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Milí farníci! Sotva nám skončil dušičkový oktáv modliteb za duše v očistci, tak nám po-
zvolna na dveře klepe advent. Mám radost, že se podařilo rozjet setkávání chlapů nad 
Písmem svatým, které je každé druhé pondělí v měsíci. V Písmu můžeme vždy objevovat 
nové hlubiny Boží zvěsti, které nás proměňuje a dává nám sílu pro život. Společenství 
mladých dále probíhá v sobotu, ale dojde k rozdělení na mladší a starší. Setkávání mla-
dých bude každou první a třetí sobotu v měsíci od 18.00 – 20.00 hod. V tom čase se setkají 
obě skupiny mladých (mladší a starší) odděleně. Každá skupina bude mít svůj program 
a na závěr se obě skupiny setkají na společné modlitbě. Poslední sobotu v měsíci bude 
společný večer chval v kostele sv. Martina, který je otevřen pro všechny farníky. Společ-
ně chválíme Boha. Druhá sobota v měsíci od 18.00 – 20.00 hod by byla časem setkávání 
manželů. Věřím, že se podaří rozjet toto manželské společenství.
Opravy na faře dále pokračují podle plánu. Podařilo se udělat v prvním patře rozvody 
topení, vody a kanalizace, včetně nového kotle a bojleru na teplou vodu. Celková investice 
podle projektu na celou faru činí asi 870 000 Kč včetně baterií a všech náležitostí. Podlahy 
jsou v celém patře vybetonované v základu.  Na konci listopadu se začnou dělat omítky a i 
tady nás čeká na zednické práce finanční rozvaha asi kolem 800 000 Kč. Musely se zpevnit 
podlahy, aby se v sále mohl scházet větší počet lidi. Když se opravuje, vždy se ukazují nové 
skutečnosti, které se musejí řešit, ale věřím, že vše dovedeme do zdárného konce. Děkuji 
všem dárcům za finanční dary, ale také všem brigádníkům za pomoc a také těm, kteří 
pomáhají při úklidu nebo mi pomáhají zajišťovat provoz pro práci. Za každou pomoc, 
moc děkuji a vážím si toho.
Bratři a setry, blíží se doba adventní, která nás volá k radostnému očekávání příchodu 
Páně. Připravit se, znamená bdít na modlitbě, umět vstát a přijít na mši svatou, abychom 
se mohli radovat ze setkání o Vánocích s Bohem i mezi sebou navzájem z živého farního 
společenství. Všechny vás zvu na RORÁTY v adventu, které budu vždy v úterý a čtvrtek v 
6.30 hod, a v sobotu v 7.30 hod. Během rorát budeme s dětmi poznávat různá mariánská 
poutní místa. V neděli po dobu čtyř neděl se budeme snažit zalévat pahýl kořenu Jesse, 
aby z něj vyrostl výhonek, který nám přinese spásu a pokoj do naších srdcí a rodin.

otec Petr 
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Bratři a sestry!
Na konci církevního roku nás Písmo vybízí 
k bdělosti a očekávání příchodu Krista v jeho 
slávě. Bdít podle jednoho podobenství o pan-
nách, znamená mít v olejových nádobkách 
olej a mít ho tolik, že když uslyšíme, že ženich 
se blíží, jsme hned schopni vyjít mu vstříc a 
vstoupit s ním na svatební hostinu, kterou 
nám připravil. Bdít, znamená, nezapomenout 
na něho během života pro samé starosti a prá-
ci, kterou máme ve světě. Bdít, znamená, se-
tkávat se s ním stále, každý den v modlitbě od 
ranního rozbřesku až po noční usínání. Bdít, 
znamená, zahrnovat ho každodenními skutky 
lásky. Bdít, znamená, očekávat jeho příchod 
s nadějí, že budeme moci vstoupit do plnosti 
života skrze jeho lásku. Bdělost v sobě skrývá 
radost z toho, že jsem boží dítě jediného a pra-
vého Boha, který mě přišel vykoupit z otroctví 
zla a daroval mi svého Ducha.
Začátek církevního roku začíná dobou ad-
ventní, což je čas radostného očekávání pří-
chodu Ježíše Krista. Připravujeme se na setká-
ní s Ježíšem Kristem o Vánocích, kdy se vtělil 
a stal se Boží Syn člověkem, díky Panny Ma-

rie, která řekla Bohu ano. Marie zástupně říká 
Bohu ano, za nás, kteří jsme propadli hříchu, 
protože jsme neuposlechli jeho slovo. Advent 
je RADOSTNÉ očekávání příchodu Krista. V 
životě víry nás má provázet ona radost, která 
je ovocem Ducha Svatého. Radost vyvěrá ze 
srdce Božího a dává se nám, abychom mohli 
zakoušet radost z Boží přítomnosti a jeho pů-
sobení v lásce. Tato radost není dočasná, ale tr-
valá, protože nás povzbuzuje na cestě za Kris-
tem do jeho království. Radost je realizovaná 
láska, která odhaluje Boha samotného. Radost 
je konkrétní skutek lásky vycházející z našeho 
srdce, který je darovaný Bohu anebo člověku. 
Bůh miluje radostného dárce. Odložme své 
sobectví, své já a nechme se naplnit pravou ra-
dostí, která vychází vstříc druhému a dává mu 
pocítit lásku skrze konkrétní dar. Nehleďme 
na sebe, ale dívejme se na druhého.
Bratři a sestry, přeji vám požehnaný čas, ať 
nám neuteče advent, doba přípravy na vánoce, 
abychom se živě a radostně setkali s Bohem v 
podobě malého dítěte. 

otec Petr  
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Duchovní slovo

Jak prožívali advent naši předkové?

Zmínku najdeme v knize rodáka zdejšího kra-
je Josefa Strnadla (1912-1986) Rok pod hora-
mi. Píše se v ní:
Dědina, o které se vypráví v knize, leží pod ho-
rami. Její chalupy jako by byly rozztráceny na 
zvrásněných svazích kopců. Od chalupy k cha-
lupě byste kamenem nedohodili. V každé rázto-
ce, pod každou horou má jinou podobu. Každá 
má školu, kapličku, zvoničku, hospodu. Kostel v 
dědině není. Do města je z některých míst hodi-
nu i dvě daleko…
Každá část dědiny a skoro každá chalupa si žije 
takřka sama pro sebe. A co spojuje lidi z pasek? 
Je to především práce, škola, pouti, svatby, mu-

ziky, pohřby, pobožnosti za májových večerů…
Lidé se tu odjakživa rodili do chudoby. Každý 
měl kolem své chalupy několik měřic pole, cho-
dili rubat stromy do lesa, doma tkali, předli, sa-
lašnictví pohynulo….chlapi chodí pracovat do 
vítkovických hutí, štramberského lomu, kopřiv-
nické vagónky….i děti musí vydělávat...
Pro horaly jsou svátky jen jakýmsi oddechem, 
pookřením, chvílí klidného odpočinku…..
Náladu adventní začíná Matička, která tu 
chodí místo Mikuláše v předvečer 8. prosince, 
bíle přistrojená a s andělem. Obyčejně klade za 
noci, za okno.
13. prosince je den zasvěcený Lucce, nadpřiro-
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zené bytosti, která chrání před čarodějnicemi.
Od Lucie do Božího narození si staří hospodáři 
zaznamenávali počasí. Pravilo se, že jaké po-
časí bude těch dvanáct dní, takových prý bude  
příštích dvanáct měsíců v roce….
Od Matičky pak už nebyl žádný svátek nebo 
překvapení, jen dlouhé, netrpělivé očekávání 
Štědrého večera…

A jak na advent svého dětství vzpomínají naše 
dříve narozené farnice, paní Marie a Ludmi-
la? 
Narodily jsme se v první polovině minulého sto-
letí a na období adventní vzpomínáme hrozně 
rády. V tuto dobu bývaly každý všední den ráno 
roráty, vstávali jsme  kolem páté hodiny a ještě 
za tmy jsme chodily pěšky z Trojanovic do Fren-
štátu. Všude tma, ticho  a klid. Mše sv. začínala 
v 6.15, před tím jsme se společně s panem fará-
řem modlili loretánské litanie a růženec. Kromě  
toho nám pan farář dával výklad  o adventu v 
náboženství. 
A ještě jsme měli jeden takový hezký zvyk. Naše 
rodina a několik našich sousedů  jsme se schá-

zeli v úterky, středy a čtvrtky vždy kolem 17.15 
večer a modlili jsme se litanie, růženec a četli  z 
Písma svatého.
Obě na toto období rády vzpomínáme, obzvláš-
tě na to tajemné ticho, které jakoby všechno 
obepínalo, a nikde se nespěchalo. A pak také na 
to obrovské těšení se na samotné Vánoce – na 
půlnoční a koledy.

(red)

RORÁTY
úterý a čtvrtek v 6.30 hod
sobota v 7.30 hod

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Pondělí 24. 12. 
Vigilie narození Páně (půlnoční) 
22.30 hod kostel sv. Jana Křtitele (HK)
Úterý 25. 12.
Narození Páně
7.30 hod farní kostel sv. Martina (DK)
9.00 hod kostel sv. Jana Křtitele (HK)
Středa 26. 12.
Svátek sv. Štěpána
7.30 hod farní kostel sv. Martina (DK)
9.00 hod kostel sv. Jana Křtitele (HK)

Neděle 30. 12.
Svátek sv. Rodiny
7.30 hod farní kostel sv. Martina (DK)
9.00 hod kostel sv. Jana Křtitele (HK)
Pondělí 31. 12.
Silvestr (Poděkování za uplynulý rok)
18.00 hod farní kostel sv. Martina
Úterý 1. 1.
Panny Marie, Matky Boží
7.30 hod farní kostel sv. Martina (DK)
9.00 hod kostel sv. Jana Křtitele (HK)
Neděle 6. 1.
Zjevení Páně (Tři králové)
7.30 hod farní kostel sv. Martina (DK)
9.00 hod kostel sv. Jana Křtitele (HK)

Co náš čeká?
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Pondělí 17. 12.
17.00-17.55 hod (od 18.30 hod dle potřeby)
Úterý 18. 12.
6.00-6.30 hod (od 7.30 hod dle potřeby)
Středa 19. 12.  
17.00-17.55 hod (od 18.30 hod dle potřeby)
Čtvrtek 20. 12.
6.00-6.30 hod (od 7.30 hod dle potřeby)
Pátek 21. 12.
17.00-17.55 hod (od 18.30 hod dle potřeby)
Sobota 22. 12.
7.00-7.30 hod (8.30-9.00 hod dle potřeby)
Neděle 23. 12.
15.00-17.00 hod

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

Zpovídání před Vánocemi a další akce

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 probíhá 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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Betlémské světlo

V letošním roce se chystá třicátá cesta skau-
tů s Betlémským světlem. K této příležitosti se 
neuskuteční předávání světla ve Vídni, ale v 
Linci, kde celá novodobá tradice začala.
Slavnostní ekumenická bohoslužba letos pro-
běhne v sobotu 15. prosince 2018 v linecké ka-
tedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie 
(Mariendom).
Heslo německých skautů pro letošek zní „Mír 
potřebuje rozmanitost – společně pro tole-
rantní společnost“ a odkazuje na klíčovou 
myšlenku zakladatele skautingu lorda Rober-
ta Baden-Powella. Betlémské světlo v tomto 
může pomoci jako jeden ze symbolů míru a 
porozumění mezi národy.
Vlak s Betlémským světlem přijede do Fren-
štátu p. R. v neděli 16. prosince v 11:08 hod. ze 
směru Ostrava hl. nádraží.

M.M.

Kde můžete Betlémské světlo získat?

Římskokatolický farní úřad 
ve Frenštátě p. R.
ul. Kostelní 506, tel.: 734 267 686 
P. Petr Kříbek
PO  17. 12.  až SO 22. 12. : 9:00 – 19:00

Turistické informační centrum 
Frenštát p. R.
nám. Míru 1, tel: 725 947 890, 556 836 916
PO  17. 12. až PÁ  21. 12. : 8:30 – 17:00 

Informační centrum Trojanovice
Trojanovice 210, telefon: 556 835 022
PO  17. 12. : 8:00 – 11:30   12:30 – 17:00
ÚT  18. 12. : 8:00 – 11:30   12:30 – 15:00
ST  19. 12.  : 8:00 – 11:30   12:30 – 17:00
ČT  20. 12.  : 8:00  - 11:30   12:30 – 15:00

Cyklosport Prašivka
Bezručova 1984, Frenštát p.R., 
telefon: 777 651 516
PO  17. 12. až PÁ 21. 12. : 
9:00 – 12:00   14:00 – 17:00

Milena Mužíková
Trojanovice 698 (Pod Javorníkem, bývalá 
mateřská škola), telefon: 737 637 029
PO 17. 12. až SO 22. 12. : 8:00 – 20:00

Restaurace a lesní hotel Rekovice, 
Trojanovice 2, telefon: 552 303 956
ÚT 18. 12 až SO 22. 12   11:00 – 22:00



Je ráno, sobota 15. září. V 10:00 hod. vyjíž-
dím z Pusteven směrem na Radhošť. Byť jsem 
místní, pro mlhu je orientace tak špatná, že 
člověk ani neví, kudy se má vydat. Nad Cyril-
kou se ale počasí mění – sluníčko se pomalu 
dere z mraků a na obloze můžeme zahlédnout 
letadla, která brázdí oblohu, letadla, která jsou 
účastná na „Dnech NATO“ v Ostravě - Moš-
nově. 
Cesta rychle ubíhá a dojíždím ke kapli na 
Radhošti. Zde členové Matice radhošťské vše 
pečlivě připravují na dnešní slavnost – slav-
nost 120 let od posvěcení kaple sv. Cyrila a 
Metoděje. Diskutují o tom, jestli mši sv. usku-
tečnit v kapli nebo venku před kapli. Vítězí 
druhá možnost. 
Vše je připraveno a po 12. hodině přijíždí 
hlavní celebrant Mons. Josef Nuzík, pomocný 
olomoucký biskup a generální vikář a o chvíli 
později také koncelebrant Mons.Adam Rucki, 
biskupský vikář ostravsko-opavské diecéze. 
Přítomní jsou i O. Petr Kříbek, farář z Fren-
štátu pod Radhoštěm a O. Petr Dujka, farář z 
Dolní Bečvy. 
Mše sv. je zahájena ve 13. hod. za doprovodu 
dechovky známou písní „Ejhle, oltář Hospo-
dinův září“ a při mši sv. zpívá frenštátský sbor. 
Je účastno asi 150 poutníků a turistů.
Po mši sv. odměňuje pamětní medaili předse-
da Matice Radhošťské pan Drahomír Strnadel 
zakladatele Matice Radhošťské, starostu z Dol-
ní Bečvy a Rožnova pod Radhoštěm, zástupce 
zastupitelstva z Trojanovic a další občany, kteří 
se zasloužili nebo stále ještě slouží pro dobrou 
věc ať už Matice radhošťské či samotné kaple. 
Medaili rovněž obdrželi Mons. Josef Nuzík a 
Mons. Adam Rucki.
Oba tyto církevní hodnostáře jsem požádala 
o zápis do kroniky frenštátské farnosti a uvá-
dím alespoň zápis Mons. Adama Ruckého:
„Velebíme Boha za nádherné místo, které je 
blízko nebi a modlitby věřících nemají dale-
kou cestu, rychleji se dostanou ke Spasiteli. 

Ať se nebe otevře nad každým, kdo přijde na 
toto místo a celé Jeho bohatství ať spadne na 
něho.“
                                                                          

 M.M.

V sobotu 15. září jsme prožili děkovnou pouť 
u příležitosti 120 let posvěcení kaple na Rad-
hošti. Mši sv.  sloužil pomocný olomoucký 
biskup Mons. Josef Nuzík a vikář ostravsko-
-opavské diecéze Mons. Adam Rucki. Mše 
svatá byla sloužena venku před kaplí, dopro-
vázená dechovkou a frenštátským sborem. 
Příroda se radovala s námi, sluníčko svítilo, 
byl to nádherný den plný milostí. Sešlo se nás 
kolem 120 poutníků.
Protože se tato pouť konala v den Památky 
Panny Marie Bolestné, přišlo mi na mysl ně-
kolik myšlenek, od sv. Jana Pavla II., o které 
bych se rád podělil: „Od Marie se učíme ode-
vzdat se ve všem do Boží vůle. Od Marie se 
učíme důvěřovat, i když se veškerá naděje zdá 
být ztracená. Od Marie se učíme milovat Kris-
ta, jejího Syna  a Syna Božího.“ 

J.S.

Ohlédnutí - 120 let od posvěcení kaple na Radhošti
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Víkend se svatou Bernadettou

V pátek 21. 9. po večerní mši svaté jsme se 
spolu s dětmi vydali vlakem do Štramberku
na místní faru, kde na nás čekala spousta dob-
rodružství. V sobotu jsme od rána hráli hry, 
při kterých jsme se seznamovali s životem sva-
té Bernadetty, učili jsme se starat o nemocné a 
jak pomoci zraněným.
V odpoledních hodinách jsme ve štramber-
ském okolí hledali léčivé prameny, které léčily 
různé nemoci.
Večer po táboráku a opékání špekáčků nás na 
stezku odvahy přišly postrašit neznámá stra-
šidla.
V neděli jsme byli na mši svaté ve štramber-

ském kostele a po bohoslužbě se nám na far-
ní zahradě „zjevila“ Panna Maria lurdská. Po 
výborném obědě jsme se vrátili vlakem zpát-
ky domů. Během víkendovky si děti vyráběly 
z provázků růženec – za každý dobrý skutek 
nebo vyhranou hru si uvazovaly uzlíky. Hoto-
vé růžence nám v neděli před odjezdem domů 
posvětil otec Petr. Dohromady i s vedoucími
a kuchařkami nás bylo 33. Mám radost, že 
jsme společně mohli prožít krásný víkend a 
vrátili se spokojení do svých domovů.

M.F.
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Hnutí Modlitby matek vzniklo v devadesátých 
letech minulého století ve Velké Británii a spo-
lečné modlitby matek se velmi rychle rozšířily 
po celém světě.
Modlíme se za své děti a připojujeme se ke 
všem modlícím se matkám světa. 
Ve dnech 28. - 30. 9. 2018 se již po druhé v 
tomto roce konalo TRIDUUM - třídenní 
modlitební setkání maminek.
Symbolem setkání byla Cesta - po cestě krá-
číme k Bohu a procházíme různými údobími 
života, někdy procházíme pouští, jindy kraji-
nou rozkvetlou. Na konci cesty byl kříž a za 
ním nádherná krajina – zaslíbená země, kte-
rou nám Ježíš daroval, skrze svou lásku, kterou 
protrpěl na kříži. Ježíš je CESTA, PRAVDA A 
ŽIVOT.

Pátek byl ve znamení postu, lítosti a pokání, 
při Křížové cestě jsme se modlily za odpuštění 
svých vlastních hříchů a vin.
V sobotu jsme prosily za odpuštění vin za ty, 
kteří ublížili nám a našim dětem.
Ve společné nedělní adoraci maminky chváli-
ly Pána, radovaly se ze všech jeho darů a děko-
valy za všechno, co nám Pán v našich životech 
dopřál.
Věříme, že nás po celou dobu vedl Duch sva-
tý, který nám dával sílu k opravdové lítosti a 
pokání i milost potřebnou k odpuštění vlast-
ních i cizích vin. 
Děkuji všem maminkám a babičkám, které 
přišly, aby se společně modlily za své děti a 
vnuky.
                                                                               

                                             L.
fota k článku jsou ilustrační
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Pouť do Zašové

V sobotu 6.10. 2018 nás otec Petr pozval na 
pouť k Panně Marii do Zašové. 
Naše skupina cyklistů vyrazila od fary v 9.00 
hodin, někteří se přidali po cestě na Kopané. 
Cestou necestou jsme se dostali na Pindulu 
a pak už pěkně z kopečka do Rožnova a po 
cyklostezce  až do Zašové. U poutního kostela 
Navštívení Panny Marie jsme se setkali s další-
mi poutníky. Věrka Chovancová s dětmi z mi-
sijního klubka přišla pěšky z Rožnova, ostatní 
auty.
Společně jsme prožili mši svatou a pomodlili  
se radostný růženec za rodiny a nová kněžská 
a řeholní povolání. 
Po mši sv. nám pan Josef Krůpa, člen Matice 
zašovské, přiblížil historii řádu trinitářů a je-
jich kláštera. Na faře jsme se pak posilnili před 
zpáteční cestou výbornými koláči, chleby, ká-
vou a čajem, které připravily šikovné mamin-
ky z naší farnosti.
Pak už byl nejvyšší čas na zpáteční cestu, zpes-
třenou zmrzlinou v Rožnově. Z Rožnova nás 
čekal ještě kopec na Pindulu a pak už jen dolů 
do Frenštátu nebo Trojanovic.
Počasí bylo překrásné, jen ten vítr nás potrá-

pil. Někoho nohy možná trochu bolely, ale stá-
lo to za to.
Příště jedem zas!

K. S.



Misijní neděle,  21. 10. 2018
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Přání

Pobožnost na hřbitově, 4. 11. 2018

                                                                                                                  

                  Redakce asopisu Maják peje svým tenám,aby               

                 dobu adventní prožili v tichu a  v radostném oekávání          

                                        svátk Božího narození.                                    

A co jsme ještě prožili...

                                                                                                                  

                  Redakce asopisu Maják peje svým tenám,aby               

                 dobu adventní prožili v tichu a  v radostném oekávání          

                                        svátk Božího narození.                                    



Slavnostní bohoslužba na svátek sv. Martina, 11. 11. 2018
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A co jsme ještě prožili...

MAJAK – vydává ř. k. farnost Frenštát po Radhoštěm pro vnitřní potřebu farnosti
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