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Milí farníci, 
v životě farnosti se toho mnoho událo a 
odráží to naši situaci. Jsou události, které 
mě těší a vidím, že jsou dobré pro naši far-
nost, ale jsou i ty, které mě netěší a ptám 
se PROČ? Některá společenství ve far-
nosti pokračují, jiná skomírají. Myslím, 
že cestou je MODLITBA. Chci vás vy-
bídnout ke společné modlitbě, abychom 
se jako farnost modlili za farní potřeby, 
konkrétní lidi a jejich životy. Za všechny, 
na které myslíme, ať už ve farnosti jsou 
nebo ne. V obou kostelích u sochy Pan-
ny Marie, bude nádobka na úmysly, které 
tam můžete dávat – aktuální prosby za 
lidi, situace atd. Každou první sobotu v 
měsíci v 7.30 hod. ve farním kostele sv. 
Martina, bude sloužena mše svatá za tyto 
úmysly a úmysly naší farnosti. Nádobka 
by na sobě nesla slova Marie, která při 
svatbě v Káni řekla: „Udělejte všechno, 
co vám řekne.“ Doufám, že se nám po-
daří společně prosit už od června.
Na první pátek v květnu jsme moh-
li prožít společenství s otcem biskupem 
Martinem, který slavil mši svatou a poté 
požehnal opravené prostory horního pa-
tra fary.

(pokračování na str. 2)
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Co chybí dokončit v horním patře fary? Osvět-
lení místností, dveře a zárubně, kuchyňské lin-
ky a jiné drobnosti. Jsem rád, že se můžeme 
setkávat ve farním sále, který pojme větší část 
lidí než doposud malá učebna. Také nás čeká 
oprava celého spodního patra fary. Věřím, že 

když se podařila opravit horní část, tak se po-
daří i spodní s přispěním vaší pomoci nejen 
finanční, ale i modlitbou.
Blíží se letní prázdniny a pořádají se tábory. 
Prosím všechny rodiče, aby včas přihlásili své 
děti na tábor, aby se mohla akce plánovat, při-
pravit a ne rušit. Připravit tábor vyžaduje úsilí 
a čas, prosím nebojte se podpořit tábor účastí 
svých děti. Vše je plánováno tak, aby byl pod-
pořen růst vašich dětí ve víře, duchovním ži-
votě a našich křesťanských vztahů.
Nezapomínejme, že tento pastorační rok se 
nese v duchu ODEVZDANOSTI. Usilujeme o 
dar odevzdat se Bohu, abychom mohli Bohu 
sloužit a pomáhat mu při posvěcování lidstva. 
Ať je Panna Maria pro nás vzorem pravé ode-
vzdanosti.

otec Petr  
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Úvodník 

Duchovní slovo

Milí farníci!
Minulou neděli jsme prožívali neděli Dobré-
ho pastýře, kterým je Ježíš ukřižovaný a vzkří-
šený. Písmo nám dává poznávat Boží dobrotu 
a prohlubuje naši víru a život s Bohem. Jde o 
setkání s živým Bohem skrze jeho SLOVO. 
Připomeňme si, co jsme slyšeli v nedělním 
evangeliu. 
Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je 
znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věč-
ný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je ne-
vyrve z rukou…“ (Jan 10, 27-28)
Všimněme si, že Ježíš nás zná a ví o nás, proto 
říká: „MOJE OVCE“. Skrze křest jsem se stal 
Božím dítětem a Bůh se stává MÝM OTCEM. 
Slovo „moje“ v sobě skrývá skutečnost přijetí, 
které se děje v Ježíšově lásce. To je pravda, kte-
rou si nesmíme nikdy nechat zpochybnit. Ko-
likrát ve víře pochybujeme, jestli Ježíš o nás ví, 
když prožíváme těžkosti. Modlíme se, ale nic 

se neděje. Když to trvá delší čas, tak nás přepa-
dají myšlenky: „Slyší nás Ježíš? Ví o nás?“. Ježíš 
jako Boží Syn zná celý náš život. Ví, co potře-
bujeme, stále nás jako dobrý pastýř provází a 
zahrnuje svými dary.
Ježíš nemlčí, ale promlouvá „slyší můj hlas“. 
Kdyby Bůh mlčel, mohlo by to znamenat ne-
zájem o společné setkávání. Bylo by to odsou-
zení do existenční samoty ve vztahu k našemu 
Stvořiteli, což by pro nás bylo lepší zůstat v ni-
cotě a nikdy nepovstat k životu. Ale Ježíš pro-
mlouvá, tím nás zve do společenství, sdílí nám 
sebe, svou lásku a celou Boží krásu. Pokud lidé 
si neváží života nebo si ho dokonce chtějí vzít, 
tak neslyšeli slovo Ježíšovo, svého Boha, slovo 
lásky, protože jsou zraňováni hříchem. Povo-
láním křesťana je zprostředkovávat jeho slovo, 
aby nebylo člověka, který by neslyšel Boha.
Ježíš nám dává „život věčný“. Darovat život 
věčný znamená, že Ježíš, Boží Syn, nám ze své 
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podstaty daruje svůj život, abychom s ním byli 
navěky. Život Boží, který nemá nedostatky, jde 
o stav lásky, spravedlnosti a dobra. Kvůli nám 
přijal naše lidství, stal se člověkem, zřekl se 
z lásky pozemského života, aby nám daroval 
nový život, život věčný. On se obětoval za nás, 
na kříži, vzal na sebe naše utrpení, abychom 
mohli být zbaveni otroctví zla, skrze jeho mi-
losrdenství. Jak, říká: „Nikdo nemá větší lásku 
než ten, kdo pro druhého položí svůj život.“ 
Věčný život je darovat sebe sama navěky.
„Nikdo mi je nevyrve z rukou“. Ježíš ví, že 
není větší síly a moci než Boží láska, která je 
mezi Otcem a Synem. Nic stvořeného nemůže 

zničit Boha a jeho dobrotu, ani padlí andělé. 
Bůh ve své trojjedinosti zůstává nejmocnější 
skutečností, na kterou můžeme jen pomyslet. 
Když nás Bůh přijal a zapsal do knihy života, 
nikdo to nemůže změnit. On nás vykoupil svou 
drahou krví. Jsme pod jeho ochranou. Důvěra 
je mocný prostředek, jak nechat Boha působit 
v životě. Kráčejme společně za Ježíšem, Dob-
rým pastýřem, on nás přivede na hojné past-
viny, přivede nás do svého království – králov-
ství pokoje a lásky.

otec Petr

Ve dnech 22. – 24. února jsme se s dětmi Mi-
sijního klubka vypravili za dobrodružstvím na 
faru v Bohušově. Mnoho dobrodružství jsme 
zažili už při cestě tam. Děti, které jely vlakem, 
hlásily poruchu lokomotivy a tím i vzniklo 
vlakové zpoždění. Společně jsme se potkali 
na místě pozdě večer a při večerní modlitbě 
děkovali, že nás Pán provázel celým dnem a 
pomáhal nám. Další dny už probíhaly podle 
plánu. Děti prožily víkend bez mobilů, vyrá-
běly věci na jarmark, hrály hry, dobývaly  hrad 

i nedaleký zamrzlý rybník. Společně jsme se 
setkávali při modlitbě a katechezi. Úkol víken-
du bylo zamyslet se nad předsevzetím postní 
doby. Co mohu ve svém životě změnit a na co 
se v postní době zaměřit, abych se přiblížil o 
krok blíž k Bohu. K tomu, abychom dokázali 
být vytrvalí a mohli svá předsevzetí uskuteč-
nit, byla v sobotu večer sloužená mše svatá. 
Neděle byla dnem služby. Ministranti s otcem 
Petrem sloužili mši svatou v okolních farnos-
tech a ostatní pomáhali s úklidem a vařením. 
Při zpáteční cestě jsme se společně zastavili na 
Cvilíně. Pozdravili jsme naši maminku Marii a 
rozjeli se do svých domovů.

Marcela Z.

„Postní doba je časem milosti, jež osvobozuje 
srdce od marností.“ řekl papež František v ho-
milii na Popeleční středu.
Díky lístečkům, které byly k rozebrání na za-
čátku postní doby, jsme i v naší farnosti mohli 
naplňovat slova Svatého otce, odložit neřesti a 
usilovat o získání ctností.

(pokračování na str. 4)

Ohlédnutí... 

Víkendovka v Bohušově

Postní předsevzetí
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Postní předsevzetí
Během pátečních kázání jsme poznávali podo-
bu pýchy, lakomství, závisti, hněvu, smilstva, 
nestřídmosti a lenosti. Byla pro nás též pod-
nětem pro důkladnou přípravu k velikonoční 
zpovědi.
Všichni společně, malí i velcí, jsme každou ne-
děli dostávali postní předsevzetí, impulzy na 
cestě k obrácení a učení se pokoře, štědrosti, 
přejícnosti, mírumilovnosti, cudnosti, stříd-
mosti, činorodosti. S Pannou Marií jsme mys-
leli na druhé, s apoštolem Janem byli přáteli 

v nouzi, s Josefem z Arimatie a Nikodémem 
odvážně konali dobré činy, s lotrem po pravici 
prosili za odpuštění, s Marií Magdalénou více 
milovali Boha a se Šimonem z Kyrény sloužili 
Kristu v bližních.
S koncem postní doby boj o ctnosti neskončil. 
Lísteček s tou „svojí“ mám pořád po ruce.

Lucie G.

Křížová cesta ke kapli svatého Marka

V sobotu 13. dubna jsme se vydali na kří-
žovou cestu v přírodě. Pro naši farnost to 
byl 2. ročník. Začali jsme v 18:00 hod. u 
domu rodiny Chovancových a šli jsme ke 
kapličce sv. Marka, kde byla křížová cesta 
zakončena. Společně se nás sešlo kolem 30 
farníků.
Hlavní úmysl 
Spolu jsme se ponořili do Kristova utrpe-
ní, do kterého jsme vložili bolesti Církve 
i své osobní kříže a prosili jsme o vnitřní 
uzdravení. Snažili jsme se pozorně naslou-
chat textům jednotlivých zastavení, aby nás 

naplnila, přesvědčila a proměnila. Každá 
křížová cesta je vlastně rozhovor s Bohem, 
kde více nasloucháme Bohu a méně hovoří-
me s Bohem. Myslím si, že i tomu nás chtě-
la naučit tato křížová cesta. Uvědomme si 
také, že jakékoliv texty křížové cesty nejsou 
určeny jen pro postní dobu. Můžeme se je 
pomodlit kterýkoliv den v roce. Důležité 
je, abychom měli prostor pro naslouchání, 
které nás otevírá Bohu a aby vybrané texty 
pronikly do našeho srdce. Jen ta modlitba 
je pravá, která nás mění. 
A před modlitbou křížové cesty můžeme 
poprosit Ježíše třeba těmito slovy:
„Ježíši, chci se s tebou setkat, přiveď mě k 
sobě. 
Duchu svatý, nauč mě naslouchat Ježíšovým 
slovům, nauč mě trpělivě kráčet na vrchol 
kalvárie mého života, pomáhej mi, abych 
vždy dělal/a, co mi přikazuje Ježíš, a  abych 
vždy říkal/a s Marií: „Ať se mi stane podle 
tvého slova!“
Maria, oroduj za mne a pomoz mi stát se 
pravým učedníkem a bratrem / pravou učed-
nicí a sestrou Ježíše.
Amen.

Milena M. 
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Velikonoce - vigilie Vzkříšení Páně

Rok 2019 bude zapsán jako rok, kdy při vi-
gilii vzkříšení dva katechumeni přijali ini-
ciační svátosti a tím završili svou přípravu v 
období katechumenátu. Křest přijala Marti-

na Špačková se svou dcerou Karin a Vladan 
Pupík. Oba katechumeni se připravovali 
asi půl druhého roku, aby se obeznámili s 
naukou církve a zakusili živé společenství 
církve skrze farní život. Změna životního 
stylu vyžaduje svůj čas, než si uvědomí-
me, kde je náš cíl a co k cíli vede, jaké pro-
středky používat, abychom mohli žít svou 
novou důstojnost Božích dětí. Předmětem 
katechezí bylo poznat Boha jako společen-
ství osob, který se zjevuje a dává ve spole-
čenství Církve a vede nás k životu v Duchu 
Svatém, podle pravdy a milosrdenství. Vy-
prošujeme novým pokřtěným, aby v nich 
víra a život podle víry sílil a tak jednou do-
sáhli blaženého patření na Boží tvář – tvář 
nekonečné jeho lásky. 

otec Petr
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Pobožnost u kaple svatého Marka
Možná někteří z vás nebo vaši známí se bu-
dou dotazovat: proč zrovna pobožnost u kap-
le svatého Marka? A proč právě v neděli 28. 
dubna? Také jsem se musela nejprve zamyslet 
nad těmito otázkami. Takže postupně:
Naši předkové asi dobře věděli, proč staví na 
úbočí kopce Helfštýn (482 m. n. m.) - rozhraní 
katastru Frenštát p. R. a Trojanovice – kapli sv. 
Markovi. Je to patron notářů, stavebních děl-
níků, zedníků, sklenářů, košíkářů, malířů na 
sklo, písařů, dobrého počasí a dobré úrody, 

ochránce proti blesku a krupobití a proti náhlé 
smrti. Proto se už stalo tradicí, že se schází-
me u této kaple, abychom se společně modlili 
a prosili o požehnání pastvin, luk a polí, a aby 
také Bůh požehnal lidské práci. 
A co ještě dodat ke svatému Markovi? Svatý 
evangelista Marek se narodil v Palestině a je 
autorem nejkratšího kanonického evangelia, 
Evangelia podle Marka.
Podle listu Kolosanům byl Marek Barnabá-
šův bratranec. Markova matka byla zřejmě 
důležitou postavou v raně křesťanských jeru-
zalémských kruzích, protože do jejího domu 
se uchýlil apoštol Petr po návratu z vězení a 
konalo se tam modlitební shromáždění za Pe-
trovo propuštění. Nejstarší písemná informa-
ce o Markově autorství evangelia je z 1. pol. 2. 
století. Symbolem sv. Marka evangelisty je lev, 
dalšími jsou kniha či svitek a palma. Zemřel 

mučednickou smrtí 25. dubna 68 n. l. v Ale-
xandrii a je pohřben v Bazilice svatého Marka 
v Benátkách v Itálii.
A teď odpověď na druhou otázku – Proč v ne-
děli 28. dubna? 
Na první neděli po Velikonocích se slaví Slav-
nost Božího milosrdenství, což v letošním roce 
bylo 28. dubna.  Neděli Božího milosrdenství 
stanovil papež Jan Pavel II. (dnes již svatý) v 
den svatořečení polské řeholnice Faustyny Ko-
walské (30. dubna 2000), která byla šiřitelkou 

poselství o Milosrdenství určeném celému 
světu.
Svatý otec Jan Pavel II. si přál, aby tato nedě-
le byla slavena jako Slavnost Božího milosr-
denství: ve slovu „milosrdenství“ spatřoval 
shrnuté a pro naši dobu nově interpretované 
celé tajemství Vykoupení. Milosrdenství kla-
de meze zlu.
Proto od 14:00 do 15:00 hodin byla možnost 
ke sv. smíření, aby lidé mohli získat plnomoc-
né odpustky a to právě díky této Neděli Boží-
ho milosrdenství.
Velkým překvapením pro nás zúčastněné byl 
příjezd farníků z Opavy – Jaktaře, kteří  spo-
lečně s námi u kaple sv. Marka prosili za po-
žehnání lidské práce a úrody. Celkem se nás 
sešlo kolem padesáti.

Milena M.



7

Žehnání horní části fary
Na první pátek v měsíci květnu jsme se sešli 
v kostele sv. Jana Křtitele, abychom společně s 
otcem biskupem Martinem slavili mši svatou, 
která byla obětována na poděkování za dobro-
dince, kteří pomohli s opravou fary.
Po společné adoraci a zasvěcení se Srdci Je-
žíšovu jsme se přesunuli do nově opraveného 
farního sálu, kde o. biskup požehnal celé hor-
ní patro - farní sál, byt kněze a byt pro hosty. 
Otec Petr dostal cedulku s domácím požehná-
ním „POKOJ TOMUTO DOMU“ 
Jako se ve Skutcích apoštolů dovídáme, že  
apoštolové se setkali v „horní místnosti, tak 
i my jako farnost se budeme scházet v horní 

místnosti. Jsou zde vytvořené podmínky k 
tomu, aby farnost žila. Mohou se zde konat 
přednášky, katecheze s využitím dataprojekto-
ru, ale i setkání farnosti.
Opravy horního patra fary trvaly asi rok a půl 
a stále je co dotvářet. Za sebou však vidíme kus 
práce a z toho se můžeme radovat. Ve farním 
sále je vytvořené zázemí a věřím, že se poda-
ří dokončit a dovybavit sál tak, abychom se v 
něm všichni cítili jako doma. Při žehnání fary 
bylo připraveno občerstvení. Děkuji všem, kte-
ří se podíleli na opravách, ať přiložením rukou 
k dílu nebo finančně, ale také modlitbou.

Marcela Z.

Mše svatá na Kopané jako poděkování za dar svobody

Ve středu 8. května jsme slavili mši svatou na 
poděkování za dar svobody v našem národě u 
příležitosti konce II. světové války. 
Připomeňme si některá data a čísla:

- město Frenštát pod Radhoštěm bylo osvo-
bozeno 6. května 1945,
- během okupace položilo 40 občanů města 
život na popravištích, v koncentračních tá-
borech, žalářích, v pracovních táborech a při 
partyzánské činnosti.
- 5. a 6. květnový den r. 1945 přinesl i obyva-
telům Trojanovic vytoužený konec války,
- 5. května odpoledne obec opustily posled-
ní jednotky Wehrmachtu a v časných ranních 
hodinách následujícího dne mohli občané po 
příchodu Rudé armády začít spontánně osla-
vovat vítězství  a obnovenou národní svobo-
du.
Mše svatá začala v 15.00 hod. ve Staré škole 
na Kopané. Na tento den také připadá památ-
ka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. 
Připomeňme si také něco o této památce:      
památka Panny Marie, Prostřednice všech 
milostí, se začala slavit v roce 1921 v Belgii a 
pak se rozšířila. Papež Benedikt XV. již tři roky 
předtím potvrdil důvod, proč je Panna Maria 
Prostřednicí všech milostí, „protože trpěla a 
téměř zemřela se svým trpícím a umírajícím 
Synem.“ 

(pokračování na str. 8)
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Mše svatá na Kopané jako poděkování za dar svobody

Každoročně se scházejí ministranti děkanátu 
Nový Jičín ve sportovní hale ABC v Novém Ji-
číně, kde si nejen zahrají fotbal, ale jsou zkou-
šeny i jejich ministrantské znalosti. 
Dne 11. května se uskutečnil ministrantský 

turnaj v hale ABC v Novém Jičíně. My minis-
tranti jsme přes bolesti a úsilí dosáhli pro far-
nost na třetí místo a za odměnu jsme dostali 
párek v rohlíku

Kryštof G.

Ministrantský turnaj v halové kopané

Dále pak povolil řádům na celém světě, které 
o to spolu s Belgií požádaly, slavit liturgicky 
památku Prostřednice všech milostí. První 
přípis kongregace pro obřady je z r. 1921. Poz-
dější schválení, týkající se mše sv. k Prostřed-
nici všech milostí, pochází od Kongregace pro 
kult a svátosti z roku 1971. 
Nauka o Panně Marii jako Prostřednici všech 
milostí se nachází v Božím slově psaném i tra-
dovaném, je vyučována učitelským úřadem 
církve, přítomna v životech mnoha světců a 
Boží vůle je, abychom všechny výsady získá-

vali skrze Marii, jíž jsme byli Božím Synem z 
kříže dáni za děti. 
Po mši svaté jsme šli průvodem ke kapličce 
Panny Marie, kde byla májová pobožnost. Na 
závěr jsme se všichni vrátili do školy na malé 
občerstvení.
Tento den děkujeme Bohu za konec II. svě-
tové války a také za Pannu Marii, Prostředni-
cí všech milostí – naši Matku.  Dobré je také 
vždy děkovat i za začátek něčeho nového a na-
dějného v našich životech...

Milena M.
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Kalendárium a pozvání

V pátek 24. května  2019 se koná Noc kostelů, 
do které se zapojí i naše farnost. Tentokrát ote-
vřeme široké veřejnosti brány farního kostela 
svatého Martina. Motto letošní Noci kostelů 
je: „Dáte se do zpěvu jako v tu noc, kdy se za-
svěcuje svátek.“ (Iz 30,29). 

Noc zahájí v 18 hodin mše svatá. Po ní bude 
příležitost prohlédnout si kostel a dovědět se 
něco o jeho výzdobě i historii. Komentovaná 
prohlídka bude probíhat od 18:45 do 19:30. 
Prohlídku zakončí varhanní vystoupení Karo-
líny Blablové. 
Poté sehrají mladí členové Misijního klubka v 
sále farní budovy scénku Čtvrtý král. 
Od 20:15 bude program opět probíhat v pro-
storách kostela. Nejprve vystoupí smyčcové 
duo BD strings (Alžběta Falcníková a Judita 
Šprochová), na které od 20:45 naváže Vojtěch 
Trubač varhanním koncertem. 
Závěr večera bude patřit ztišení a poděková-
ní. Meditace se zpěvy od 21:15 do 21:45 akci 
zakončí. 
Těšíme se na setkání s vámi!

za pořadatele
Martin Trubač

Noc kostelů 2019

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
V neděli 2. června se bude naše farnost rado-
vat spolu s dětmi, které přistoupí k prvnímu 
svatému přijímání při mši sv. v 9:00 hod. 31. 
května se poprvé setkají s Božím milosrden-
stvím ve svátosti smíření v 17.00 hod. v kostele 
sv. Jana Křtitele (H. K.) a v sobotu 1. června 
bude společný nácvik. K prvnímu sv. přijímá-
ní přistoupí Dominik Demeter a Laura Mich-
nová.

LETNICE
V sobotu 8. června v předvečer slavnosti Se-
slání Ducha Svatého bude Svatodušní vigilie, 
která začne v 21.00 hod. v kostele sv. Jana Křti-
tele (H. K.). Liturgie vigilie má tyto části: 1- 
Lucernarium (žehnání ohně), 2- Bohoslužba 
slova, 3- Obnova biřmovacích závazků, 4- Bo-
hoslužba oběti. Svatodušní vigilie má podob-
nou strukturu jako vigilie Vzkříšení Páně, ale 

vše je směřováno na obnovu svátosti biřmo-
vání.
V neděli 9. června o slavnosti Seslání Ducha 
Svatého odpoledne bude pobožnost k Panně 
Marii Lurdské na Horečkách u kaple v 15.00 
hod. a poté se přesuneme na již tradiční vaje-
činu. Posezení bude na Rekovicích.

BOŽÍ TĚLO
Ve čtvrtek 20. června je slavnost Těla a Krve 
Páně. Mše svatá začne v 17.30 hod. v kostele 
sv. Jana Křtitele (H. K.) a potom se půjde eu-
charistický průvod do farního kostela sv. Mar-
tina. Během cesty se zastavíme u čtyř oltářů a 
budeme vyprošovat potřebné milosti pro náš 
život, společenství a místo, kde žijeme. Slav-
nost se zakončí ve farním kostele sv. Martina, 
kde zazpíváme Te Deum a poděkujeme Bohu 
za přijatá dobrodiní. Prosím všechny farníky, 
aby na tuto slavnost přišli a tím vyznali víru v 
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Kalendárium a pozvání
eucharistického Ježíše Krista, Božího Syna.

POUŤ K SV. JANU KŘTITELI
V sobotu 22. června bude pobožnost k sv. Janu 
Křtiteli u kapličky na Dílech v 15.00 hod.
V neděli 23. června budou obě mše sv. v kos-
tele sv. Jana Křtitele, abychom společně osla-
vili patrona horního kostela sv. Jana Křtitele 
při mši svatých v 7.30 a 9.00 hod. Odpoledne 
v 15.00 hod. bude adorace, při které budeme 
Bohu děkovat za dary, které jsme obdrželi a 
zároveň vyprošovat požehnání pro naši far-
nost. Po svátostném požehnání jsou všichni 
srdečně zváni na malé pohoštění do Katolic-
kého domu.

PRAŠIVÁ
V pondělí 1. července se mohou děti těšit na 
výlet na Prašivou, kde zahájí spolu s otcem 
biskupem prázdniny. Téma: „U pramene živé 
vody“. Pojede se autobusem od kostela sv. Jana 
Křtitele (H. K.). Zájemci, se budou moci za-
psat na papír v zákristii. Bližší informace bu-
dou poskytnuty později.

POUŤ SV. CYRILA A METODĚJE NA 
RADHOŠTI
5. července jsou o slavnosti sv. Cyrila a Me-
toděje na Radhošti tři mše svaté: v 9.30, 11.00 
(Dolní Bečva) a 14.00 hod. Drazí farníci, přál 
bych si, abychom se jako farnost setkávali při 
poutní mši svaté v 14.00 hod. a tak oslavili 
tyto dva slovanské věrozvěsty. Ať sv. Cyril a 
Metoděj posilují naši víru ve farnosti, ale také 
v celém okolí. Skrze různé oběti vyprošujme 
milost víry naším blízkým, ale také dar spásy 
pro všechny lidi ve městě a dar obrácení pro 
naše pokřtěné.

PŘÍMĚSTSKÝ FARNÍ TÁBOR MISIJNÍHO 
KLUBKA
Od 22. – 27. července je pořádán příměstský 
farní tábor.
Misijní klubko 255 a farnost Frenštát pod 
Radhoštěm, zve děti od 6 let na příměstský tá-
bor na téma: „JDĚTE DO CELÉHO SVĚTA 
A HLÁSEJTE EVANGELIUM“, který bude na 
faře ve Frenštátě pod Radhoštěm. Společně 
poznáme kontinenty, seznámíme se s lidmi, 
kteří je obývají a s jejich kulturou. Naučíme se, 
co znamená „být misionářem“ a čeká nás ne-
jen tvoření, ale také katecheze, společná mod-
litba, spousta her, výletů a další dobrodružství. 
Cena je 200 Kč. Přihlášky jsou v zákristii obou 
kostelů.

FARNÍ LETNÍ TÁBOR V DOBEŠOVĚ
Od 28. 7. – 3. 8. se uskuteční farní letní tábor 
v Dobešově.
Mládež farnosti Frenštátu pod Radhoštěm zve 
všechny děti od šesti let na letní tábor do Do-
bešova, s tématikou starozákonního příběhu o 
Mojžíšovi.  Cena za jednu osobu je 1300 Kč. 
Přihlášky budou k dostání v obou kostelích ve 
Frenštátě i v kostele v Tiché, uzávěrka podání 
přihlášek i s nevratnou zálohou 100 Kč je 1. 6. 
2019.  Více informací: fialkovam@seznam.cz,
736 290 891.
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Program bohoslužeb v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti
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Historie frenštátské farnosti do zániku monarchie (1848 - 1918)
Revoluční r. 1848 představoval v dějinách 
habsburského soustátí významný mezník, 
jímž monarchie vkročila do éry zřizování mo-
derní občanské společnosti. Z hlediska každo-
denního života však lze považovat za nejvý-
znamnější změnu zrušení poddanství a robot 
(usnesení říšského sněmu 7. 9. 1848 v morav-
ské Kroměříži). 
Zánik feudálního řádu znamenal pro obyva-
tele frenštátské farnosti, tudíž i pro obyvatele 
Trojanovic (přičemž od r. 1846 nenáležela k 
frenštátské farnosti obec Tichá), nejen zrušení 
robotních povinností vůči vrchnosti, ale také 
vyvázání se z desátků vůči církvi, jejíž finan-
cování z podstatné části převzal stát. Zrušeny 
byly i tzv. štolové poplatky za náboženské úko-
ny, např. svatby či pohřby. Frenštátští faráři Jan 
Schwarz (1834 – 1852) i Kazimír Tomášek 
(1852 – 1866), kteří zde působili v době nástu-
pu občanské společnosti a uvedených změn, 
se řadili mezi kněze spatřující v zániku starých 
pořádků pokrok v oblasti sociálního postavení 
většiny svých farníků.
V posledním století habsburské monarchie 
žila frenštátská farnost rozličnými formami li-
dové zbožnosti. Své pevné místo si získala bra-
trstva sv. Leopolda a sv. Michala, stejně jako 
obnovená bratrstva Panny Marie růžencové a 
sv. Barbory (dříve zrušeny v r. 1784). Členství 
v bratrstvech bylo skutečným výrazem živé 
víry věřících. Církevní rok v celé frenštátské 
farnosti byl nemyslitelný bez hojné účasti vě-
řících na poutních slavnostech. Jednu z nej-
větších poutí frenštátských farníků uspořádal 
v září 1888 zdejší farář Josef Fusek. Na Hostýn 
tehdy zamířilo 966 věřících, pro které byl vy-
praven zvláštní vlak o 15 vagónech.
Druhá polovina 19. stol. se nesla ve zname-
ní završení národního obrození. Právě kněží 
a učitelé zde byli hlavními nositeli národnost-
ních myšlenek. Zde se duch doby v plné míře 
projevil v přípravách na blížící se milénium 
byzantské misie. Dne 13. srpna 1862 – rok 

před výročím – se na vrcholu Radhoště kona-
la Cyrilo-Metodějská národní slavnost. Tato 
slavnost podnítila myšlenku postavit zde sou-
soší obou věrozvěstů a v r. 1881 vzešla z řad 
frenštátských farníků myšlenka na výstavbu 
kaple na Radhošti. Záštitu nad stavbou kaple 
převzal frenštátský spolek Občanská beseda, v 
čele stavebního komitétu stanul továrník Emil 
Kostelník a jednatelem byl jmenován frenštát-
ský kaplan Jan Břečka. (dále viz. samostatná 
kapitola na https://www.farnostfrenstat.cz/
kaple-sv-cyrila-a-metodeje-na-radhosti/ )
Nutno ještě poznamenat, že kaple byla přifa-
řena do Frenštátu p. R., avšak mše se zde měly 
sloužit pouze s písemným souhlasem arcibis-
kupské konzistoře. Teprve v r. 1902 byl pro 
kapli získán mešní inzult (papežské povolení) 
s platností deset let pro sloužení tří mší ročně 
(5. července na svátek sv. Cyrila a Metoděje, 
26. července na svátek sv. Anny a 6. srpna na 
svátek Proměnění Páně). Dne 17. července 
1904 vysvětil frenštátský farář (dříve zdejší 
kaplan) Jan Břečka boční oltář s triptychem  
„Valašská Madona“ a poprvé zde zazněly tóny 
nově pořízeného harmonia. Stavební komitét 
pro vybudování kaple ukončil svou činnost a 
v následujícím roce – 5. ledna 1905 – byl zalo-
žen  spolek Matice Radhošťská, která převzala 
péči nad údržbou kaple (dále viz. samostatná 

kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti



Farní informace

SCHOLIČKA:
Každý pátek od 17.00 – 17.55 hod. se schází 
děti, které chtějí zpívat při mši svaté a nacvi-
čují různé písně na mši svatou a tak se podílejí 
na kráse liturgie. 

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.

Kde je možné si zapsat intence na mše 
svaté?

Intence se zapisují v zákristii kostela sv. 
Martina, je možné si je zapsat před mši 
svatou anebo po mši svaté, což znamená v 
úterý, čtvrtek, sobotu a neděli před a po v 
mši svaté v  7.30 hod. Vzhledem k tomu, že 
večerní mše svaté jsou v kostele sv. Jana v 
18.00 hod. a někteří lidé se nedostanou na 
ranní, tak bude možné si zapsat intence i v 
neděli před a po mši svaté v 9.00 hod v H. 
K.
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Dotazy a odpovědi

kapitola na http://www.trojanovice.cz/spolky-
-a-sdruzeni/matice-radhostska).
Podobně jako v předchozím období byly obce 
frenštátské farnosti až na drobné výjimky zce-
la katolické. V r. 1899 zde žilo 2 238 katolíků a 
pouze jeden nekatolík. Napomáhal tomu fakt, 
že katolická církev si nadále udržovala výraz-
ný vliv ve školách a to nejen při výuce nábo-
ženství. Velkou oblibu si získal např. kaplan 
František Pochyla, pozdější farář v Místku. 
Naopak na jeho nástupce, Filipa Eliáše, se v r. 

1914 množily stížnosti rodičů, neboť některým 
dětem naháněl účast na hodinách náboženství 
strach. Byla ovšem sjednaná náprava a způsob 
jednání kaplana Filipa Eliáše nutno v celko-
vém kontextu chápat jako výjimku. Ostatně, 
výsledkem kvalitní pastorace byla rozhodnutí 
jednotlivců z řad farníků k zasvěcenému živo-
tu. Kupříkladu v r. 1884 emigroval do americ-
kého Texasu trojanovický rodák, kněz Josef 
Fabian, který zde působil mezi osadníky jako 
misionář. V témže roce vstoupil do kněžského 
semináře v Olomouci další trojanovický ro-
dák Vladimír Štěpán (* 28. 8. 1863). Než však 
stačil dokončit studium a nastoupit dráhu du-
chovního, zastihla jej dne 3. 5. 1886, coby stu-
denta 3. ročníku, smrt.

(pokračování v příštím čísle)

P. Filip Eliáš
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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.

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



A co jsme ještě prožili...

Křížová cesta, 13. 4. 2019

Ctnosti - z postní doby
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Květná neděle, 14. 4. 2019



Děkovná mše svatá na Kopané, 8. 5. 2019
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A co jsme ještě prožili...

Velikonoční vigilie, 20. 4. 2019 Požehnání farního sálu, 3. 5. 2019


