
ČASOPIS FRENŠTÁTSKÉ FARNOSTI
sv. MARTINA a JANA KŘTITELE

MAJAK
ROK 2018/ZÁŘÍ

Milí farníci! 
Stojíme na prahu nového školního roku 2018/2019, čeká nás druhý společný rok od mého 
příchodu do frenštátské farnosti. Snažíme se na pastoračních radách utvářet život farnos-
ti, aby prospíval k růstu a obohacení křesťanského života. Věřím, že se chceme společně 
vzdělávat ve víře, modlit se a posvěcovat město Frenštát a obec Trojanovice. Nechceme 
si žít sami pro sebe, ale být otevření svědectví a příchodu lidí, kteří hledají a touží poznat 
Boha. Chceme být společenstvím jednotným, které spolupracuje na budování církve a 
spolupracuje na spáse světa. Doufám, že budeme společně prožívat farní akce a že se za-
pojíme do života farnosti každý podle svých možností. 
Rád bych na úvod pastoračního roku připomenul slavení prvních pátku a sobot. Každý 
první pátek v měsíci, podle přání Ježíše Krista, které dal poznat sv. Markétě, chceme uctít 
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, které je uráženo lidmi, kteří odmítají Jeho pomoc a Jeho mi-
losti pro spásu lidstva. V tento den chceme odčiňovat hříchy lidí a prosit o smír. Zároveň 
můžeme přijímat milosti pro svůj život, když jdeme ke sv. zpovědi a k sv. přijímání. Po-
dobně je to u první sobot, kde si Ježíš přeje, abychom po vzoru prvních pátků, odčiňovali 
i urážky, které směřují k Mariinu Neposkvrněnému Srdci. Byl bych rád, kdybychom si to 
vzali jako farnost za své a našli si čas k této úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova i Mariina a 
tím jsme vyprošovali mnohé milosti pro farnost, církev i svět.
Na závěr úvodníku, bych chtěl zmínit pár slov ohledně našich oprav. K dnešnímu dni 
jsme proinvestovali asi 1 250 000Kč. Od srpna  letošního  roku jsme začali splácet půjčku 
1 000 000 Kč, kterou jsme dostali bezúročně z biskupství, každý měsíc splácíme 16 000 Kč. 
Po třech měsících máme dokončenou opravu střechy a výstavbu dvou komínu. Svépomo-
ci jsme zateplili stropy, započala se elektroinstalace a připravujeme se k opravě podlahy. 
Během podzimu se vyzdí ještě některé příčky, aby se mohla začít tahat voda, odpad, to-
pení a vzápětí by se mohly začít dělat omítky. Práce je před námi ještě mnoho, ale věřím, 
že s ochotou a pracovitostí farníků se to zvládne. Děkuji všem za podporu a jakoukoliv 
pomoc.

Otec Petr 

Úvodník
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Září 2017

3.9. při večerní mši sv. – žehnání školákům 
a studentům

15.9. mše sv. na Radhošti, výročí vysvěcení 
kaple

21.-23.9. víkendovka pro děti, fara Štram-
berk

28.9.   Radhošť – Betlém nenarozených

28.-30.9.   Triduum – společenství Modlitby 
Matek

Adorace budou po každé mši sv. ve všední 
den

Milí farníci!
Dostává se vám do ruky první výtisk v tom-
to  novém  školním roce,  který  se ohlédne 
za uplynulými měsíci a odkryje nám měsíce 
před námi. Na samotný čas můžeme pohlížet 
z minulosti anebo budoucnosti, což je čas na-
ších plánů. Oba časy se vždy odehrávají v PŘÍ-
TOMNOSTI. Přítomnost je krásný okamžik 
setkání – setkání s Bohem, člověkem, čas rado-
sti, ale i těžkosti, smrti i věčnosti. Proč vlastně 
říkám „krásný okamžik“? Protože vždy pokud 
chceme, ho může pronikat Boží láska, která je 
stálá přítomnost a nikdy nám v žádném oka-
mžiku nechybí, i když ji zrovna nepociťujeme. 
Dobře využít a prožít čas, který nám Ježíš do-
přává, nás má vybízet k rozhodnutí si stanovit 
cíl, který bychom chtěli zdolat. Cílů může být 
hodně,  ale  jde  mi  o  cíl  duchovní a zvlášť 
pro farnost.
Bratři a sestry, cílem našeho snažení v tomto 
pastoračním roce by mohla být ODEVZDA-
NOST. Ptáte se: Proč? Odevzdat se Bohu zna-
mená, darovat mu celý život s našimi schop-
nostmi, zraněními, úspěchy, ale i zklamáním. 
Přijmout  svůj  život, takový jaký je, ať jsem 
s ním spokojený nebo nespokojený a darovat 
ho Bohu. Tím se mohu osvobodit od toho, co 
mě svazuje a zotročuje a dokážu jej více vidět, 
prožívat v Boží blízkosti a přítomnosti. Sku-
tečnost je mnohdy taková, že jsme přílišně 
svázání minulosti, utíkáme se do budoucnosti 

a tím ztrácíme přítomnost, která se nám ztrá-
cí jako krásný okamžik. Učme se dělat to, co 
zrovna dělat máme. Je staletým pokušením, že 
chceme dělat více věci najednou anebo v pří-
tomném okamžiku, už myslíme na budoucí a 
tak ztrácíme, co právě máme. Např. když se 
modlím, tak už nepracuji nebo neplánuji, co 
budu dělat atd. Odevzdanost mi pomáhá vše 
svěřovat Bohu, přijímat danou situaci a sou-
středit se na to, co je teď. Láska, na niž stojí 
celý náš život, se dá vždy projevit jenom v pří-
tomném okamžiku.
Přál bych  si,   abychom   se společně mod-
lili za tuto odevzdanost a také o ni usilovali 
po celý pastorační rok, abychom více zakusili 
sílu přítomnosti Boží lásky a tak si našli cestu 
k Bohu a i k sobě navzájem. Ať vše co budeme 
prožívat, nás učí odevzdanosti. Veškeré sna-
žení svěřuji Panně Marii, Matce odevzdanost, 
také sv. Martinovi a sv. Janu Křtiteli.

Otec Petr  

Duchovní slovo

Kalendář plánovaných akcí
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Říjen 2017

6.10.    farní výlet do Zašové (pěšky, na kole, 
vlakem, ….)

21.10.   misijní neděle

28.10.   výročí posvěcení kostela – pro horní 
i dolní kostel

Listopad 2017

4.11.     Dušičky, pobožnost na hřbitově

11.11.   pouť ke sv. Martinu, dolní kostel; mi-
sijní jarmark

Nadále budou pokračovat:
1. pátek v měsíci          
zasvěcen úctě Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
možnost sv. smíření  v době  od 15 – 18 hod. 
+ adorace
po večerní  mši. sv. řízená adorace
1. sobota v měsíci        
zasvěcena  úctě  k Neposkvrněnému srdci 
Panny Marie
po ranní mši sv. litanie
poslední středa v měsíci      katecheze
poslední sobota v měsíci     večer chval

Kalendář plánovaných akcí

Společenství ve farnosti

SCHŮZKY MINISTRANTŮ
Pondělí
18.45 – 20.00 hod., fara Frenštát p. R.

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ
Pondělí
18.45 – 20.00 hod., fara Frenštát p. R.

SPOLEČENSTVÍ   Modlitby matek
Úterý a Čtvrtek

VÝUKA  NÁBOŽENSTVÍ
Středa
13.45 – 14.30 hod.                 1. – 2. třída 
                                                 3. třída
14.30 – 15.15 hod.                 4. – 6. třída
15.15 – 16.00 hod.                 7. – 9. třída
Výuka začne od středy 19. září 2018 na  faře 
ve Frenštátě p. R.

MISIJNÍ KLUBKO
Pátek
15.30  – 17.30 hod., Orlovna Frenštát p. R.
pro děti různého věku

SCHOLIČKA
Pátek
17.00 – 17.55 hod., fara Frenštát p. R. 

SBOR
Pátek 
19.00 – 20.30 hod., kostel nebo fara

SPOLEČENSTVÍ   MLADÝCH
Sobota
18.00 – 19.30 hod., fara Frenštát p. R.

DPS  ul. ROŽNOVSKÁ
Každé 1. pondělí v měsíci ve 14.00 hod.

DPS  Martinská čtvrť
Každé 2. pondělí v měsíci ve 14.00 hod.

Domov  Hortensie
2. a 4. pátek v měsíci v 9.00 hod.

Mše sv. pro seniory
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Jakými životními cestami a pěšinami jste se do-
stal až k poslání být biskupem? 

Moje životní cesta začala v Ženklavě, kde jsem 
byl v místním kostele po narození pokřtěn, kde 
jsem pak vyrůstal v rodině se dvěma sestrami 
a jedním bratrem, ministroval jsem a někdy i 

zpíval   v   místním  kostele  a  taky  ve   schole 
ve Veřovicích. Cesta života pokračovala přes 
základní školu ve Štramberku a Střední od-
borné učiliště strojírenské v Kopřivnici, práci 
v kopřivnické Tatře a základní vojenskou služ-
bu. Po návratu z vojny jsem se vrátil do Tatry 
a začal dálkově  studovat teologii a pak jsem 

Farní pouť k sv. Janu Křtiteli

V neděli 24. 6. jsme slavili poutní mši svatou, 
ke cti sv. Jana Křtitele, již celebroval Mons. 
Martin David, pomocný biskup naší diecéze. 
Po mši svaté byli všichni z farní rodiny zváni 
na připravené pohoštění v Katolickém domě. 
Nejednalo se jen o pár zákusků ke kávě, ný-
brž o kompletní raut, který překypoval veš-
kerými dobrotami - od masových rolád, zele-
ninových salátu, přes guláš po sladké mlsání. 
Během odpolední kávy byl i prostor na otázky 
na “našeho hosta”, otce Martina. Témata byla 
opravdu různorodá, odvážlivci se ptali na jeho 

začátky, povykládal nám i o kůrovci v biskup-
ských lesích a zmínil se i o svých zálibách. Co 
mě osobně utkvělo v hlavě je, že neumí řídit 
traktor a když je v tísni, tak se modlí k andělu 
strážnému a Duchu svatému. 
Poté jsme se opět sešli v kostele sv. Jana Křti-
tele, kde jsme společnou adorací poděkovali 
Bohu za přijaté dary, zazpívali Te Deum a do-
stali jsme osobní požehnání pro sebe, město 
Frenštát p. R. a obec Trojanovice.

A.K.

Rozhovor s o. biskupem Martinem Davidem
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přešel  na studium denní, vstoupil do seminá-
ře a v roce 2000 jsem byl posvěcen na kněze. 
Kněžskou  službu  jsem  začínal  jako  kaplan 
v Opavě a za dva roky pak jako farář ve Stěbo-
řicích. V roce 2008 mě otec biskup František 
povolal do služby generálního vikáře a v roce 
2017 mě papež František povolal do služby 
biskupské.

Co vás ve vaší službě nejvíce baví? Co naopak 
děláte spíše s vědomím nutnosti?

Baví mě setkávání s lidmi a návštěvy farností. 
Velkou tíhou jsou povinnosti spojené s admi-
nistrativou, které v úřadu generálního vikáře 
není málo, ale člověk, který přijme nějakou 
službu, povolání či poslání, nemůže vždycky 
dělat jenom to, co ho baví.

Každý kněz, stejně tak i biskup, vykonává svoji 
službu jedinečným a osobitým způsobem. Na 
co kladete důraz vy? Co je pro vás důležité?

Důležité je pro mě denní setkávání s Bohem 

v modlitbě a ve slavení mše svaté. Tím je kaž-
dý můj den orámován. Začíná po probuzení 
modlitbou a po příchodu na biskupství slave-
ním mše svaté. Večer po všem, co den přinesl, 
moc rád vezmu do ruky růženec a nechám se 
nést touto modlitbou, ve které je ukryt celý ži-
vot Kristův a celý život každého z nás.

Služba biskupa je do jisté míry práce manaže-
ra. Máte nějaký způsob, jak se chráníte, aby vás 
nezavalila administrativa a neztratil jste kon-
takt se „základnou“?

Nejlepším způsobem jak se chránit zavalení 
administrativou je vypnout počítač, zamknout 
kancelář a říct si, že zítra je taky den. Dalšími 
oblíbenými způsoby jsou pro mě právě návště-
vy farností a pak setkávání s kněžími,  přáteli 
a rodinami. Před dvěma lety jsem strávil pár 
dnů dovolené s rodinou mé rodné sestry, která 
má pět dětí. Byl to pro mě relax a zároveň jsem 
si uvědomil  kolik  práce  to  je  pro  rodiče  a 
na co všechno musí pamatovat, když má rodi-
na fungovat. 

A tady ještě pár krátkých dotazů, na které stačí 
krátká odpověď. 
Tři věci, které byste si sebou vzal na opuštěný 
ostrov? - Nůž, křesadlo, udici.
Jaké je vaše oblíbené jídlo? - Řídím se slovy 
Kristovými: „Jezte a pijte, co vám dají.“ (Lk 
10,7) 
Jakou hudbu rád posloucháte? -Vážnou i fol-
kovou, dechovou i rockovou.
Sledujete (nebo provozujete) nějaký sport? 
Jaký? - Pokud je turistika sport, tak tu občas 
provozuji. Jinak ale žádný sport vyhraněně ne-
sleduji.
Osobnost, kterou považujete za inspirující? - 
Sv. Jan Pavel II.
Oblíbená kniha nebo žánr? - Životopisný ro-
mán.
Ideální dovolená? - Na horské chatě.

Děkujeme za odpovědi i za váš čas.
M.M. a M.T.
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Na konci června jsme měli možnost zú-
častnit se benefičního koncertu v kostele sv.
Martina. Vyslechli jsme si kompletní dílo 
barokního skladatele J. S. Bacha v podání 
houslové virtuosky Sr. Marie Magdaleny Fu-
xové OSB. Hudba byla doplněna o průvod-
ní slovo houslistky o samotném skladateli.                                                                                         
 Johann Sebastian Bach byl spořádaným ot-
cem rodiny, praktickým mužem, uznávaným 
varhanním virtuózem a hluboce věřícím 
člověkem. Složil víc jak 1100 hudebních děl 
různých forem. Přestože byl ve své době ne-
doceněn, dnes je považován za jednoho z nej-
větších hudebních géniů všech dob a završitele 
barokního hudebního stylu. 
Marie Fuxová přednesla jeho dílo velice něž-
ným a zároveň velmi profesionálním způso-
bem a zprostředkovala nám velmi hluboký 
hudební i duchovní zážitek.                                                                                           
Závěrem  si  připomeňme  ještě  několik  dat 
z jejího života: 
Sestra Magdalena Marie Fuxová OSB  (1981) 
se narodila v Ostravě, od dětství hraje na hous-

le. Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Os-
travě a Hudební akademii múzických umění 
v Praze. Je držitelkou mnoha českých i mezi-
národních ocenění, koncertovala v nejprestiž-
nějších sálech světa. Od roku 2005 je členkou 
Bayerisches       Kammerorchester,  vyučuje     
na Hudební  škole   a   gymnasiu   hlavního  
města  Prahy.  V roce 2016 vstoupila do no-
viciátu benediktinské komunity Venio v Mni-
chově - Praha.
                                                                      (red)

Benefiční koncert
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Dojmy z příměstského tábora

V naší farnosti jsme se setkali s dětmi na pří-
městském táboře Misijního klubka ve dnech 6. 
- 11. srpna, kde jsme se více dovídali o životě 
a působení sv. apoštola Pavla. Byl misionář a 
tím nás děti Klubka oslovil.
Jeho život by se dal rozdělit do etap - obráce-
ní, kázání, uzdravování, misijní cesty, nesení 
kříže a obětování se z lásky ke Kristu. Každý 
okamžik Pavlova života nás může oslovit a in-
spirovat i v našem životě. 

Štěpán B.: Na táboře jsme poznávali život sv. 
Pavla. Dozvěděl jsem se o něm hodně věcí, kte-
ré jsem dosud nevěděl.  Také jsme se účastnili 
mše sv., hráli jsme různé hry, malovali jsme na 
šátky, byli jsme v muzeu.  Podnikli jsme také 
celodenní výlet na sv. Hostýn a výšlap na Ho-
rečky, kde jsme hráli vybíjenou, disgolf, pře-
tahovanou. Dobré jídlo také bylo. Takže tábor 
byl super.

Amálka B.: Líbily se mi hry a aktivity, a mimo 
to i vyrábění na Misijní jarmark. Pan farář byl 
velice aktivní a hodný. Zajímavá   byla i  tůra 
na Hostýn,  kde  jsme  poněkud zakusili,  až  
nad své síly. Také byla příjemná cesta na Ho-
rečky a hry spojené s hřištěm. Celý tábor byl 
velmi zábavný a hravou formou.

Naty B.: Nejen aktivity, ale také program byl 
bohatým obohacením týdenního příměstské-
ho tábora.  Doposud  jsem neměla zkušenosti 
s prací s dětmi, a proto to byla přínosná a nová 
zkušenost. Také kreativita a tvoření se neza-
přely. Dozvídání a poznávání života sv. Pavla 
nám ukázaly, jak to kdysi fungovalo z hlediska 
morálních a lidských zásad a práv života člo-
věka. Tábor byl velice příjemný a určitě pro-
gram, který byl nachystán potřeboval mnoho 
nápadů a také trpělivosti.

(red)
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Prašivá

Letos   na   začátku   prázdnin   se  konal vý-
let na Prašivou. Sešli se mladí i starší. Všich-
ni jsme nasedli  do  autobusu  a vyjeli  směr  
Prašivá.  V  areálu    Kamenité   se   konala   
mše  svatá  s Františkem Václavem Lobkowic-
zem. Překvapilo nás množství zúčastněných. 
Heslem celé akce bylo TVOŘÍME MOSTY. 
Na toto heslo byla vytvořena písnička, kterou 
jsme si celý den zpívali. Tímto heslem bylo 
myšleno, abychom  tvořili  vztahy mezi lidmi. 
Po výstupu na Prašivou  byly  pro děti připra-
veny stanoviště s úkoly. Celodenní akce byla 
ukončena požehnáním Nejsvětější Svátosti. 
Kolem páté hodiny večerní jsme se vrátili zpět 
do Frenštátu.
A který most byl nejhezčí? Těžko říct, ale při 
cestě tam i zpátky často zněla úvodní písnička: 

Tvoříme mosty, důvod je prostý, abychom měli 
k sobě blíž, však usmíření, vždy snadné není, 
někdy to je pořádný kříž…

(red)

Rádi   bychom  v  tomto      školním      
roce      ve Frenštátě p. R. otevřeli kurz 
efektivního rodičovství (KER). 
Kurz je určen pro rodiče dětí jakého-
koliv  věku.   Pořádá   jej   Centrum  
pro rodinu a sociální péči z. s., Ostra-
va. Podmínkou je dostatečný   počet   
zájemců.  V  případě   zájmu   o kurz  
a   poskytnutí   informací    se    obraťte  
do 15. 10. 2018 na Lucii Gajduško-
vou,  e-mail: nyctea@email.cz

Pozvánky a nabídky
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A co jsme ještě prožili...

Oslava 40. narozenin Otce Petra, 3. 6. 2018

Pouť na Turzovku, 19. 7. 2018

11



Zahájení školního roku, 3. 9. 2018

Mše svatá na Radhošti, 5. 7. 2018

A co jsme ještě prožili...

Pobožnost u kaple Pod Dílem, 23. 6. 2018
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