
 

 

ÚVODNÍK 
 
Milí farníci, dostává se vám do 
ruky první číslo farního časopisu 
MAJAK, tímto bych chtěl 
obnovit vydávání farního 
časopisu, který má za sebou ve 
farnosti svou tradici. V 90 letech 
se začaly vydávat „Zprávy 
z farnosti“, vyšlo asi 6 ročníků. 
Myslím, že je potřeba 
informovat vás, o dění ve 
farnosti, o záměrech pastorace 
a o činnosti, která se odehrává 
uprostřed farnosti. 
Chtěl bych říci pár slov o 
rekonstrukci farní budovy. Fara 
vyžaduje celkovou opravu. Po 
různých konzultacích 
s odborníky, bylo potřeba se 
pustit do generální opravy 
budovy. V těchto dnech máme 
udělaný projekt pro celou 
budovu a dostali jsme stavební 

povolení k stanoveným plánům. 
Nejdříve se přistoupí 
k rekonstrukci prvního patra 
fary, kde bude sál, byt kněze a 
pokoj pro hosty. Postupně se 
bude dělat nová elektřina, 
topení, voda, odpady, výměna 
oken, oprava střechy, stahování 
celé budovy ocelovými lany, 
výměny části stropu a podlah, 
které jsou nakažené 
dřevomorkou, také nové 
omítky, oprava komínu atd. 
Předběžný rozpočet je na 3 000 
000 Kč., který zdaleka 
nepokrývá veškeré náklady. 
Milion korun dostaneme jako 
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dar z biskupství a milion a půl si 
budeme moci půjčit bezúročně, 
což je dobrý základ pro opravu. 
Určitě bude potřeba shánět 
dary, které by nám pomohly 
zafinancovat veškeré práce.  
Děkuji vám, milí farníci, že se 
jakkoli podílíte na opravě farní 
budovy, za sbírky a za manuální 
pomoc při brigádách, které nám 
ušetří nemalé množství peněz. 
Za vaše podněty, impulsy, 
modlitby a za podporu. Věřím, 
že fara bude sloužit pro farní 
život, scházení se a budování 
křesťanského života.  
 
DUCHOVNÍ SLOVO 
 
Milí farníci! Popeleční středou 
jsme vstoupili do postní doby, 
která předchází době 
velikonoční. Co je smyslem 
postní doby? Slovy proroka 
Joela máme roztrhnout ne šaty, 
ale své srdce. Nejde jenom o 
vnější úkon si něco odříci, ale 
vnitřní duchovní obnovu. 
Špatná rozhodnutí nás vedou k 
hříchu. Zlo, které z toho plyne, 
nás zotročuje, bere nám pokoj a 
zneschopňuje nás projevit lásku, 
odpustit a vzájemně si pomáhat  

Hřích v nás působí 
neuspořádanost, ztrátu 
sebeovládání, roztržitost, 
závislost na věcech a vztazích 
tohoto světa. Odvrátit se od 
DOBRA (BOHA) je ztráta vnitřní 
harmonie a naděje pro život 
lásky. Půst nás volá k  obrácení 
a– návratu k Bohu. Půst nám 
pomáhá změnit kurs života od 
zla k dobru, od sobectví k 
štědrosti, od nenávisti k lásce, 
od povýšenosti k pokoře.  
Popel, kterým jsme byli 
označení skrze znamení kříže, 
nám připomíná, že jsme prach a 
v prach se navrátíme. Vše co 
máme a dostáváme, zde 
zanecháme. Nic si sebou 
nevezmeme, ale zůstane nám 
pouze to, co je v našem srdci, 
zdali je naplněné dobrem anebo 
zlem.  
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Znamení kříže nám připomíná, 
že Ježíš Kristus, Boží Syn na kříži 
za nás zvítězil svou láskou. 
Jedině skrze jeho lásku jsme 
schopni změnit své chování a  
srdce k lepšímu. Právě půst, kdy 
odstupujeme od zábavy světa a 
uchylujeme se do ústraní, nám 
pomáhá objevit pravdu o nás a 
dává sílu změnit svůj postoj i 
chování k druhým. Vždyť právě 
Ježíš se vydal na cestu bolesti a 
smrti za mě, abych já mohl být 
osvobozen a žít novým životem. 
Žít v jeho milosti – milosti křtu, 
už neotročit světu, ale žít pro 
Boha, tzn. s láskou jednat k 
druhým. Když Ježíš kráčí na smrt 
za mě, já se nemohu radovat. 
Mám se připojit a činit pokání za 
své hříchy, protože mé hříchy 
Ho ukřižovali. Já jsem ho poslal 
na smrt. Chci obětovat skrze 
půst něco ze svého života a tak 
se spojit s jeho láskou, která mě 
osvobozuje, uzdravuje a otvírá 
plnosti života, už zde na zemi. 
Mohu přijmout Boží pokoj a 

jeho lásku a tu vnášet do světa, 
aby svět pochopil a uvěřil, co 
Ježíš pro nás vykonal. Jako věřící 
konáme pokání nejen za své 
hříchy, ale také za hříchy 
ostatních. Svatost jednoho je 
dobrodiním druhého, hřích 
druhého je také mou bolestí i 
urážkou. 

 
Postní doba je dobou proměny, 
dobou naděje v lepší zítřek, na 
jehož konci je mé štěstí, jehož 
zárukou je Boží milosrdenství. 
Neztrácejme čas, neboť se nedá 
vrátit, ale mějme DŮVĚRU v 
toho, který za nás umřel na kříži. 

otec Petr 



 

POHLED DO MINULOSTI 

VÝLET MINISTRANTŮ NA JAVORNÍK 
Jednu krásnou sobotu 6. ledna jsme se vydali na Javorník 
s ministranty, abychom začali postupně zdolávat B7. Takže B1 
JAVORNÍK máme za sebou a půjdeme na B2 RADHOŠŤ. 
 

 
 
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA 
Když se z důvodu nenávisti, pýchy, zloby a nedostatku lásky Církev 
Kristova před staletími rozdělila, způsobili si lidé na světě hodně zla, 
… jako by vůbec nevěděli, co vlastně Pán Ježíš říkal a tvrdošíjně hlásali 
jen tu svoji „pravdu“ …V dnešní době se scházíme společně na 
bohoslužbách a modlitbách a jsme rádi, že se máme! 21. ledna 
proběhla v našem kostele sv. Martina společná bohoslužba v rámci 
Aliančního týdne, kdy se my katolíci setkáváme s křesťany z církve 
Bratrské, z církve Českobratrské evangelické, z Křesťanského 
společenství a z církve Československé husitské. Dík patří všem 
kazatelům, farářům i farářkám: panu ing. P. Kampovi, panu Mgr. P. 
Kříbkovi, panu Hruškovi, panu Petrovi a dalším. Po bohoslužbě jsme 
se odebrali na faru, kde jsme společně strávili krásný večer. 
 Týden modliteb za jednotu křesťanů nabízí několik příležitostí. 
Jednak se společně modlit. Co může být silnějším výrazem víry a 
naděje, než společná modlitba těch, jejichž víra je společná, přestože 
se někdy ubírá různými cestami? Smíme také vydávat svědectví pro 
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lidi mimo církev, že toho jsme 
schopni a že tak činíme rádi. Že 
nejsme do sebe zahledění, naopak, 
že v úctě a respektu přijímáme jedni 
druhé. Letošní texty připravili 
křesťané z Karibiku. To nás směruje 
ven, za hranice našich církví, za 
hranice našich států i za hranice 
Evropy. Nejsme se svými problémy 
jediní na této planetě. Naše modlitby 

míří k nám, do naší situace roku 2018 a míří také k těm, kdo na tomto 
krásném světě žijí s námi, blízko i daleko.  
 Závěrem má soukromá vzpomínka: moc mi chyběl o. Rudolf, 
který se podílel na Aliančním týdnu naposledy před dvěma lety. 
Společně jsme diskutovávali s ním a s našimi přáteli z Křesťanského 
společenství skoro do rána…byly to krásné časy. 

H. F. 
 
MODLITBY MATEK - TRIDUUM 

Ve dnech 26.1. - 28. 1. 2018 proběhlo v našem farním kostele 
sv. Martina modlitební triduum Modliteb matek. Triduum je 
připomínkou velikonočního třídenní. Duchovně jsme se v modlitbách 
spojily s ostatními matkami z mnoha zemí světa (v současné době 
jsou Modlitby matek zastoupeny ve  126 zemích). Mohly jsme spolu s 
Pannou Marií prožívat čas umučení, čekání a vzkříšení jejího Syna. 

Pátek byl den postu a pokání za vlastní hříchy, prosily jsme o 
dar upřímné lítosti a pokání. Sobota byla dnem pokání za ty, kdo 
ublížili nám a našim dětem. Prosily jsme o sílu jim odpustit. Pouze 
hluboká lítost nad vlastními hříchy nás vede ke skutečné pokoře a 
vědomí toho, že nám bylo odpuštěno. Prosily jsme Ducha Svatého, 
aby nám přišel na pomoc, protože nevíme, kdo naše děti odvádí z 
cesty k Pánu. Neděle byla dnem radosti, díkůvzdání a chval za 
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všechno, co Pán Ježíš vykonal v našich životech. Dnem setkání Matky 
a Syna. Prosily jsme Ducha Svatého a připomínaly si chvíle Božích 
milostí ve svém životě. Při společné adoraci jsme chválily Pána za 
všechny dary, které jsme z jeho rukou dostaly. Všem maminkám moc 
děkuji za to, že si v této uspěchané době našly chvíle, kdy jsme se 
mohly společně spojit v modlitbě. Věřím, že to byl čas plný milostí a 
sil, které Pán dal nám a našim rodinám do dalších dnů. 

M. Z. 

POZVÁNÍ 

KŘÍŽOVÉ CESTY 
Křížové cesty probíhají každý pátek a v neděli.  
Pátek jsou v 17.15 hod. a vedou je jednotlivé 
skupiny: 
16.2. – ministranti, 23.2. – senioři, 2.3. – 
maminky, 9.3. – schola, 16.3. – děti z misijního 
klubka, 23.3. – mládež.  
V neděli jsou v 15.00 hod., které vede o. Petr a 
na závěr je výstav NS a svátostné požehnání. 
Křížová cesta na Velký pátek proběhne v 8.00 
hod. v H.K. 
 
SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
Dne 24. 3. v sobotu se bude udílet svátost pomazání nemocných při 
mši svaté v 9.00 hod ve farním kostele sv. Martina. Před mši svatou 
se bude zpovídat od 8.00 – 9.00 hod. Při příchodu do kostela se 
uchazeči o svátost zapíšou na papír (jméno, rok narození a bydliště) 
 
POSTNÍ PŘEDSEVZETÍ: 
Postní doba je pro nás přípravou na Velikonoce - svátky smrti a 
Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše. Vrcholným darem Velikonoc je 
pro nás dar Eucharistie. Zmrtvýchvstalý Kristus zůstává živý mezi námi 
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v podobě chleba a vína. Zpřítomnění tohoto daru se stále znovu 
uskutečňuje při každé mši svaté. Celou postní dobu máme možnost 
znovuobjevit dar Eucharistie a prohloubit náš vztah s Ježíšem, který 
přichází do našeho srdce a chce být s námi. 
V postní době budou mít děti za úkol dozdobit monstranci s 
drahokamy pro Ježíše. 
Za každou účast na mši svaté dostanou drahokam, který po mši sv. na 
monstranci dolepí. 
Po šest týdnů se budeme zamýšlet nad částmi mše svaté - nad 
odpuštěním, nasloucháním, obětí, modlitbou, přijímáním a posláním. 
Při plnění úkolů postní doby prosíme rodiče a prarodiče, aby se také 
zapojili a duchovně dolepovali drahokamy do monstrance. Budou 
dětem příkladem a pomohou jim při plnění úkolů. 
Přeji vám, abychom se v tento postní čas nechali více oslovit Božím 
slovem a vědoměji prožívali mši svatou, abychom prohlubovali svoji 
víru a křesťanský způsob života všude tam, kde jsme.  

M. Z. 
 
VELIKONOČNÍ TRIDUUM: 
Na zelený čtvrtek bude po obřadech otevřen kostel k modlitbě 
v Getsemanské zahradě 1 hodinu. 
Po velkopátečních obřadech bude kostel otevřen k modlitbě 1 
hodinu po skončení obřadu. 
Na bílou sobotu v 8.00 hod. začneme modlitbou ranních chval a poté 
bude kostel otevřen k modlitbě u Božího hrobu po celý den (od 8.00 
– 20.00 hod.). Adorační stráž bude rozepsaná po 30 minutách. 
O neděli Vzkříšení Páně budu žehnat velikonoční pokrmy při každé 
mši svaté. 
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NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ: 
V neděli 8. dubna na svátek Božího milosrdenství se bude zpovídat od 
14.30 – 15.00 hod. Poté bude výstav NS, modlitba Korunky a 
požehnání k získání milostí, které Ježíš přislíbil darovat v tento den. 
 
110 LET OD NAROZENÍ VINCENCE JANDY: 

V neděli 15. dubna 2018 při mši svaté v 9:00 hod. v kostele 
sv. Jana Křtitele vzpomeneme 110. výročí od narození Vincence 
Jandy, salesiána koadjutora, rodáka z Trojanovic.  51 let působil na 
misiích v Ekvádoru v Jižní Americe u  domorodého kmene Kivarů. 
Hlavním celebrantem mše svaté bude O. Jiří Caha, ředitel 
Salesiánského střediska volného času Don Bosco a ředitel salesiánské 
komunity v Ostravě. 

Malá oslava Jandových narozenin bude pokračovat v 15:00 
hod. ve Staré škole na Kopané. Besedovat budeme s Mgr. Ludmilou 
Červenkovou – scenáristkou filmu „Dopisy z rovníku“, O. Leošem 
Ryškou – ředitelem TV Noe a režisérem dokumentu, O. Jiřím Cahou, 
od kterého se dovíme něco o rómských misiích, a dalšími hosty. Na 
závěr bude promítnut dokument „Dopisy z rovníku“ – o životě 
misionářů v Ekvádoru, kde působil Vincenc Janda a který natočila TV 
Noe. Připraveno bude i malé pohoštění. 
M. M. 
 
POBOŽNOST NA SV. MARKU: 
V neděli 22. dubna se uskuteční pobožnost u kaple sv. Marka v 15.00 
hod. na Marku. 
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ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI 
 

Čtvrtek 22.3. 
17.30 - 18.00 hod. 18.30 - 19.00 hod. 

TICHÁ 

Pátek 23.3. 17.00 - 18.00 hod. 18.45 - dle potřeby 

Sobota 24.3. 8.00 - 9.00 hod. -------   

Neděle 
25.3. 14.30 - 17.00 hod. -------    

KVĚTNÁ 11.30 - 12.30 hod. TICHÁ   

Pondělí  26.3. 17.00 - 18.00 hod. 18.30 - dle potřeby   

Úterý 27.3. 7.00 - 7.30 hod. 8.00 - dle potřeby   

Středa 28.3. 17.00 - 18.00 hod. 18.30 - dle potřeby   

Ve čtvrtek, pátek a v sobotu se NEZPOVÍDÁ!!! 

 
BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU 
 

NEDĚLE 

Květná 

7.30 hod. kostel sv. Martina D.K. 

25.3. 
9.00 hod.  kostel sv. Jana H.K. 

10.30 hod. - průvod - TICHÁ 

ČTVRTEK 
Památka na 
poslední  

18.00 hod. kostel sv. Jana H.K. 

29.3. večeři Páně 16.30 hod. - TICHÁ 

PÁTEK Velkopáteční 
obřady 

18.00 hod. kostel sv. Jana H.K. 

30.3. 16.30 hod. - TICHÁ 

SOBOTA Vigilie 
vzkříšení Páně 

21.00 hod. kostel sv. Jana H.K. 

31.3. 18.30 hod. - TICHÁ 

NEDĚLE 

Vzkříšení Páně 

7.30 hod. kostel sv. Martina D.K. 

1.4. 
9.00 hod. kostel sv. Jana H.K. 

10.30 hod. TICHÁ 

PONDĚLÍ 

Velikonoční 

7.00 hod. kostel sv. Martina D.K. 

2.4. 
9.00 hod. kostel sv. Jana H.K. 

8.00 hod. - TICHÁ 
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VÝLET PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 
V sobotu 10. března proběhne společný výlet děti z farnosti. 

 
MISIJNÍ JARMARK 
Dne 11. března na 4. neděli postní (radostnou) se uskuteční misijní 
jarmark, jehož výtěžek půjde na misie. 
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ODPOVĚDI NA OTÁZKY „PROČ?“ 
Milí farníci, chtěl bych připomenout některé změny, které jsem 
zavedl a vysvětlil proč. 
Kde si mohu nechat napsat intenci na mši svatou? Intence na mši 
svatou se zapisují v zákristii farního kostela sv. Martina. Nemohu mít 
při sobě kalendář a všude ho nosit pro případ, že si někdo vzpomene 
a bude chtít zapsat mši svatou. Proto bude nejlepší, když se intence 
budou zapisovat na jednom místě a tím bude zákristie farního 
kostela, aby se předešlo různým opomenutím. 
 
Proč lidé přináší obětní dary při mši svaté? Dobře víme, že každou 
mši svatou můžeme primárně spojit s úmyslem za lidi živé i zemřelé, 
který chceme spojit s Kalvárskou obětí Ježíše Krista při mši svaté. Je 
dobré, když lidé nesou obětní dary zástupně za celý Boží lid. 
Nepřinášíme jenom chléb a víno, ale také sami sebe, chceme, aby nás 
Ježíš proměnil svou mocí lásky. Z toho důvodu je vhodné, aby lidé 
nesli dary. Při přinášení darů bychom měli stát. 
 
Proč lidé neklečí při závěrečném požehnání při mši svaté? Liturgické 
gesto klečení při mši svaté vyjadřuje přítomnost Ježíše Krista 
v eucharistii. Proto, klečíme při proměňování, nebo poklekáme, když 
procházíme před svatostánkem. Klečením vyjadřujeme a vyznáváme, 
že Ježíš je náš Bůh a jenom Bohu se máme klanět (adorovat). Svatým 
se neklaníme, ale vzdáváme jím úctu. Pokud je lidový zvyk, že si 
klekneme, je to proto, že se skrze svaté klaníme samotnému Bohu. 
Vše co svatí nám dávají, mají z Boží dobroty a štědrosti. Při 
závěrečném požehnání nás kněz vybízí: „Skloňte se před Bohem a 
přijměte požehnání.“ Máte ve stoje přijmout požehnání a jít do svých 
domovů. 
 
Proč na stolku vzadu v kostele je krabička s otazníky na dotazy pro 
pana faráře? Chtěl jsem dát příležitost farníkům, aby mi mohli klást 
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různé otázky, které jim leží na srdci. Mohou se ptát na věci  duchovní, 
praktické, ale také vycházející ze života farnosti. Můžete, tam vkládat 
i náměty – témata, která bych mohl zodpovědět při kázání. Jde o 
formu komunikace, jak mě lidé mohou oslovit, když se ostýchají se 
zeptat osobně. 
 
Proč se farní časopis jmenuje MAJAK? MaJaK  je zkratkou pro naše 
dva patrony kostelů – sv. Martina a Jana Křtitele. K čemu slouží 
maják? Má svítit v noci a ukazovat cestu lodím do přístavu, zvláště za 
nepříznivého počasí. Farnost by měla být takovým majákem pro lidi 
ve městě, aby jim ukazovala směr do Božího přístavu – Božího 
království. 
 
 

 
  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2bIJhxtGe&id=8C20D4E9865F8BCED7D5A464F657E7D39E9ED227&thid=OIP.-IJhxtGewmrEo8rZSGoQWQHaE8&q=maj%c3%a1k&simid=608012121090165401&selectedIndex=27
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VEČERY CHVAL 
Každou poslední sobotu v měsíci se schází mladí farnosti, zpívají a 
chválí Boha za veliké věci, které činí nám lidem od 18.00 – 19.30 hod. 
Společně se přimlouvají za různé potřeby pro život mladých i pro 
ostatní potřeby světa a farnosti. V březnu se chvály posouvají na 24. 
března. 
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DĚJINY FARNOSTI 

FRENŠTÁTSKÁ FARNOST DO R. 1848 
První písemná zmínka o frenštátské farnosti pochází z roku 1583 

v listině, kterou biskup Stanislav Pavlovský vyňal z pravomoci 

frenštátského faráře obec Kozlovice. Lze předpokládat, že farnost 

existovala již v 15. století a snad i ve 14. století. Přímé doklady o tom 

však nemáme. V době koncem čtyřicátých let 18. století, se 

frenštátská farnost řadila z hlediska svého rozsahu k největším 

v olomoucké diecézi. Kromě městečka Frenštát p.R. (s farním 

kostelem sv. Martina a filiálním kostelem sv. Jana Křtitele) a 

Trojanovic k ní totiž náležely ještě obce Bordovice, Kopřivnice 

(s filiálním kostelem sv. Bartoloměje), Lichnov (s filiálním kostelem 

sv. Petra a Pavla), Vlčovice (s filiálním kostelem Všech svatých), Tichá 

(s filiálním kostelem sv. Mikuláše) a Kunčice p.O. (s filiálním kostelem 

sv. Marie Magdalény). Výkon duchovní správy kladl na osobu 

frenštátského faráře Josefa Dominika Štábla (zdejším farářem byl 

v letech 1747 – 1762) velmi vysoké nároky. Nebylo tak možno zajistit 

pravidelnou pastoraci ve všech obcích farnosti. Kupříkladu nedělní 

mše se v jednotlivých filiálních kostelech konaly pouze každou 

sedmou neděli. Na nevyhovující stav duchovní péče si již v r. 1682 

stěžovala frenštátská městská rada, jednání se protáhlo na deset let 

a nakonec skončilo bezvýsledně. 

FARNÍ INFORMACE

SCHOLIČKA: 
Každý pátek se schází děti ve 
scholičce na faře od 17.00 – 

17.55 hod., kde zpívají a 
nacvičují písně. 
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FARNÍ SBOR: 
Každý pátek po večerní mši 
svaté se schází nejen dospělí 
ke zkouškám zpěvu od 19.00 – 
20.30 hod. na faře. 
 
MISIJNÍ KLUBKO: 
Každý pátek se schází děti od 
15.30 – 17.30 hod., kde, si 
povídají, hrají hry a tvoří věci, 
které se potom prodávají při 
misijním jarmarku. Výtěžek se 
posílá na potřeby misii. 
 
MINISTRANTI: 
Každý pátek po večerní mši 
svaté se scházejí kluci od 19.00 
– 20.00 hod. na faře. 
 
MLÁDEŽ: 
Každou sobotu od 18.00 – 
19.30 hod. se schází mladí na 
faře a povídají si o různých 
tématech a modlí se spolu. 
 
MODLITBY MATEK: 
V úterý a ve čtvrtek se scházejí 
maminky k modlitbám za své 
děti. 
 
RŮŽENEC  
45 min před každou mší svatou 
modlitba růžence 

 
BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI: 
Pondělí, středa, pátek  
v 18.00 hod. – sv. Jan Křtitel 
(H.K.) 
Úterý, čtvrtek, pátek a sobota 
 v 7.30 hod. – sv. Martin (D.K.) 
Neděle v 7.30 hod. – sv. 
Martin, 
a v 9.00 hod. sv. Jan Křtitel. 
V zimním období (zimní čas) se 
bohoslužby přesouvají 
z kostela sv. Jana do farního 
kostela sv. Martina mimo 
neděli. 
 
V DPS na Rožnovské ulici je 
mše svatá každé první pondělí 
v měsíci ve 14.00 hod. 
V DPS v Martinské čtvrti je mše 
svatá každé druhé pondělí 
v měsíci v 14.00 hod. 
V domově pro seniory 
Hortenzii je mše svatá každý 
první pátek v 9.00 hod. 
 
ADORACE: 
Na první pátek je výstav NS od 
15.00 – 18.00 hod. Po mši 
svaté je společná řízená 
adorace se zpěvy asi 30 – 45 
min. 
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Ostatní pátky v měsíci od 
17.00 – 18.00 hod. k soukromé 
modlitbě. Po mši svaté je 
ostatní pátky vždy 15 min. 
adorace v tichosti po ranní i 
večerní mši svaté. 
 
SVÁTOST SMÍŘENÍ: 
Před každou mši svatou se 
zpovídá 30 min. Na první pátek 
se zpovídá od 15.00 – 18.00 
hod. Každý ostatní pátek od 
17.00 – 18.00 hod. 
 
VEČERY CHVAL 
Každou poslední sobotu 
v měsíci se mladí schází 
k modlitbě chval od 18.00 – 
19.30 hod. ve farním kostele 
sv. Martina. 
 
VÝUKA KATECHISMU 
Výuka probíhá každou středu 
na faře. 

1. – 2. třída – 13.45 – 14.30 
hod. 
3. třída - 13.45 – 14.30 hod. 
4. – 6. třída – 14.30 – 15.15 
hod. 
7. – 9. třída – 15.15 – 16.00 
hod. 
 
KONTAKT 
Římskokatolická farnost 
Frenštát pod Radhoštěm, 
Kostelní 506, 74401 
Tel: 734 267 686, IČO: 
45214891; Email: 
rkf.frenstatpodradhostem@d
oo.cz 
Web: www.farnostfrenstat.cz 
Číslo účtu: 1762774349/0800  

 
ÚŘEDNÍ HODINY: 
Pondělí od 16.00 – 17.30 hod. 
Středa od 16.00 – 17.30 hod. 
 
 

 

ČTVRTLETNÍK 
Vydává  

Římskokatolická farnost Frenštát pod Radhoštěm  
pro vnitřní potřebu farnosti.  

Cena je zdarma.  
Předpokládaná cena výtisku je asi 10Kč. 

 

mailto:rkf.frenstatpodradhostem@doo.cz
mailto:rkf.frenstatpodradhostem@doo.cz
http://www.farnostfrenstat.cz/

