návštěva Svatého otce na Slovensku mě 
oslovila například tím, že se setkal s od-
volaným arcibiskupem Bezákem a jeho 
rodinou nebo tím, jakou pozornost vě-
noval vztahům a setkání se Židy a Romy. 
Prakticky tak realizoval to, co často zdů-
razňuje – že je potřeba být pozorný k sla-
bým a opovrhovaným. Velmi inspirativní 
bylo také kázání při svaté mši v Šaštíně, 
kdy představil několik pohledů na Pannu 
Marii – jako na ženu, která je neustále  
v pohybu, nezabydluje se ve svém bezpe-
čí, ale vydává se na cestu. Dále pohled na 
Marii, která jedná prorocky – to znamená, 
že přináší Boží slovo. A nakonec pohled 
na Marii, která je plná soucitu – soucitu, 
který ji vede až pod kříž, od kterého Ma-

ria neutíká ani nepoužívá nějaká utišující 
anestetika proti bolesti, ale vytrvá ve víře  
v Boha, který je mocnější než smrt. 

Kateřina Göttlicherová
Měla jsem možnost vidět papeže Františ-
ka na vlastní oči – sice na pár desítek met-
rů v projíždějícím papamobilu, ale i tak to 
na mne udělalo dojem. A samozřejmě mě 
oslovila jeho slova během kázání – řekl, že 
přijmout Ježíše do svého života znamená 
souhlasit s tím, že ve mně odhalí rozpory, 
modly, vnuknutí zla a stane se pro mne 
vzkříšením, protože mne pozvedne, dá 
mi ruku a pomůže mi začít znovu. A tomu 
chci věřit celý život.

Markéta Petrová
Papež František je člověk, který strhu-
je svou vírou a přesvědčením, nebojí se 
a neštítí se sklonit i k těm nejubožejším, 
dokáže jít dál překročiv naše předsudky. 
Žije Evangeliem a hlásá jej. V tom duchu 
se nesla i jeho homilie, kterou na Sloven-
sku měl. Povzbuzoval nás, abychom krá-
čeli ve víře dál, tak jak to dělala Maria. 
Papež František žije s Bohem a vede nás  
k Bohu – to je pro mě úžasné a fascinující.

Chůzí překonáváte pokušení statické víry, která se spokojí s obřady nebo starou 
tradicí; vycházíte ze svého nitra, v batohu si nesete své radosti i bolesti a svůj 
život proměňujete v pouť lásky k Bohu a ke svým bratřím a sestrám.

Láska není o tom mít „všechno a hned“, neodpovídá logice „použít a zahodit“. 
Láska je věrnost, dar a odpovědnost.

Nemá smysl stěžovat si na minulost, je třeba si vyhrnout rukávy a spolu budo-
vat budoucnost.

Střípky z promluv papeže Františka na Slovensku

Jste vítáni, ciťte se vždy v církvi jako doma a nikdy se v ní nebojte žít.  
Nikdo ať nenechává mimo církev vás ani nikoho jiného!„
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Stojím, sedím, klečím…

„Znamení a symboly zaujímají v lidském 
životě důležité místo. Člověk jako bytost 
tělesná a zároveň duchová vyjadřuje a vní-
má duchovní skutečnosti prostřednictvím 
hmotných znamení a symbolů. Jako bytost 
společenská má zapotřebí znamení a sym-
bolů, aby mohl komunikovat s druhými 
prostřednictvím řeči, gest a činů. Totéž činí 
i ve vztahu k Bohu.“ (KKC 1146) Také při 
slavení mše svaté se setkáváme s mnoha 
znameními, symboly a gesty. Zastavme se 
proto alespoň krátce u třech základních 
gest – je jimi stání, sezení a klečení.

Stáním vyjadřujeme úctu, podobně jako 
když vstáváme při příchodu vzácné-
ho člověka do naší blízkosti. Stání je ale 
také vyjádřením radosti ze svobody, kte-
rou máme díky Ježíši Kristu ve vzkříšení, 
a ze vzájemného společenství. Člověk, 
který stojí, je připraven naslouchat a na 
slyšené slovo reagovat. Pro rané křesťan-
ství to proto byl běžný postoj při osobní 
modlitbě i bohoslužbě. V biblickém příbě-
hu nalezneme farizeje, který se postavil 
v chrámě, či celníka, který zůstal stát vzadu 
(srov. Lk 18, 11). 

Kniha Zjevení sv. Jana zase popisuje spo-
lečenství těch, kteří byli vykoupeni, „jak 
stojí před trůnem a před tváří Beránko-
vou“. (Zj 7,9)

Sezení je postojem naslouchání a rozjímá-
ní. Příkladem nám může být Marie, sest-
ra Lazara, která zanechává všeho, zastaví 
se, usedá k Ježíšovým nohám a naslouchá 
jeho slovům (srov. Lk 10, 39). 

Sezení je vhodné také pro postoj učitele 
a předsedajícího. Ježíš, „když spatřil zá-
stupy, vystoupil na horu; a když se posa-
dil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu 
otevřel ústa a učil je.“ (Mt 5, 1–2)

Klečení je projevem pokory, pokání a kla-
nění. Modlit se vkleče je lidským zvykem. 
Bible nám zachycuje situaci samotného 
Ježíše, který ve svém lidství pokleká v Ge-
tsemanské zahradě, aby v pokoře opět 
přijal vůli nebeského Otce. Také sv. Pavel 
připomíná, že „je psáno: Jako že jsem živ, 
praví Hospodin, skloní se přede mnou ka-
ždé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem 
Bůh.“ (Řím 14, 11)
Věřící jsou vyzýváni, aby poklekli „k pro-
měňování, nebrání-li jim v tom nemoc, 
nedostatek místa, množství přítomných 
či jiné rozumné důvody“. (IG 43)

Někdy při návštěvě jiné farnosti či koste-
la v jiné zemi nás může překvapit odlišné 
používání zmíněných gest. Biskupské kon-
ference mohou gesta a držení těla po-
psané v mešním řádu přizpůsobit podle 
práva, svérázu a rozumných tradic náro-
dů. Přes tyto rozdíly je vždy velmi krásné 
a důležité, když se shromáždění lidé doká-
ží v těchto společných gestech sjednotit, 
třebaže může být jejich osobní vnímání 
liturgie odlišné, protože právě stejné dr-
žení těla „je znamením jednoty členů křes-
ťanského společenství shromážděného 
k posvátné liturgii. Vyjadřuje totiž smýšle-
ní i city účastníků a podporuje je“. (IG 42)

Zdroje:
Katechismus katolické církve (KKC)
Všeobecné pokyny k římskému misálu (IG) 
Dokument ČBK – Smysl gest a postojů 
v liturgii církve

KŠ
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Rodinná olympiáda

16. ročník rodinné olympiády byl zahájen mší svatou u kapličky svatého Jana Nepo-
muckého na Panských Nových Dvorech. Počasí nám přálo, a i když letošní olympiáda 
proběhla v době Covidu, nijak nás to neomezovalo v dobré náladě a zábavě.
Téma letošní olympiády bylo MARIE. Zkuste si vzpomenout, kolik Marií znáte? My jsme 
soutěžili s Pannou Marií, Marií Terezií a dalšími panovnicemi tohoto jména, Marií Po-
ledňákovou, Marií Curie-Skłodowskou, Maruškou z pohádky O dvanácti měsíčkách, 
Mášou a medvědem, Mařenkou a Jeníčkem…
A ani letos nechyběla soutěž pro rodiny, fotbal a skvělý guláš. Na závěr proběhlo roz-
dělení cen, losování plyšáků a slib, že příští rok se zase uvidíme. Moc se těšíme, přijďte 
také, bude to stát za to!

Dorota Vidláková

Autor fotografie: Jiří Carbol
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Když ve Frýdku v únoru 2020 proběhla 
duchovní obnova s Kateřinou Lachmano-
vou na téma Vězení s klíčem uvnitř, ne-
tušili jsme, že její pokračování, na které 
jsme se těšili a které původně bylo pláno-
váno na červen téhož roku, se bude moci 
uskutečnit až nyní. 

Vlivem okolností, ale zejména díky všem, 
kteří celou akci připravovali a modlili se 
za ni, se stalo, že jsme pokračování du-
chovní obnovy mohli prožít společně – 
– farnosti Frýdek i Místek, a to ve dnech 
10. a 11. 9. 2021. 

V pátek večer jsme se poprvé setkali v Li- 
dovém domě v Místku, kde nás Katka 
uvedla do tématu. Tomu se věnovala ve 
své knize Vězení s klíčem uvnitř, která vy-
šla ve svém prvním vydání v roce 1997, 
a jak autorka s nadsázkou a sobě vlastní 
skromností tvrdí, napsala ji „ve své mla-
dické neuváženosti“ :).

Páteční úvodní téma nazvala „Nedovol 
svému srdci ztvrdnout“. Toto zaslíbení 
najdeme v 36. kapitole proroka Ezechiela, 
kde je psáno: „Odejmu od vás srdce ka-
menné a dám vám srdce z masa.“ Ten 
přechod od tvrdého srdce k tomu srdci  
z masa je jinými slovy to, „o co tady v živo-
tě jde.“  Obměkčování srdce by mělo být 
nejdůležitějším úkolem našeho života. 

Kateřina připomněla výrok Abbé Pierra: 
„Život je trocha času, který nám byl dán, 
abychom se naučili milovat, a tím se při-
pravili na setkání s věčnou láskou.“ 

Druhý den obnovy jsme uvedli modlitbou 
chval. Téma, které pak zaznívalo, se týka-
lo usmíření na „kolektivní rovině“, situací, 
které nám mohou působit těžkosti v této 

oblasti. Katka hovoří i o ideologické ne-
návisti, ideologickém zavrhování jedněch 
druhými. To mohou být situace, kdy ve 
jménu své pravdy odmítáme jinou skupi-
nu lidí, která může mít jiné názory, jinou 
historii, apod. 

Katka přibližuje celé téma na mnoha kon-
krétních příkladech. Vede nás k uvědo-
mění toho, že válečné konflikty, zabíje-
ní, nenávist a všechny ty krutosti nejsou 
např. jen v Afghánistánu, ale děly se a dějí 
i v našem blízkém okolí. Velké požehnání 
může přinést modlitba na místech, která 
jsou zatížena těžkými, třeba i zdánlivě po-
zapomenutými událostmi.

Velmi silné bylo svědectví jednoho z účast- 
níků obnovy, který hovořil o svých před-
cích, Volyňských Češích, a jejich krutých 
osudech.

Duchovní obnovu jsme zakončili mší sva-
tou v kostele sv. Jana a Pavla v Místku, kde 
jsme mohli odevzdat to, co „jsme měli na 
srdci“. 

Pokud jste se nemohli této akce zúčastnit, 
ale téma vás zajímá, neváhejte si přečíst 
knihu Vězení s klíčem uvnitř, která vyšla 
již ve 4. vydání. Těm, kterým je bližší po-
slech nebo zhlédnutí přednášky, doporu-
čím vyhledání některého z dalších témat 
na Youtube. 

A my, kteří upřednostníme osobní setkání, 
se budeme těšit třeba někdy příště s Kat-
kou Lachmanovou „živě“. 

Veronika Šnerchová

Vězení s klíčem uvnitř
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Pro naše malé čtenáře (a nejen pro ně)
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1. Jedna z knih Nového zákona se jmenuje 
      apoštolů.
2. Kdo stojí v čele církve? 
3. Co je základní jednotkou společnosti? 
4.  Je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se 
nevychloubá a není domýšlivá, nejedná 
nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se 
vydráždit, nepočítá křivdy. (1Kor 13, 4–5)
5. Město Ježíšova mládí.
6. „Není dobré, aby  byl sám.“ 
(Gn 2, 18)
7. Říjen je označován jako mariánský měsíc 
modlitby posvátného  .
8. Kdo je patronem manželství, žen, dětí, 
těhotných, seniorů, pošťáků, nalezení 
ztracených věcí…?
9.  Tělo Kristovo.
10. Kdo je považován za 1. papeže? (Mt 16, 
18–19) 
11. Evangelium pochází z řeckého slova 
euangelion, což v překladu znamená dob-
rá  .
12. Apoštolové jinak. 
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Aktuální informace z Misijního klubka 

Milí rodiče, 
příznivci Papežských misijních děl,
Misijní klubko v naší farnosti působí už od 
roku 2007, krásných 14 let. Vznik toho-
to společenství dětí založila a ze začátku 
vedla Katka Kačmaříková, která se s nad-
šením věnovala nejen Misijnímu klubku, 
ale také i Scholičce. Po Katce jsem štafetu 
převzala já, za velké pomoci rodičů klub-
kových dětí, kterým tímto děkuji. Od le-
tošního roku na vás čeká nová tvář. Jsem 
ráda, že mé prosbě vést schůzky vyhověla 
Kristýna Štupáková, už proto, že mimo 
svou práci a studia má ještě další aktivity. 
Troufám si říct, že ji znáte téměř všichni, 
protože s dětmi ve farnosti pracuje už  
mnoho let. Misijní klubko se přede-
vším musí dělat srdcem a zaujetím pro 
dobrou věc, a to všechno Krista z mého 
pohledu má. 
Epidemiologická situace nepřála ani nám – 
– Misijnímu klubku. Kontakty byly přeru-
šeny a ač to byla krátká doba, některé děti 
z klubka povyrostly a pochopitelně budou 
navštěvovat jiná „spolča“. Přesto si mys-
lím, že v naší farnosti je mnoho menších 
dětí, které by s podporou vás rodičů moh-
ly toto malé společenství navštěvovat.

Co to vlastně Misijní klubko je? 
Je to skupina dětí, které se spolu scházejí 
a spolupracují, vnímají, že patří do rodiny 
křesťanů, společně se modlí za děti v chu-
dých zemích, poznávají, v jakých životních 
podmínkách žijí, a vymýšlejí způsoby, jak 
jim pomoci. Mezi ně např. patří tvoření 
na Misijní jarmark, příprava Misijního ko-
láče, vánoční návštěva babiček a dědečků 
(v naší farnosti je to Dům pokojného stá-
ří) aj. Misijní klubko je také o společném 
setkávání Klubek z jiných farností na ce-

lostátních misijních poutích. Tak jsme se 
sešli např. v Lidečku, Jablunkově, Vranově 
nad Dyjí, Českých Budějovicích, v Jemnici, 
Třebíči atd. 
Vhodný věk je od pěti do jedenácti let, 
ale zapojit se mohou i starší děti při ak-
cích Misijního klubka.
První schůzka Misijního klubka bude  
8. října v 15.30 h na staré faře.

Pokud se rozhodnete do toho s vašimi 
dětmi jít, bude to pro ně nezanedbatel-
ný vklad, který se jim v životě neztratí. 
Vždyť učit se myslet na druhé, něco pro 
ně udělat, něco si odříct, to patří nejen 
ke křesťanskému životu, ale všeobecně 
k dobrým charakterovým vlastnostem. 
Chápu, že není vždy lehké skloubit všech-
ny aktivity dětí, ale možná tato příležitost 
někoho z vás osloví. 

Využívám také této možnosti a už teď vás 
chci pozvat na Misijní růženec s dětmi  
v pátek 22. října v 17.30 h a Misijní neděli 
s misijním jarmarkem 24. října. V tento 
den si za dobrovolný příspěvek můžete 
odnést nějakou drobnost domů a také 
jako každý rok budou k dostání Misijní ka-
lendáře za doporučenou cenu. Ještě chci 
upřesnit, že během Misijní neděle je ve 
všech kostelích sbírka určená na světové 
misie, ale sbírka Misijního klubka jde na ur-
čité konkrétní projekty. Např. v roce 2020 
se financovalo 82 projektů v 19 zemích 
na čtyřech kontinentech a pomoc dostalo 
téměř 80 tisíc dětí.
Vaše modlitby i sebemenší finanční dar 
jsou proto důležité.

Na závěr bych chtěla citovat slova papeže 
Františka: „Chudé nikdy nenechávejme 
samotné.“

Pavlíková Ludmila
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POZVÁNÍ

ADORACE VEDENÁ MLÁDEŽÍ
Neděle 3. 10. v BM 

MODEROVANÁ ADORACE
Neděle 10. 10. V BM  

XVI. POUŤ MATEK
Sobota 16. 10. BM
16.00 h – růženec 
17.00 h – adorace
18.00 h – mše svatá 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Neděle 17. 10. BM
10.00 h – mše svatá s udílením svátosti 
biřmování

MISIJNÍ NEDĚLE
Neděle 24. 10. BM
10.00 h – misijní mše svatá
Po mši svaté v 8.00 a v 10.00 h proběhne 
tradiční misijní jarmark.

POUŤ V LÍSKOVCI
Čtvrtek 28. 10. kostel v Lískovci
9.00 h – mše svatá
ADORACE
Každý pátek v BM. 15.00 – 17. 45 h

POZOR! ZMĚNA ČASU
V neděli 31. 10. 2021 začíná zimní čas. 
Hodiny se posouvají o hodinu zpět, ze 
3.00 h na 2.00 h.

Biskupství ostravsko–opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči
nabízí nejen pro seniory tyto akce: 

12. 10. 2021 Frýdek – 9 h, SF
Klub aktivních seniorů
Téma: Cesta do Compostely kolem komí-
na, hostem bude Jana Praisová.

14. 10. 2021 Ostrava – katedrála Božského 
Spasitele
Akademie pro třetí věk  
Téma: VÝZNAMNÁ STOLETÁ VÝROČÍ 
(arcibiskup Stojan, založení Charity)
Zahájíme mší svatou v katedrále v 9.15 h 
a tam také bude následovat přednáška. 
Lektor: P. ThLic. Jan Larisch, Th. D. 

26. 10. 2021 Frýdek – 9 h, SF
Poselství Lukášova evangelia: Zacheus

Nabídka: měsíčník Seniorské okénko – 
vychází pouze v PDF dokumentu, můžete 
si jej objednat na adrese senioři@doo.cz. 
Nemáte-li vlastní email, můžete poprosit 
někoho ze svých blízkých o objednání na 
jeho emailovou adresu. 

Mgr. Ludmila Kaňoková – tel: 734 876 497
Bc. Lenka Putzlacherová – tel: 736 185 701 

email: seniori@doo.cz      

Koordinátorky seniorských aktivit
Biskupství ostravsko-opavské
Centrum pro rodinu a sociální péči 
středisko Frýdek-Místek
Sadová 606
738 01 Frýdek-Místek
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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. 11. 2021, Příští číslo vyjde v neděli 7. 11. 2021
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

SBÍRKY
24. 10. – Misijní neděle – sbírka na světové 
misie 
7. 11. – 32. neděle v mezidobí – sbírka na 
potřeby farnosti 

OPUSTILI NÁS
25. 8. – Alberta Pokludová (*1944)
27. 8. – Milada Pětrošová (*1944)
28. 8. – Marie Mecová (*1929)
  8. 9. – Anežka Kubošová (*1928)

PŘIJALI SVÁTOST MANŽELSTVÍ
25. 9. – Michaela Mátlová – Tomáš Ko-
curek

KŘTEM SE ZAČLENILI DO FARNOSTI

26. 9. – Sebastián Stavárek
26. 9. – Kryštof Holiš
26. 9. – Vojtěch Řehánek
26. 9. – Ema Šlosarová
26. 9. – Emma Szkanderová  


