
ČASOPIS FRENŠTÁTSKÉ FARNOSTI
sv. MARTINA a JANA KŘTITELE

MAJAK
ROK 2019/BŘEZEN

Milí farníci, 
radost vánoční doby je za námi, plesová 
sezóna pomalu doznívá a otevírá se nám 
doba  postní.  Vybízí   nás  k  zastave-
ní  se  v  životě   a  k   duchovní  práci  
na  sobě.  S pohledem zpět jsem rád, že 
nám vznikly dvě nové společenství – se-
tkávání chlapů nad Písmem svatým a 
společenství manželů. Symbolicky řeče-
no život naši farnosti se rozrůstá o tyto 
nové větve, které dávají možnost dalším 
lidem se setkávat. Věřím, že v tomto čase 
postní doby se nám bude dařit upevňo-
vat jednotlivá společenství a že podle 
potřeby budou vznikat další. Jak říká Be-
nedikt XVI, církev bude v budoucnos-
ti o malých,  ale živých společenstvích. 
Nejde o množství, ale o životaschopnost 
křesťanů. 
V tomto pastoračním roce jsem vybíd-
nul farnost, abychom společně usilovali 
o ODEVZDANOST, která nám může 
pomoci zbavit se zátěže minulosti a ote-
vřít  nám  nový    duchovní    prostor 
pro život. Co je odevzdané je vyrovnané 
a už nás netíží. Nezapomínejme na tento 
společný úkol, týká se nás všech, protože 
my všichni tvoříme farnost.

(pokračování na str. 2)

Úvodník
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Chtěl bych ještě dodat pár slov o tom, jak prá-
ce na faře pokračují. Rekonstrukce prvního 
patra se blíží do zdárného konce. Čeká nás ješ-
tě vylití podlah na chodbě, opravy schodiště, 
položení dlažby chodby a obklady sociálních 
zařízení, výběr kuchyňských linek, dveří včet-
ně obložek a na úplný závěr výmalba. Pokud 
se práce podaří, mohlo by se v době veliko-

noční uskutečnit žehnání části fary za pří-
tomnosti pomocného biskupa Martina. Vedle 
radosti z opravy, ale zůstává také starost z ne-
dostatku finančních prostředků. Děkuji všem
dárců, dobrodinců, a zároveň prosím o pomoc 
při splácení dluhu, který máme k biskupství. 
Každý měsíc činní splátka bezúročné půjčky 
16 000 Kč.
Od března začnou platit nové parkovací karty, 
které jsou ve dvou vyhotoveních žluté a zele-
né. Žluté karty platí na období jednoho roku, 
kdežto zelené jsou na tři roky. Každá karta má 
svou ochrannou známku. Farníci si mohou 
kartu vyzvednout na faře v úředních hodinách. 
Doufám, že vše bude k vašemu užitku a již se 
parkovací karty ve velkém nebudou kopírovat 
v papírnictví.

otec Petr  
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Úvodník 

Duchovní slovo

Drazí farníci, Písmo svaté nám nabízí duchov-
ní potravu pro křesťanský život. Skrze Písmo 
k nám promlouvá sám Bůh. On svým slovem 
tvoří svět, stává se vtěleným logem (slovem). 
Svým  slovem   vědomě  vykupuje, protože jde 
z lásky k nám, svobodně za nás na kříž. Jeho 
život  – slovo  je pro nás přítomnost – setkání 
s živým Bohem. U Marka v osmé kapitole se 
píše o zázračném   nasycení asi  čtyř tisíc lidí 
ze sedmi chlebů. Všichni se dosyta najedli a 
ještě  se sesbíralo  sedm   plných   košů   chleba. 
Za Ježíšem jde velký zástup lidí a Ježíš si všiml, 
že už tři dny jsou s ním a nemají co jíst. Ježíš 
projevuje soucit porozumění pro naše exis-
tenční potřeby. Nechce je propustit a nechat 
je jít hladové, ale chce je nasytit, aby neměli 
nedostatek. 
Bohu není jedno, že trpíme hladem, všímá si 
a chce nás zbavit našeho hladu. Ježíš má soucit 
a zbavuje nás našeho utrpení, hladu po Bohu, 

tím že se nám dává a nabízí nám své přátelství. 
Lidé jsou nasyceni třetí den, který nám připo-
míná den Kristova vzkříšení po jeho ukřižo-
vání. Třetí den jsou zbavení svého hladu, hlad 
po životě je překonán Kristovým vzkříšením. 
Skrze Něho vstupujeme do nového života, 
který se završí v den vzkříšení na konci věků. 
Všichni se najedli dosyta. U Ježíše není nikdy 
nedostatek, strádání, ale v něm máme hojnost 
lásky a dobra. Ježíš dokáže naplnit všechny 
naše životní potřeby, pokud s ním kráčíme a 
jdeme za ním jako ten velký zástup. Posbíralo 
se sedm plných košů zbytků chleba. Všichni 
se najedli a ještě zbylo. Ježíš má dostatek ne-
jen pro čtyři tisíce lidí, ale pro mnohem větší 
zástup lidí – pro celé lidstvo. Chce učinit šťast-
nou každou duši na světě, která byla stvořená 
a zavolána jménem k životu. 
Bůh Otec jako Stvořitel všeho, dává život vše-
mu živému. On chce, aby člověk, který byl 
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stvořen jako obraz Boží byl s ním navěky. Ne-
beský Otec chtěl dát člověku (Adamovi a Evě) 
jíst ze stromu života plody, po kterých budou 
žít navěky. Bůh Otec, Syn a Duch svatý nechtějí 
žít jenom sobecky sami pro sebe. Chtějí sdílet 
svou LÁSKU člověku, proto je člověk uschop-
něn Bohem ke vztahu s ním. Skrze milost po-
svěcují a božské ctnosti má tvořit člověk s Bo-
hem společenství.
Víme, že svět nemůže zcela naplnit naše potře-
by a touhy, které do nás byly Bohem vloženy. 
Hledáme ve světě a nenacházíme, a proto strá-
dáme. Není jednoduché udělat krok, odstup 
od světa, od všech možných lákadel a udělat 
krok k Bohu. Tady jde o krok víry, který se 
nám zdá jako krok do temnoty a vyžaduje dů-
věru. Spoléháme se na Boží slovo, které jsme 
přijali jako nejvyšší pravdu a pravidlo života.

Bratři a sestry, vstupujeme do postní doby, 
která nás má posílit v duchovním životě a po-
moci nám uspořádat duchovní život – život 
s Bohem. Prožít plodně a dobře postní dobu 
znamená, že do ní vědomě vstoupím s jasným 
cílem, odstoupím od zábavy světa a věnuji se 
více Bohu skrze půst a modlitbu. Motivem, ať 
je láska, která se v nás oživí, posílí, projeví se 
jako odpuštění, které vede k uzdravení našich 
vztahů. Darujme Ježíšovi těchto čtyřicet dnů 
postu,  boje   a zápasu o čistotu srdce a tím se 
na nás projeví plody jeho kříže. Kéž se v naší 
farnosti najdou odvážlivci, kteří se nebudou 
bát jít do tohoto zápasu. Svěřuji vše Panně 
Marii a prosím o milost obrácení pro naši far-
nost.

otec Petr

Jako občanský rok jednou končí a my se ohlí-
žíme za tím vším, co nám rok dal a co jsme v 
něm prožili, tak i církevní rok má svůj konec. 
Církevní rok začíná 1. neděli adventní. 
„1. prosince 2018, na závěr církevního roku, 
jsme se jako farnost sešli v Katolickém domě, 
kde jsme prožili „křesťanský Silvestr“.  Zváni 
byli všichni farníci, postupně se zaplnil celý 
sál. Nejdříve se příchozí občerstvili-kávou 
nebo čajem, moučníky či slaným pečivem, 

které připravily místní farnice. Poté se rozvi-
nula dobrá nálada a na řadu přišel kvíz, který 
prověřil naše znalosti v různých oblastech. Byl 
velmi pestrý, otázky se týkaly např. různých 
postav ze Starého Zákona, hudby, poznávali 
jsme jednotlivé svaté. Také jsme měli možnost 
zakoupit si knížky s duchovní tématikou, které 
zde nabízela paní H. Gryžboňová.“  

L. L.

Ohlédnutí - Co jsme spolu prožili... 

Křesťanský silvestr

Vítězná družstva - obě na 1. místě s počtem 55 bodů
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Nám, nám, narodil se...

Jako farní rodina se setkáváme při bohosluž-
bách a spolu s těmi, kteří zavítají do kostela 
velmi sporadicky, ale právě nejvíce o Váno-
cích, se spojujeme ve zpěvu koled a radujeme 
se z příchodu Boha mezi nás lidi. Takových 
setkání jsme prožili několik: na půlnoční mši 

v kostele sv. Jana Křtitele, na svátek sv. Ště-
pána  při  zpěvech u  jesliček, kde zazpívaly 
děti ze scholičky spolu s valašským souborem 
Radhošť. Každoročně nás zpěvem koled potě-
ší pěvecký soubor z Kopřivnice, nejinak tomu 
bylo i letos. V lednu jsme pak měli možnost 
vyslechnout působivý tříkrálový koncert na-
zvaný Pastýři, vstávejte, v podání chrámového 
sboru ze Štramberku, v doprovodu kvartetu 
Komorního   orchestru   P.  J.  Vejvanovského 
z Nového Jičína. 
O svátku Svaté rodiny, jsme ve druhém čte-
ní, vyslechli slova povzbuzující nás k dobrému 
životu, která však nebyla určena jen manžel-
ským párům, které obnovily své manželské sli-
by, ale všem účastníkům bohoslužeb. 
Nejednou jsme se zastavili u jesliček a rozjí-
mali nad Boží velikostí, laskavostí a dobrotou.

 J. K.
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Týden modliteb za jednotu křesťanů

Ve dnech 18. – 25. ledna 2019 se křesťané 
z různých církví společně modlili za jedno-
tu. Mottem týdne byl verš: „Budeš usilovat 
o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 
16,18-20). 
V kostele sv. Martina se 20. ledna konala 
ekumenická bohoslužba, při níž jsme vy-
slechli promluvu kazatele církve jednoty 
bratrské Jiřího Valeše z Frýdlantu n./O. 
Po celý týden jsme prosili a modlili se za 
jednotu všech, kteří nosí Kristovo jméno, 
ať už se nacházejí v různých křesťanských 
náboženských společenstvech. Vše jsme 
svěřili pod ochranu a přímluvu Panny Ma-
rie, Matky jednoty křesťanů, jejíž památkou 
(18. ledna) tento týden modliteb za jednotu 
začal.

P. B.
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Alianční týden

Ve dnech 6. - 13. ledna se uskutečnil alianční 
týden modliteb uspořádaný českými evange-
likálními církvemi. Tématem letošního roku 
byly „Modlitby v polarizovaném světě“. Kaž-
dý den jsme měli možnost setkat se s bratry 
a sestrami z jiných církví při ekumenické bo-
hoslužbě v Orlovně. Na otce Petra připadlo 
kázání v úterý s tématem „Strach z imigrace 

muslimů“. Otec při kázání otevřel několik za-
jímavých otázek a ponechal na nás, abychom 
si je zodpověděli. Jisté je, že odpovědi nejsou 
ani jednoduché, ani jednoznačné. Po promlu-
vě byl  vyzván pan Petr Kubenka, aby pohovo-
řil o aktuální situaci v našem městě. Na závěr 
jsme se spojili ve společné modlitbě.

K. S.

Triduum maminek 25. - 27. 1. 2019

Triduum je modlitební setkání maminek a 
babiček, které se po dobu tří dnů spojují, na 
celém světě, v modlitbě a odevzdávají své děti 
do Boží náruče. Jedině Bůh může naše starosti 
a problémy proměnit. Symbolem lednového 
setkání byl chrám a v něm eucharistie, která 
nám znázorňovala Ježíše plného milosrden-
ství. Skrze Ježíše jsme schopni si uvědomit a 
vyznat svůj hřích, skrze Něho dostáváme mi-
lost odpustit všem, kteří ublížili nám a našim 
dětem a všechno co máme, jsme dostali darem 
od Něho.
„Jednou za čtvrt roku po tři dny-pátek, sobo-
ta,  neděle  se  matky   spojují  v  modlitbách  

na stejný úmysl. Chválí Boha písněmi a mod-
litbami, rozjímají nad úryvky z Písma sv. Le-
tos se poprvé maminky a babičky setkaly na 
triduu v lednu. Mottem tohoto setkání bylo: 
„Hospodinův dům naplnila Hospodinova slá-
va“. 
V  úvodu   každého  setkání  zazněla  prosba  
k Duchu Svatému, aby vedl naše setkání. V pá-
tek jsme prosily za odpuštění svých vlastních 
hříchů a modlily se křížovou cestu. V sobotu 
pak byly naše modlitby, prosby a modlitba ko-
runky k Panně Marii určeny za ty, kdo ublížili 
nám a našim dětem. Nedělní setkaní při ado-
raci  bylo radostné, naplněné chválou a díky 
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Triduum maminek 25. - 27. 1. 2019

za všechno,  co  nám  a  našim  rodinám   Bůh 
v životě prokázal. Byla mezi námi i nastávající 
maminka, za kterou jsme se společně modlily. 
Triduum bylo zakončeno společným poseze-

ním na faře v atmosféře radosti, přátelství a 
sdílení.“ 

P. B.

Kalendárium a pozvání na události březen – květen

Popeleční středa
6. března začíná postní doba popeleční stře-
dou, je to den přísného postu od masa a újmy, 
to znamená jednou za den se dosyta najíst. 
Mše svaté budou v 7.30 a 18.00 hod. Při mši 
svaté se  bude  udělovat popelec. Kněz dělá 
na čele křížek z popela a říká: „Čiň pokání a 
věř evangeliu.“ nebo „Pamatuj, že prach jsi a 
v prach se navrátíš.“

Křížové cesty
Pobožnost křížové cesty se budeme modlit 
ve farnosti každý pátek a  neděli. V pátek v 
17.20 hod. ji povedou farní společenství: 8.3. 
– scholička; 15.3. – senioři; 22.3. – misijní 
klubko; 29. 3. – maminky; 5.4. – mládež; 12.4. 

– chlapi. V neděli v 15.00 hod. ji povede otec 
Petr. Na Velký pátek bude křížová cesta v 8.00 
hod. v kostele svatého Jana Křtitele (H.K.)

24 hodin pro Pána
Na  přání papeže Františka po celém světě 
v postní době probíhá „24 hodin pro Pána“ 
formou adorace pro věřící. V našem děkanátu 
se modlitba uskuteční ve farnosti Kopřivni-
ce. V pátek 29. března začne adorace v 20.00 
– 24.00 hod. o půlnoci adorace bude ukonče-
na a   bude   pokračovat    v sobotu   30. břez-
na  od 8.00 – 18.00 hod. V době adorace bude 
možnost přistoupit k svátosti smíření.

(pokračování na str. 8)
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Kalendárium a pozvání na události březen – květen

Svátost pomazání nemocných
V sobotu 30. 3. se bude udělovat sv. pomazání 
nemocných společně při mši svaté v 9.00 hod. 
Od 8.00 – 9.00 bude příležitost ke sv. smíře-
ní. Přistoupit k této svátosti může každý starší 
člověk nebo člověk, který trpí závažnou ne-
mocí. Svátost nemocných se přijímá jednou 
ročně, v případě zhoršení nemoci, ohrožení 
života se může přijmout ještě jednou.

Misijní jarmark
O 4. neděli postní 31. 3. má pro vás Misij-
ní klubko připravený již tradiční misijní jar-
mark. Po mši svaté si budete moci zakoupit  
výrobky dětí z misijního klubka a tím přispět 
na světové misie.

Křížová cesta ke kapli sv. Marka
V sobotu 13. 4. večer v 18.00 hod. vyjdeme 
s křížem  od  Chovanců, abychom rozjíma-
li nad utrpením Ježíše Krista. Srdečně jsou 
zvaní nejen mladí, ale i starší farníci, rodiny 
a každý kdo chce následovat Krista v jeho ži-
votě a utrpení.

Zpovědní den
Na květnou neděli 14. 4. bude v naší farnos-
ti zpovědní den. Zpovídat se bude od 14.30 
– 17.30 hod. v této době bude i vystavená 
Nejsvětější Svátost k tiché a soukromé ado-
raci. Podle patera církevních přikázání jsme 
povinni, alespoň jednou za rok se vyzpovídat, 
abychom mohli o velikonocích přijmout sv. 
přijímání - eucharistii.

Triduum
Na Zelený čtvrtek i Velký pátek bude kostel 
po obřadu otevřen alespoň 1 hodinu k mod-
litbě. O Bílé sobotě 20. 4. bude kostel sv. Jana 
Křtitele otevřen od  8. 00 hod. Modlitbu u Bo-
žího hrobu zahájíme ranními chválami a dále 
bude kostel otevřen k soukromé modlitbě 
do 20:00 hod.. V tento čas bude možné držet 

stráž u Božího hrobu. Prosím farníky, aby ho 
využili k modlitbě a zapsali se do stráže.

Pobožnost u kaple sv. Marka
V  neděli  28. 4. bude pobožnost k sv. Mar-
ku v 15.00 hod. Tato neděle je i nedělí Boží-
ho milosrdenství, proto od 14.00 – 15.00 hod. 
bude možnost přistoupit sv. smíření u kaple 
pro získání plnomocných odpustků.

Mše svatá na poděkování za osvobození
Ve středu 8. 5. bude mše svatá v 15.00 hod. 
na  Kopané  ve   Staré  škole na poděkování 
za osvobození  a ukončení II.  světové  války 
v  naší  republice.  Poté  se  půjde  průvodem 
ke kapli PM.

Letní prázdniny
Příměstský farní tábor
Misijní   klubko   255   a  farnost  Frenštát  
pod Radhoštěm, zve děti od 6 let na příměst-
ský tábor, který se uskuteční ve dnech 22. 7. 
– 26. 7. 2019 na faře ve Frenštátě pod Radhoš-
těm. Společně budeme poznávat kontinenty, 
seznámíme se s lidmi, kteří je obývají a s je-
jich kulturou. Čeká nás nejen tvoření, ale také 
katecheze, společná modlitba, spousta her, 
výletů a další dobrodružství. Cena je 200 Kč. 
Bližší informace budou zveřejněny v červnu.

Farní tábor v Dobešově
Mládež farnosti Frenštátu pod Radhoštěm 
zve  všechny  děti od šesti  let na  letní tábor 
do Dobešova, který bude probíhat od 28.7. - 3. 
8. 2019, s tématikou starozákonního příběhu 
o Mojžíšovi.  Cena za jednu osobu je 1300 Kč. 
Přihlášky budou k dostání v horním a dolním 
kostele ve Frenštátě a v kostele v Tiché, uzá-
věrka podání přihlášek i s nevratnou zálohou 
100 Kč bude 1. 6. 2019.  
Více informací: fialkovam@seznam.cz, 736
290 891.
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Zpovídání ve svatém týdnu

Čtvrtek 11. 4. 17.30 - 18.00 hod.
18.30 - 19.00 hod.

Tichá

Pátek 12. 4. 17.00 - 18.00 hod.
18.45 - dle potřeby

sv. Martin DK

Sobota 13. 4. 8.00 - 9.00 hod. sv. Martin DK

Neděle
(Květná)

14. 4. 14.30 - 17.30 hod.
11.30 - 12.30 hod.

sv. Martin DK
Tichá

Pondělí 15. 4. 17.00 - 18.00 hod.
18.30 - dle potřeby

sv. Jan Křtitel HK

Úterý 16. 4. 7.00 - 7.30 hod.
8.00 - dle potřeby

sv. Martin DK

Středa 17. 4. 17.00 - 18.00 hod.
18.30 - dle potřeby

sv. Jan Křtitel HK

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

Bohoslužby ve svatém týdnu

Neděle
14. 4.

Květná neděle 7:30 hod.
9.00 hod. - průvod

10.30 hod. - průvod 

sv. Martin DK
sv. Jan Křtitel HK

Tichá

Čtvrtek 
18. 4. 

Památka na poslední
večeři Páně

18.00 hod.
16.30 hod.

sv. Jan Křtitel HK
Tichá

Pátek
19. 4.

Velkopáteční obřady 18.00 hod.
16.30 hod.

sv. Jan Křtitel HK
Tichá

Sobota
20. 4.

Vigilie Vzkříšení
Páně

21.00 hod.
18.30 hod. 

sv. Jan Křtitel HK
Tichá



10

Bohoslužby ve svatém týdnu

Neděle
21. 4. 

Vzkříšení Páně 7:30 hod.
9.00 hod. 

10.30 hod. 

sv. Martin DK
sv. Jan Křtitel HK

Tichá

Pondělí
22. 4. 

Velikonoční 7:00 hod.
9.00 hod. 
8.00 hod. 

sv. Martin DK
sv. Jan Křtitel HK

Tichá

Frenštátská farnost do r. 1848 

První písemná zmínka o frenštátské farnosti 
pochází z roku 1583 v listině, kterou biskup 
Stanislav Pavlovský vyňal z pravomoci fren-
štátského faráře obec Kozlovice. Lze předpo-
kládat, že farnost existovala již v 15. a snad i 
ve 14. století. Přímé doklady o tom však ne-
máme.
V době koncem čtyřicátých let 18. století, se 
frenštátská farnost řadila z hlediska svého 
rozsahu k největším v olomoucké diecézi. Kro-
mě městečka Frenštát p. R. (s farním kostelem 
sv. Martina a filiálním kostelem sv. Jana Křti-
tele) 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 Do-
minika 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 pou-
ze 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.
V r. 1713  vznesla  frenštátská  městská rada 
na olomouckou biskupskou konzistoř opětov-
nou žádost o ustanovení druhého duchovního 

při zdejší faře. Teprve o čtyři roky později byl 
do Frenštátu p. R. investován kaplan David 
Mechel. 
Důsledkem celkové reorganizace farní struk-
tury v olomoucké diecézi (po r. 1777 arcidi-
ecézi) došlo postupně ke zmenšení obvodu 
frenštátské farnosti. Po r. 1785 tvořily obvod 
farnosti kromě Frenštátu p. R. ještě obce Tichá 
a Trojanovice.
Centrem náboženského života byly oba fren-
štátské kostely, kde obyvatelé docházeli pra-

Oltář sv. Barbory - interiér kostela sv. Martina
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videlně na nedělní bohoslužby, přijímali zde 
svátosti a nakonec spočinuli na hřbitově u fi-
liálního kostela sv. Jana Křtitele (tento hřbitov 
plnil svou roli až do počátku třicátých let 19. 
stol. Během r. 1832 došlo k zakoupení parcel 
na nový hřbitov, situovaných na konci Rož-
novské ul. Náklady vč. výstavby hřbitovních 
zdí a márnice činily 1 400 zlatých neslo měs-
to Frenštát p. R. společně s obcí Trojanovice. 
Také se dovídáme, že v té době zde působil 
frenštátský kooperátor Valentin Žídek, který 
doprovázel na poslední cestu paní Magdalénu 
Hrnčířovou – byla jako první z Trojanovic po-
hřbena na novém hřbitově a to 6. 12. 1832 ). 
Zbožnost  mnohých  farníků se projevovala 
i v tzv. zbožných bratrstvech, např. Panny 
Marie Růžencové či sv. Barbory. Činnost ná-
boženských bratrstev (vč. obou frenštátských) 
ukončilo až nařízení císaře Josefa II. z r. 1784.
 Frenštátskou farnost dne 29. 1. 1744 zasáh-
la nepříjemná událost. Neopatrností pacholka 
vyhořela fara, hospodářské budovy i farní ško-
la. Jako velmi palčivá se v polovině šedesátých 
let 18. stol. jevila otázka hmotného zabezpe-
čení chudých ve farnosti. Farní chudobinec 
nebyl vzhledem k plísni a hnilobě již dlouhou 
dobu vůbec obyvatelný. Teprve r. 1763 mohl 
frenštátský farář Martin Benedikt Robotský 
ze štědrého finančního daru svého předchůdce 
Jiřího Finsterschotta zakoupit za 300 zlatých 
dům poblíž filiálního kostela sv. Jana Křtitele

od Martina Polanského a následně jej adapto-
vat na nový chudobinec o osmi pokojích.
Velice zajímavou byla r. 1764 provedena ge-
nerální vizitace ve frenštátské farnosti, kterou 
navštívil biskupský vizitátor Jan Václav Fre-
yenfels, který kromě jiného podrobně zazna-
menal veškeré desátkové povinnosti farníků 
z jednotlivých farností. V celé frenštátské far-
nosti zaznamenal 1 480 věřících dospělých a 
zároveň konstatoval, že všichni jsou dobrými 
katolíky. Ale počátkem r. 1771 se zde rozho-
řela kauza odhalení nekatolických knih, které 
sem byly distribuována z Těšína. Přičinlivostí 
tehdejšího frenštátského faráře Martina Be-
nedikta Robotského čelilo obvinění celkem 
deset osob. Případem se zabývala olomoucká 
biskupská konzistoř a nakonec i státní úřady. 
Výsledkem vyšetřování bylo obvinění celkem 
pěti  osob  z  kacířství, které bylo v souladu 
s trestním zákoníkem z r. 1769 zároveň kva-
lifikováno jako zločin vůči státu. Olomoucká
biskupská konzistoř se ale nakonec přiklonila 
pouze  k  nízkým trestům, uloženým ve sna-
ze o nápravu (veřejné vyznání katolické víry, 
vykonání šesti měsíčních zpovědí, veřejná 
modlitba růžence). Naopak moravské zemské 
gubernium v Brně udělilo obviněným světské 
tresty v podobě šesti týdnů panských prací.
Závěrem možno konstatovat, že v průběhu 
období (tedy od pol. 18. stol do r. 1848) zde 
doznívala tzv. barokní zbožnost a zároveň se 
pozvolna přihlašovala doba směřující k nábo-
ženské toleranci.

Frenštátská farnost do r. 1848 

Chudobinec vybudovaný z přispění J. Finsterschotta

Tzv. Kostelní kniha ze 17. století



Dotazy a odpovědi

Farní informace

SCHOLIČKA:
Každý pátek se schází děti ve scholičce na faře 
od 17.00 – 17.55 hod., kde zpívají a nacvičují 
písně.

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 nabízejí na misijním jarmarku. 
Výtěžek se posílá na potřeby misií.

MINISTRANTI:
V pondělí a v pátek (na střídačku co týden) 
po večerní mši svaté se scházejí kluci od 19.00 
– 20.00 hod. na faře.

MLÁDEŽ:
Každou první a třetí sobotu v měsíci od 18.00 

– 19.30 hod. se schází mladí na faře a povídají 
si o různých tématech a modlí se spolu.

Jaký je rozdíl mezi sobotními chválami a 
páteční adorací? 

PÁTEČNÍ ADORACE je vždy na první pátek 
po večerní mši svaté, kdy jako farnost se spo-
lečně modlíme k eucharistickému Ježíši. Při-
nášíme mu své díky a prosby. Chvíle společné  
řízené    adorace    je   prokládána    písněmi.  
Na závěr se pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu 
Srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbu, abychom 
odprosili za naše hříchy, kterými urážíme jeho 
Nejsvětější srdce. Adorace je řízená knězem 
(nemusí to být vždy) a lidé se zapojují skrze 
prosby a díky. Smyslem je, abychom se jako 
farnost společně obraceli k Ježíšovi a předklá-
dali mu své modlitby za farnost jako celek.
SOBOTNÍ CHVÁLY jsou každou poslední 

sobotu  v měsíci,  kdy se scházíme k modlitbě 
v kostele sv. Martina, abychom chválili Boha, 
za to jaký je.  Chvála  vždy  vyzdvihuje Boha 
v jeho dokonalosti a dobrotě, s kterou se nám 
dává. Při chválách necháváme působit Ducha 
Svatého, abychom mu dali průchod k této osla-
vě. On se modlí v nás a skrze nás. Při chválách 
není daná jasná struktura a nemusí být při ní 
vystavená  Nejsvětější Svátost.   Silný   prvek 
při  ní   je  v   písních  k    Duchu   Svatému,  a 
ve chválách.  Jde   o   prosté   pozvednutí     duše  
k   Bohu   v Duchu Svatém. Při těchto chválách 
je i prostor pro přímluvnou modlitbu, kdy lidé 
přichází ke knězi, který se přimlouvá za ně a 
jejich prosbz. Ostatní věřící podporují modlit-
bu kněze písněmi a v duchu se spojují v mod-
litbě. 
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Farní informace
SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ
Každou druhou sobotu v měsíci od 18.00 – 
19.30 hod. se schází manželské páry a disku-
tují nad různými tématy.

MODLITBY MATEK:
V úterý a ve čtvrtek se scházejí maminky k 
modlitbám nejen za své děti.

SETKÁNÍ CHLAPŮ
V pondělí co 14 dnů se scházejí chlapi od 
19.00 – 20.00 hod. a rozjímají nad Písmem na 
faře.

RŮŽENEC 
45 min před každou mší svatou modlitba rů-
žence

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI:
Pondělí, středa, pátek v 18.00 hod. – sv. Jan 
Křtitel (H.K.)
Úterý, čtvrtek, sobota  v 7.30 hod. – sv. Martin 
(D.K.)
První pátek – 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 sva-
tá každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci v 9.00 
hod. Každý první pátek od 9.00 hod. navště-
vuji nemocné po pokojích.

ADORACE:
Ve čtvrtek po ranní mši svaté je 15 min. ado-
race po mši svaté.
Na první pátek je výstav NS od 15.00 – 18.00 

hod. Po mši svaté je společná řízená adorace 
se zpěvy asi 45 min.
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 ve-
černí mši svaté. 

SVÁTOST SMÍŘENÍ:
Před každou mši svatou se zpovídá 30 min. 
a 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. Během modlit-
by je možné přistoupit i k přímluvné modlit-
bě. Večer chval je pro každého.

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 Rad-
hoštěm, Kostelní 506, 74401
Tel: 734 267 686, IČO: 45214891; Email: rkf.
frenstatpodradhostem@doo.cz
Web: www.farnostfrenstat.cz
Číslo účtu: 1762774349/0800 

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí od 15.30 – 17.00 hod.
Středa od 16.00 – 17.00 hod.
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A co jsme ještě prožili...

Mikulášská nadílka, 9. 12. 2018, kostel sv. Jana Křtitele

Advent 2018 Roráty 2018, kostel sv. Martina

14



A co jsme ještě prožili...

Vánoce 2018, kostel sv. Jana Křtitele Z půlnoční bohoslužby, 24. 12. 2018,  kostel sv. Jana Křtitele
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Obnova manželských slibů, 30. 12. 2018, kostel sv. Jana Křtitele



Hromnice, 2. 2. 2019, kostel sv. Martina
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A co jsme ještě prožili...

MAJAK – vydává ř. k. farnost Frenštát po Radhoštěm pro vnitřní potřebu farnosti
• vychází čtvtletně • cena zdarma (předpokládaná cena jednoho výtisku 10 Kč)
Své příspěvky, připomínky a návrhy zasílejte na adresu:rkf.frenstatpodradhostem@doo.cz

Slavnost Zjevení Páně, 6. 1. 2019, kostel sv. Martina Hromnice, 2. 2. 2019, kostel sv. Martina


