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Milí farníci!
Na začátku školního roku se vám dostá-
vá do rukou další číslo farního časopisu. 
Přehoupli jsme se do druhé poloviny to-
hoto roku a je potřeba opět plánovat pas-
torační aktivity. Od 1. září bydlí na faře 
v Tiché, otec Josef Kaňovský, který byl 
ustanoven jako výpomocný duchovní 
pro Tichou a okolní farnosti, ve spolu-
práci s administrátorem farnosti. Kněží 
na zástup v okolí je velmi málo a tím, že 
bude vypomáhat otec Josef, je to pro kně-
ze velká pomoc. Od září se začnou opět 
scházet jednotlivé skupiny a bude potře-
ba některé věci pozměnit, ale věřím, že 
společně najdeme schůdnou cestu.
Po úspěšné rekonstrukci prvního patra 
fary, se započaly práce v přízemí. Nyní 
se strhávají staré rozpraskané omítky, 
odstraňují prohnité dřevěné podlahy 
atd. Začátkem října se budou vyměňo-
vat okna, na které nám Moravskoslez-
ský kraj přispěl 200 000 Kč. Na konci 
října proběhne druhá etapa ankrováni 
fary, stahovaní vnitřních zdi. Poté se za-
čne dělat nová elektřina, voda a odpady. 
Snad během zimních měsíců se začnou 
dělat nové omítky a stropy. 

(pokračování na str. 2)
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Doufám, že se v příštím roce podaří završit 
rekonstrukce fary. Děkuji za každou pomoc a 
finanční příspěvky. Biskupství se měsíčně splá-
cí částka 30 000 Kč a tak to bude i další léta.
Jsem rád, že nemálo vás se zapojuje do života 
farnosti.  Velká potřeba je najít další nové kos-
telníky, kteří by vypomohli s otvíráním kostela. 
Rodiče, prosím, aby nezapomněli přihlásit své 
děti nejen do náboženství, ale i mezi minist-
ranty, do scholičky, či misijního klubka. Jsem 
moc rád, že se najdou lidé, kteří jsou ochotni 
pomáhat vést děti, učit je službě, vždyť je to 
služba liturgii a zároveň lidem ve farnosti. 
Říjen je měsíc růžence a tímto měsícem, by-
chom se mohli zapojit do modlitby živého rů-
žence v naší farnosti. Nezapomeňte, že do ná-

dobky u Panny Marie můžete vkládat úmysly, 
za které je vždy sloužená mše svatá o první 
sobotě v měsíci. Liturgický zpěv nás vtahuje 
do tajemství eucharistie a pomáhá nám prožít 
krásné chvíle při mši svaté. Tím chci farníky 
vybídnout, aby posílili farní sbor, aby to neby-
lo jen o několika lidech. Pro budování a život 
církve – farnosti, je třeba přiložit ruku a někdy 
i ustoupit od osobního zájmu. 
Věřím, že i přes různé těžkosti, se posuneme 
blíž k Bohu, aby všechno co děláme, bylo k 
jeho větší cti a slávě. 

S vděčností a přáním všeho dobrého 
otec Petr
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Úvodník 

Duchovní slovo

Bratři a sestry!
V minulém pastoračním roce jsme usilova-
li o odevzdanost. Odevzdat se Bohu takový 
jaký jsem, předpokládá bojovat o sebepřije-
tí, že jsem obdarovaný a mám, co nabídnout, 
ale také hříšný a slabý. Odevzdat se znamená 
svěřit se s tím, co mám a jsem. Bohu nemůže 
naše nedokonalost zabránit v jeho působení v 
našem životě. Odevzdanost je první krok pro 
nás, abychom se přijali a Bohu nabídli jako 
jeho nástroje pro Boží království.
Druhým krokem je ODPUŠTĚNÍ, o které 
bychom měli usilovat pro tento pastorační 
školní rok. První projev Boží lásky je, že nám 
odpouští naše hříchy, aby v nás mohla být ob-
novená láska. Písmo svaté nás stále vybízí k 
odpuštění, ať už v modlitbě Otčenáš nebo i na 
jiných místech. Ježíš, když prochází zemi a činí 
zázraky, říká: „Odpouštějí se ti hříchy, jdi a už 
nehřeš.“ Kristův kříž je svědectvím, že nám 
Bůh odpouští. Bůh Otec v tom má jasno, ale 
my mnohdy váháme a pochybujeme přijmout 
Boží odpuštění a tím zároveň i lidské. Bez zku-
šenosti s odpuštěním, nemůžeme žít správně 

a vůbec bychom nedokázali pochopit logiku 
Božího odpuštění. Všichni potřebujeme za-
kusit odpuštění a to na všech rovinách našeho 
bytí, ať ve vztahu k Bohu, k sobě, k druhému i 
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k samotnému stvoření.
Zlým skutkem se proviňujeme proti lás-
ce, způsobujeme křivdu, ránu, bolest, která 
nás uzavírá do sebe a odklání od zdroje ži-
vota – Boha. Tato rána po hříchu může být, 
uzdravená pouze odpuštěním – což je pro-
jev lásky, který ničí zárodky zla. Skrze hříchy 
ztrácíme sílu odpouštět, protože se uzavíráme 
do zla, které proniká celou naší bytost a tím 
nás zneschopňuje. To neznamená, že nejsme 
schopni odpustit, ale je to mnohem těžší a je 
potřeba k tomu Boží milost. Pokud nedojdeme 
k odpuštění, tak se pořád točíme kolem svých 
zranění a plodíme další. Naše rány se prohlu-
bují a navíc si kazíme vztahy. Tento jed hří-
chu se dá zastavit odpuštěním. Přijetí odpuš-
tění, jde ruku v ruce s odhodláním odpustit 
druhým. Když odpouštím, tak v sobě neživím 
hřích neodpuštění (nelásky). Jde o postoj, kte-
rý se nedívá na okolnosti, komu chci odpustit, 
anebo co všechno (co ještě ano a co už ne).
Odpuštěním získáváme pohled, skrze který 
máme účast na pohledu Stvořitele, který se na 
svého stvořeného člověka dívá s láskou, pro-
tože chce, aby člověk byl šťastný. V odpuštění 

se skrývá pohled lásky a také pravda nemít nic 
se zlem, což u nás lidí znamená opustit cestu 
hříchu, opustit zlo, které se chce usídlit v mém 
srdci. Zlo, ve kterém Bůh, ani odpuštění ne-
mají místo. Neodpuštění je duchovní nemoc, 
která člověka drží v otroctví Zlého.
Odpuštění nás vrací do života, obnovuje naše 
vztahy a otvírá nám krásný prostor Božího ži-
vota. Odpuštění je nový život (první svátosti 
je křest, skrze který nám Bůh Otec odpouští a 
přijímá za své děti). Pokud neodpustíme, těž-
ko bude moci vstoupit do Božího království. 
Pokud neodpustíme, těžko budeme naplňovat 
Boží vůli v životě a těžko budeme jeho plod-
ným a užitečným nástrojem. Bez odpuštění se 
nedá žít. Všichni potřebujeme odpuštění od 
Boha i lidí. Od Boha to máme, ale někdy nám 
schází od lidí a někdy musíme umět odpustit 
i sami sobě. 
A proto prosme, tento pastorační rok, společ-
ně za dar ODPUŠTĚNÍ  pro naši farnost.

                    
S úctou a vděčností

otec Petr

V týdnu od 22. 7. – 26. 7. se v naší farnosti 
konal příměstský misijní tábor. 
Celý týden jsme poznávali jednotlivé konti-
nenty. Jako opravdoví misionáři děti nejprve 
prošly zdravotním školením a poté se každý 
den seznámily s jedním kontinentem. Na pro-
gramu byly katecheze otce Petra, besedy, hry, 
soutěže a tvoření. 
V úterý jsme se společně vydali na výlet do 
Ostravy, kde jsme navštívili katedrálu Božské-
ho Spasitele, Salesiány a sídlo televize Noe. 
Během celého tábora děti za plnění úkolů a 
vítězství v soutěžích sbíraly koruny. Ty jsme 
po skončení tábora odeslali na pomoc chu-
dým dětem. Chtěla bych poděkovat všem, kdo 

se jakkoliv na organizaci tábora podíleli. 
Věrka CH.

Ohlédnutí... 

Příměstský tábor misijního klubka
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Farní tábor s Mojžíšem

28. 7. 2019 se děti kouzelným vlakem do-
staly do starověkého Egypta, kde právě zlý 
faraon sužoval izraelský lid. Naštěstí, ale 
faraonova princezna našla v Nilu malého 
Mojžíše, kterého vychovala v silného muže. 
Mojžíš díky Hospodinu přesvědčil faraona, 
aby Izraelity propustil. 
Děti se vypořádaly s deseti egyptskými ra-
nami a rozhodly se Mojžíše a jeho národ 
následovat. Všichni se společně vydali do 
zaslíbené země Kanaan a po cestě si děti 
vybojovávaly součástky k sestavení svého 
stroje času, přešly přes Rudé moře, utka-
ly se s Amálčany, jedly křepelky a manu a 
odolávaly všem pouštním nebezpečím. 
V zaslíbené a vybojované zemi si pak své 
stroje postavili a 3. 8.  se všichni vrátili 
domů. 
A vedoucí? I ti si s dětmi užili spoustu leg-

race, například při učení desatera se dozvě-
děli, jak doopravdy zní deváté přikázání: 
Nepokradeš manželky bližního svého.

Marie Fialková, DiS

Příměstský tábor misijního klubka
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Farní pouť na Radhošť k sv. Cyrilu a Metodějovi

Stalo se již tradicí, že každou letní sobotu 
následující po slavnosti svatých věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje je v kapli na Radhošti 
sloužena mše svatá. 
V zajištění bohoslužeb se střídají v pře-
dem dohodnutém harmonogramu farnosti 
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Nejinak 
tomu bylo i v sobotu 24. 8., kdy možnost 
putovat ke kapli a vytvořit zde společenství 
padlo na farnosti domácí, na farnosti Fren-
štát a Tichou. 
A tak jsme za krásného letního rána vy-
razili křivolakými chodníčky k vrcholu 
Radhoště. Již cesta na vrchol skýtá mnoho 
příležitostí k zamyšlení se nad krásou Stvo-
řitelského díla a navíc je příchod ke kapli 
od Pusteven ještě umocněn pohledem na 
otevřenou knihu evangelií v rukou sv. věro-
zvěstů, nabádající nás tak k otevření našich 
srdcí pro Boží slovo. 
V 11 hodin byla sloužena mše svatá, při 
které o. Petr přijal do společenství církve 
malou Justýnku. 
Po bohoslužbě jsme využili nádherného 
letního odpoledne k odpočinku a rozho-
voru mezi dorazivšími poutníky z našich 

farností. A nebyla by to správná letní pouť 
na hory, aby se po druhé hodině odpoled-
ní neukázaly první bouřkové mraky a při-
pomněly tak poutníkům, že čas na horách 
běží jinak než v údolí a je třeba myslet i na 
návrat domů. 
V našich domovech nám pak nezaměni-
telná silueta Radhoště s kaplí bude i nadá-
le připomínat, že je třeba putovat a stále 
hledat nevyčerpatelný poklad víry, který 
máme v nádobě hliněné.  

 Jan G.
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Duchovní obnova maminek
Jednoho zářijového pátečního večera, 13. září, 
jsme se společně s ostatními maminkami vy-
daly na chaloupku, která je uprostřed krásné 
přírody Hutisko – Solanec, abychom po celý 
víkend měly otevřená srdce a naslouchaly v 
tichu a mlčení Bohu. Tématem obnovy byla 
modlitba. Otec Petr nás celý víkend vedl a 
povzbuzoval, abychom dokázaly správně od-
povědět na Boží volání, byl pro nás Bůh na 
prvním místě a milovali ho nezištně. A o co v 
modlitbě jde, vyjadřuje krásně Petr z Alkan-
tary: „Ve vnitřní modlitbě se duše očišťuje od 
hříchu, posiluje její láska, víra se hluboce za-
kořeňuje, upevňuje naděje, duch se raduje, v 
duši se usídluje něha, srdce se zušlechťuje, od-
haluje se pravda, pokušení přemůže a zapaluje 
se touha po nebi.“

Marcela Z.
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Kalendárium a pozvání

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Ve středu 2. října začne výuka náboženství v 
naší farnosti na faře.
1. – 2. třída - 13.45 – 14.30 hod. (sál) vyučující 
Lucie Gajdůšková
3. třída - 13.45 – 14.30 hod. (katolický dům) 
– otec Petr
4. – 6. třída – 14.30 – 15.15 hod. (sál) – Pavla 
Blablová a otec Petr
7. – 9. třída – 15.15 – 16.00 hod. (sál) – Pavla 
Blablová a otec Petr
Prosím rodiče, aby nezapomněli přihlásit své 
děti do náboženství i přes velkou nabídku růz-
ných kroužků.

FARNÍ POUŤ DO ZAŠOVÉ
V sobotu 5. října jako farnost se opět vydáme 
na pouť do Zašové. Mše svatá bude v kostele v 
12.00 hod. Na pouť je možné putovat na kole, 
pěšky nebo autobusem. Autobus bude odjíž-
dět v 11.00 hod. od kostela sv. Jana Křtitele (H. 
K.). Na kolech se bude odjíždět od fary v 9.00 
hod. A snad bude možné se vydat i pěšky. Bliž-
ší informace budou řečeny v neděli při farních 
ohláškách. Na pouti chceme prosit za naše ro-

diny, nová kněžská a řeholní povolání. Každá 
oběť a námaha se promění v dar pro druhého, 
ať osobně anebo pro farnost jako celek.

PÁSMO MISIJNÍHO KLUBKA
30. listopadu 2019 to bude 100 let od vydání 
apoštolského listu „ Maximum illud „, kterým 
chtěl  dát papež  Benedikt XV.  nový impuls 
misijnímu úkolu hlásat evangelium. Jediným 
motivem misijní činnosti má být poselství a 
láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního ži-
vota a dobrými skutky. Papež  František  klade 
důraz na tento úkol, a proto si přeje,  aby se v 
celém  světě slavil říjen 2019 jako Mimořád-
ný misijní měsíc. V naší  farnosti se do těch-
to  oslav můžeme taky  zapojit. Misijní klubko 
připravuje  krátké  pásmo  s názvem „Nikdo 
není ostrov „ o Papežském misijním díle děti, 
a nejen o něm. Pásmo děti  předvedou  na Mi-
sijní neděli 20. října v 16.00 hodin ve farním 
sále. Po skončení pásma bude možno  si za-
koupit něco z výrobků dětí a přispět  tak na 
děti  v misiích. Součástí by měla  být  i malá  
výstava s misijní tématikou a k vidění bude i 
pár fotek z činnosti našeho Misijního klubka, 
které v naší  farnosti pracuje pro misie už 10 
let. Srdečně  vás  všechny zveme, přijďte a za-
pojte se do celosvětových oslav mimořádného 
měsíce října. Pokud budete chtít,  můžete se 
už  v pátek 18. 10. před večerní mši sv. přidat k 
dětem  z MK při  modlitbě sv. růžence za misie 
a v sobotu 19. 10. ráno spolu s dětmi prosit i 
děkovat při  adoraci. 

Věrka a Marcela 

POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ
V neděli 3. listopadu bude v 15.00 hod. na 
Frenštátském hřbitově pobožnost za zemřelé. 
Společnou modlitbou budeme prosit za naše 
zemřelé a také za duše v očistci, aby se co nej-
dříve dostaly do nebe.
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Historie frenštátské farnosti (1918 - 1938)
Koncem října r. 1918 se celý národ dočkal 
nejen vytouženého konce války, ale i – 28. říj-
na toho roku – vyhlášení samostatného Čes-
koslovenského státu a tím zániku Rakousko-
-Uherska.
Toto všechno se přirozeně projevilo také v ná-
boženských poměrech. V r. 1918 totiž došlo k 
tzv. odlivu věřících do nově vzniklé Českoslo-
venské církve evangelické a v lednu 1920 do 
založené samostatné reformní a národní Círk-
ve československé husitské. Nutno ale konsta-
tovat, že si frenštátská farnost zachovala výraz-
ně katolický ráz. Důkazem jsou toho čísla z r. 
1921, kdy při sčítání obyvatelstva se přihlásilo 
(a to dohromady z Frenštátu p. R. a Trojano-
vic)  5 241 občanů ke katolické církvi, zatímco 
počet příslušníku Církve československé hu-
sitské i Československé církve evangelické byl 
oproti tomu zanedbatelný (33 občanů), stejně 
jako obyvatel bez vyznání (109). 
Ve sledovaném období přesáhlo obvyklý rá-
mec několik událostí: dne 7. června 1924 
se věřící zúčastnili posledního rozloučení  s 
dlouholetým frenštátským farářem Janem 
Břečkou, který zde působil 32 let. Pohřební 
slavnost celebroval olomoucký světící biskup 
ThDr. Karel Wisnar za přítomnosti 54 kněží.
Radostnější události bylo slavnostní svěcení 
nových zvonů filiálního kostela sv. Jana Křti-
tele – 13. listopadu 1927. Věřící rovněž s ra-
dostí přijali fakt, že v květnu 1928 se novým 
frenštátským farářem stal Filip Eliáš, který 
zde působil 19 let jako kaplan. 
Významnou událostí byla bezpochyby svátost 
biřmování, kterou 29. a 30. května 1930 udělo-
val ve farním kostele olomoucký světící biskup 
ThDr. Jan Stavěl (z řad trojanovických věřících
přijalo svátost 259 osob). Další biřmování ve 
farnosti uděloval světící biskup Jan Stavěl až v 
červnu 1936. 
Dne 29. října 1931 velmi bolestivě zasáhla vě-
řící zpráva o úmrtí faráře Filipa Eliáše. Kromě 
farníků se pohřbu zúčastnilo 105 kněží.

Ve spojení s kvalitní pastorací a dobrým pří-
kladem frenštátských farářů a kaplanů byly ve 
farnosti vytvořeny podmínky pro to,  aby z ní 
vyšli jedinci, kteří hodlali zasvětit svůj život 
Bohu. 
V r. 1927  vstoupil do salesiánského noviciátu 
rodák z Trojanovic Vincenc Janda a dva roky 
na to složil řeholní sliby. Od r. 1931 působil 
jako salesián koadjutor  v Ekvádoru na misiích 
u indiánů z kmene Kivarů (Obec Trojanovice 
vydala v r. 2008 knihu o tomto svém rodáko-
vi  pod názvem „Dopisy z rovníku“ a  TV Noe 
natočila dokument – viz. odkaz na Archiv  TV 
Noe: http://www.tvnoe.cz/video/1550 ). Na 
duchovní dráhu se rovněž vydal Alois Řezní-
ček (pocházel z Bystrého). Po studiu v praž-
ském kněžském semináři přijal 29. června 
1932 v Hradci Králové kněžské svěcení (jeho 
první kněžské působiště byla Přibyslav v Če-
chách).
V letech 1922 – 1923 prošla rekonstrukcí 
věž farního kostela sv. Martina. Rozsáhlejší 
opravy interiéru se uskutečnily v letech 1929 
– 1930. Uprostřed hospodářské krize, která 
se prohlubovala, se pokusil místní ekonomi-
ku pozvednout nový frenštátský farář Medard 
Horák zakázkami na komplexní opravu fili-
álního kostela sv. Jana Křtitele a rekonstruk-
ci věže farního kostela sv. Martina. Počátkem 
srpna 1932 byly opravovány venkovní omítky 
filiálního kostela stavební firmou Aleš Parma
a Ludvík Marholt z Frenštátu p. R. a koncem 
srpna téhož roku byla z velké věže farního kos-
tela sundána báň. Nově pozlacená báň i kříž 
byly opět na věž usazeny 11. září 1932.
Na závěr tohoto období můžeme konstatovat, 
že náboženský život ve frenštátské farnosti 
tvořil po celé meziválečné období významný 
prvek každodennosti občanů. I když zde na-
stal ve dvacátých letech jistý odliv věřících z 
řad katolické církve, jednalo se spíše o okra-
jovou záležitost a farnost si nadále udržovala 
výrazně katolický ráz.
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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 jarmar-
ku. Výtěžek se posílá na potřeby misií.

MINISTRANTI:
V pátek 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.

MODLITBY MATEK:
Ve  středu  se  setkávají  maminky  a  babičky 
v kostele po večerní mši svaté a modlí se za 
své děti a vnuky.

Kde mají místo v kostele maminky s dětmi?
Vzhledem k tomu, že děti nedokážou vydr-
žet v tichu po celou mši svatou, tak maminky 
mají přednostně své místo v kostele:  v kostele 
sv. Martina buď v předsíňce kostela, kde jsou 
dvě lavičky pro ně určené, anebo  v kapli sv. 
Barbory; v  kostele  sv.  Jana  Křtitele  to jsou 
lavičky u nástěnek vzadu v kostele. V přípa-
dě, že by dítě řvalo, ať maminky mohou s ním 
vyjít ven, aby se zklidnilo. Je dobře, že máme 
v kostele děti, ale je třeba brát i ohled na ostat-
ní, aby mohli klidně prožít mši svatou. Prosím 
maminky, aby děti neučily jíst v kostele a aby 
volily správné hračky na zabavení svých děti.

Jak lidé mají přistupovat ke sv. přijímání při 
mši svaté?
Ke svatému přijímání se přistupuje ve dvou řa-
dách i přesto že podává sám kněz. Každá stra-
na má svou stranu a je dobré, aby lidé nejdříve 
přistupovali z prvních lavic a za nimi ostatní. 
Pokud  by  v   jedné   řadě   bylo  více  lidí,  tak 
ze zadních řad mohou přejít do druhé řady, 
kde je méně lidí. 

Při eucharistické modlitbě se stojí nebo kle-
čí?
Při eucharistické modlitbě, kdy dochází k pro-
měňování chleba a vína v Tělo a Krev Krista by 
se mělo klečet anebo stát podle možnosti. Do-
poručuje se, aby se klečelo, protože tím ukazu-
jeme na přítomnost Krista Božího Syna a ten 
zvyk by se měl uchovat. Co je jisté, že při eu-
charistické modlitbě by se nemělo sedět, týká 
se to těch, kteří jsou v lavicích. Eucharistická 
modlitba začíná prefací, která je zakončená 
zpěvem Svatý, Svatý…poté následuje promě-
ňování  a  končí  tzv. doxologii: „Skrze něho, 
s Ním a v Něm…“. Bylo by dobré, kdybychom 
se naučili celou dobu klečet, i když jsme zvyk-
ly, že při proměňování klečíme a potom vsta-
neme. Jenom prosím lidi, aby v lavici neseděli, 
ale klečeli mimo staré a nemocné lidi.

Dotazy a odpovědi
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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.

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

RŮŽENEC 
30 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 ve 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.

ADORACE S MOŽNOSTI PŘÍMLUVNÉ 
MODLITBY
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
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A co jsme ještě prožili...

Svatodušní vaječina na Horečkách , 9. 6. 2019

Slavnost Těla a Krve Páně na frenštátském náměstí, 20. 6. 2019
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Cyrilometodějská pouť na Radhošti, 5. 7. 2019

A co jsme ještě prožili...

Svatojánská pouť v Trojanovicích, 22. 6. 2019 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 23. 6. 2019


