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Milí farníci, 
jaro se nám ukazuje ve své kráse a my se můžeme těšit z nádhery rozkvetlých stromů, 
květů a zpěvu ptáků. Měsíc květen nás volá ke společné modlitbě s Pannou Marii, ke které 
voláme a učíme se od ní odevzdanosti a důvěře, kterou má k Bohu. V májových pobož-
nostech hledejme útočiště u Panny Marie, Matky Boží, a svěřme jí všechny záležitosti 
našeho farního života.
Čas plyne jako voda a nedá se zastavit, stále se radujeme z radosti Kristova vzkříšení a 
očekáváme seslání Ducha Svatého. Mimo tento duchovní rozměr pokračujeme i s opra-
vami fary. Nyní máme zčásti opravené krovy na střeše a vyměněné stropní trámy, zároveň 
máme   shozené   dva   komíny, které   byly v  havarijním stavu. V těchto  dnech čekáme 
na  vyjádření   památkářů,   aby   posoudili   nový stav  a navrhli řešení   pro stavbu nových 
komínů. Dále bychom se pustili do zateplování stropu a začínáme si připravovat půdu pro 
novou elektroinstalaci a realizaci vytápění, kanalizace  a vodovodu. Zatím jsme proin-
vestovali asi 900 000 Kč. Po nabídnuté pomoci majitele firmy Zemko se začne opravovat 
kaple sv. Rocha, pod kaplí sv. Marka. Majitel firmy chce opravit kapli na vlastní náklady.

O. Petr Kříbek

Život na   zemi   v sobě  skrývá mnoho   krá-
sy, v různých maličkostech dokáže člověka 
pohladit po duši. V těchto dnech doby veliko-
noční prožíváme radost z Kristova vzkříšení.  
Nikdo z nás by si  nedokázal  představit,  že  je  
možné u člověka, který projde smrtí, být zno-
vu zavolán k životu. ANO, je to možné, díky 
Ježíši Kristu, Božímu Synu, který se stal člově-
kem, aby nám otevřel cestu k novému životu 
po    smrti.      Zde   nejde  o   navrácení     se     
k životu pozemskému, ale nebeskému, kde bu-
deme mít nové tělo oslavené. Ježíš nám přišel 
odkrýt onen zdroj krásy, radosti a lásky, aby 

člověk nikdy neztratil naději na pokojný život 
a své štěstí, které  spočívá  v tom, být  věčně 
zakotven v LÁSCE. V té LÁSCE,  která stála 
na začátku  stvoření,  našeho života  a stojí i 
na konci.  
Dovolte, abych citoval pár krásných myšlenek 
z velikonoční sekvence.  Právě  v  této  sekvenci  
se  zpívá „o podivuhodném souboji, který se 
střetl mezi životem a smrtí.“ Jde o střet mezi 
Bohem a Satanem, který svedl první lidi Ada-
ma a Evu ke hříchu. Neposlušností prvních lidí 
jsme propadli smrti. První lidé neuposlechli 
varování Boha a tak lidstvo po svém narození 

Duchovní slovo



je odsouzené ke smrti, odloučení se od svých 
blízkých a všeho, co je ve světě. Člověk zaplatil 
vysokou cenu, protože neuposlechl Boha, kte-
rý je LÁSKA. Po celá staletí vychází z lidských 
srdcí otázka: Proč? Proč musím trpět, umírat, 
procházet zlem? A co na to nebeský Otec, proč 
je nečinný? 
Bůh Otec jednou provždy nám dal odpověď 
ve svém Synu, kterého poslal, aby nás vykou-
pil. Ježíš na sebe vzal veškeré utrpení i smrt, 
abychom byli vysvobození z okovů zla a do-
sáhli nového života. Dále sekvence říká: „Je 
po boji. Ten, který zemřel, z mrtvých vstal, 
aby nám věčné kraloval“. Ďábel a s ním i smrt 
byli poraženi. Boží láska a milosrdenství člo-
věka vysvobodilo z propasti zla. Bůh Otec je 
Pánem života a On se ve své dobrotě rozhodl 
sestoupit k člověku, abych já mohl vystoupit k 
Němu. Ježíš Pilátovi potvrzuje, že je král, ale 
jeho království není z tohoto světa. Až nade-
jde konec světa, Ježíš se ukáže jako král a bude 
kralovat. „Už jde Kristus, má NADĚJE, před 
vámi do Galileje.“ Ježíš je naše jediná naděje 
na lepší budoucnost, protože směřuje až za ho-
rizont smrti, horizont světa. Kdo má Boha má 
i naději na život věčný. Ježíš se neuzavřel do 
sebe po svém ukřižování, ale vyšel vstříc svým 
apoštolům, učedníkům. Skrze svou přítom-
nost jim přinesl POKOJ. Pokoj, který v sobě 
skrývá Boží odpuštění a lásku. Bůh Otec neo-
pustil člověka (mě), ale přišel mě zachránit.
Panna Maria, služebnice Páně, žena víry do-
kázala  věrně  ve   svém životě  nést  svůj kříž  i 

v okamžiku, kdy stála pod křížem a kdy v ná-
ručí držela mrtvé tělo svého Syna. Víra je svět-
lo jako jistota, že když vytrváme, nezemřeme, 
ale budeme žít. Panno Maria, Matko Boží, při-
mlouvej se za nás, provázej nás v životě, chraň 
naše rodiny i srdce, abychom se jednou mohli 
společně setkat v Božím království.

otec Petr

Pozvání a události  květen - červenec

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Májové pobožnosti k Panně Marii budou vždy 
po večerní mši svaté v po, st, pá a po ranní mši 
svaté v út, čt, so. Po mši svaté se pomodlíme 
litanie k Panně Marii a různé modlitby. Četba 
nebo zamyšlení bude v rámci promluvy.
8. května 2018 v 10:30 hodin bude Stanislav-
ská pouť v kapli na Radhošti.
8. května 2018 v 15:00 hodin bude mše svatá  

na Kopané ve Staré škole a poté půjdeme prů-
vodem ke kapličce.

FARNÍ POUŤ NA SV. KOPEČEK
Dne 12. května 2018 pojedeme na Sv. Kope-
ček, kde v 10:00 hodin budeme mít společnou 
mši svatou, poobědváme a navštívíme Olo-
mouc. Odjezd bude v 8:00 hodin od kostela sv. 
Jana. Na pouti budeme prosit za život v naší  



farnosti a naše rodiny.

SVATODUŠNÍ VIGILIE
Dne 19. května 2018 (v sobotu) v předvečer 
slavnosti Seslání Ducha Svatého v 21:00 hodin 
budeme slavit svatodušní vigilii v kostele sv. 
Jana. Budeme prosit o vylití darů Ducha Sva-
tého pro naši farnost.

POBOŽNOST U PANNY MARIE LURD-
SKÉ 
Dne 20. května 2018 v 15:00 hodin bude po-
božnost k Panně Marii Lurdské na Horečkách. 
Po pobožnosti se přesuneme ke Kolibě, kde 
bude smažení vaječiny. 

NOC KOSTELŮ
V pátek 25. května 2018 v naší republice pro-
bíhá akce „Noc kostelů“, která má za cíl otevřít 
Církev lidem, kteří běžně do kostela necho-

dí. Tento rok i my se jako farnost připojíme a 
bude otevřen kostel sv. Jana od 18:00 do 22:00 
hodin. Během večera  bude zajištěn bohatý 
program, prostřednictvím kterého chceme se-
známit lidi  s životem v naší farnosti. Motto 
zní: „Zůstávali přes noc v okolí Božího domu“ 
(1 Pa 9,27).

DĚKANÁTNÍ POUŤ DO FRÝDECKÉ BA-
ZILIKY
Dne 2. června 2018 Novojičínský děkanát 
pořádá pouť za nová kněžská a řeholní povo-
lání a naše rodiny v bazilice Navštívení Panne 
Marie. Program začíná v 16:00 hodin modlit-
bou růžence, od 17:00 hodin je adorace před 
Nejsvětější Svátostí a v 18:00 hodin je mše sva-
tá. Každý pojede po vlastní ose vlakem nebo 
autem.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ A PRV-
NÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V neděli 3. června 2018 o slavnosti Těla a 
Krve Páně proběhne i první svaté přijímání 
při mši svaté v 8:30 hodin (POZOR ZMĚNA!) 
v kostele sv. Jana. Po mši svaté půjde eucha-
ristický průvod z kostela sv. Jana přes náměstí 
do kostela farního sv. Martina. Během průvo-
du budou 4 zastavení (před kostelem sv. Jana, 
na náměstí dvakrát a před křížem u kostela sv. 
Martina). Průvod zakončíme ve farním koste-
le sv. Martina svátostným požehnáním. Tuto 
neděli bude jenom jedna mše svatá a to v 8:30 
hodin v horním kostele.

FARNÍ POUŤ K SV. JANU KŘTITELI
V neděli 24. června 2018 v 9:00 hodin osla-
víme slavnost sv. Jana Křtitele poutní mši sva-
tou, kterou bude slavit pomocný biskup Mons. 
Martin David. Po mši svaté jste všichni zváni 
na posezení do Katolického domu, kde bude 
připravené pohoštění formou švédských stolů. 
Pohoštění počítá i s obědem. 
Odpoledne bude v 15:00 hodin v dolním kos-
tele adorace a svátostné požehnání. Tento den 
můžeme získat pro sebe plnomocné odpustky 
za splnění tří podmínek - sv. zpověď, sv. přijí-



mání a v kostele se pomodlit Věřím v Boha a 
Otčenáš. 
Z tohoto důvodu bude pobožnost k sv. Janu 
Křtiteli u kapličky na Dílech již v sobotu 23. v sobotu 23. v
června 2018 dopoledne v 9:00 hodin.

VÝLET NA PRAŠIVOU
V pondělí 2. července 2018 se pojede tadičně 
na Prašivou. Bližší informace budou upřesně-
ny později.

CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ NA RAD-
HOŠTI
Ve čtvrtek 5. července 2018 bude již tradičně 
slavená poutní mše svatá v kapli na Radhoš-
ti ke cti sv. Cyrila a Metoděje v 9:00, 11:00 a 
14:00 hodin.  Srdečně  zvu farníky  na  mši   
svatou ve 14:00 hodin, kterou bychom mohli 
společně oslavit a tak si vyprosit potřebné mi-
losti pro upevnění víry farníků a prosit o dar 
víry pro celý Frenštát p. R. a Trojanovice. Kaž-
dá oběť přináší plody a neztratí se.

Pastorační    rada   má  pomáhat  faráři    
při utváření života ve farnosti. Do pas-
torační rady mohou být jmenováni růz-
ní kandidáti, kteří zastupují ve farnosti 
jednotlivé složky (varhaníci, ministranti, 
schola, kostelníci   atd.) anebo může být 
otevřená pro všechny farníky bez jme-
nování. Smyslem pastorační rady je po-
máhat knězi rozpoznávat potřeby lidí, 
doby a upevňovat víru lidí a také přinášet 
evangelium – radostnou zvěst lidem ve 
městě. Do farnosti nespadají jenom lidé, 
kteří chodí do kostela, ale každý obyvatel 
města Frenštát p. R. a obce Trojanovice. 

Starosti  faráře (jako pastýře)  je  pečo-
vat o všechny generace a lidi ve farnosti a 
snažit se hledat k nim cestu. To není jed-
noduché a kněz (farář) k  tomu potřebuje 
pomocníky, kteří jsou ochotni se připojit 
a pastoračně působit společně s farářem, 
ale ne na vlastní pěst. Úkolem farnosti 
(Církve) je být otevřená a přinášet dar 
spásy, dar věčného života všem a upevňo-
vat tento dar modlitbou, svátostmi a hlá-
sáním evangelia. 

O. Petr Kříbek

Odpovědi na otázky: Co je smyslem pastorační rady?



Výlet do Frýdku
V sobotu 10. 3. 2018 jsme se vydali vlakem 
na výlet po stopách svaté Terezičky do Frýdku. 
Naši skupinu tvořily děti z Misijního klubka, 
ministranti a schólička. Z nádraží jsme šli pěš-
ky do baziliky Navštívení Panny Marie, kde 
nám  otec  Petr  sloužil mši svatou. 
Pak po krátké svačině jsme se společně po-
modlili křížovou cestu kolem baziliky. Náš 
výlet pokračoval směrem k pramenu v Hájku. 
Cestou se hrála vědomostní hra spojená s ži-

votopisem sv. Terezičky,  která  nás  měla do-
vést   přímo   k   tomuto     poutnímu   místu.  
U krásné kapličky jsme si zahráli ještě další 
hry a po společné závěrečné modlitbě se ode-
brali na autobus. Ten nás dovezl zpátky na vla-
kové nádraží. V pozdním odpoledni vlakem 
do Frenštátu docestovalo 42 šťastných a pří-
jemně unavených výletníků.

Z. F.

Ministranský turnaj se konal 7. 4. 2018 v ABC 
hale v Novém Jičíně. Byli jsme rozdělení do 
dvou kategorií, mladší a starší. V obou katego-
riích bylo sedm družstev.
Hrálo se 4+1 a náhradníci. U nás v mladší ka-
tegorii byla nevýhoda, že nás bylo přesně pět a 
neměli jsme nikoho na střídačce.
V některých družstvech byli registrování hrá-

či. Panovala tam veselá a bojová nálada.
Přesto, že jsme se všichni usilovně snažili, 
naše týmy v obou kategoriích skončily na pá-
tem místě.
I když jsme nevyhráli, byli jsme spokojeni, že 
jsme si zahráli a užili jsme si to.

J. S.

Ministrantský turnaj ve fotbale



Křížová cesta za městem

Dne 24. 3. 2018  proběhla  křížová ces-
ta v přírodě za městem. Trasa směřovala 
přes kapli sv. Marka až ke kamennému 
kříži na Helštýně, tedy nic dlouhého. Je-
likož jsme vyšli až po 6 hodině večerní, 
brzy se setmělo a většina cesty se ode-
hrála za svitu loučí a baterek. Nicméně 
celou cestu doprovázelo zpěvem 60 lidí, 
kteří přišli na křížovou cestu

N. P.

Misijní jarmark

Na čtvrtou neděli postní (radostnou) 11. 3. 
2018 si děti z Misijního klubka připravili po 
mši svaté před kostelem sv. Martina i sv. Jana 
Křtitele Misijní jarmark. Děti zde nabíze-
ly předměty, které vyráběly na pravidelných 
schůzkách. Mohli jste si zakoupit paškálky, 
květinky do vlasů, keramiku, vajíčka a nesmě-
ly chybět ani perníčky. Novinkou byly ručně 

malované hedvábné polštářky a květinkové 
věnečky. 
Částka 8 017 Kč byla zaslána na účet Papež-
ského misijního díla. Na podzim se můžete 
těšit na další výrobky dětí. Děkujeme, že po-
máháte.

M. Z.



Malé ohlédnutí za Velikonocemi



A co ještě jsme prožili...

Pobožnost u kaple sv. Marka dne 22. dubna 2018

Slavnostní mše ke 110. výročí narození Vincence Jandy a odpolední setkání na Kopané 15. dubna 2018


