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Milí farníci!
V tomto roce se vám dostává do ruky po-
slední číslo Majaku. O silvestru budeme 
bilancovat celý rok 2019 a děkovat za vše, 
co nám přinesl. Adventem vstoupíme do 
nového liturgického roku a budeme se 
připravovat na vánoce. Mám radost, že 
se od října podařilo rozjet živý růženec, 
do kterého se zapojilo 25 farníků. Každý 
den je naše farnost posilována 5 růženci, 
ve kterých Ježíš žehná naši farnosti. Pan-
na Maria s námi kráčí a pomáhá nám ve 
všech našich životních úsecích na cestě 
za Kristem při budování Božího králov-
ství – šíření evangelia. Kdo by měl zájem, 
může se přihlásit a přidat se k této mod-
litbě. Modlitba je jako voda, která dává 
život. 
Od listopadu se začali scházet senio-
ři, kteří nechtějí zůstat v pokoji svého 
domu sami, ale chtějí se společně setká-
vat, diskutovat a modlit se. Drazí farníci, 
všímejme si starých lidí, ať nejsou sami a 
pozvěte je do „Klubu seniorů“.
Opravy na faře stále pokračují. Do kon-
ce roku by se mělo dokončit ankrování 
fary a to zvláště vnitřních stěn. Poté by se 
mělo udělat odvětrávání podlah ve spod-
ním patře.  (pokračování na str. 2)
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Úvodník



Pokud nám to čas dovolí, tak se začne dělat 
voda, odpady, topení i elektroinstalace. Po-
žádali jsme přes město, Ministerstvo kultury, 
o dotaci na opravu fasády farního kostela sv. 
Martina. Pokud by to vyšlo, tak by nás čeka-
la velká akce opravy sv. Martina. V příštím 
roce nás také čeká oprava fasády kostela sv. 
Jana Křtitele nátěr, který by měl zakrýt rezavé 
šmouhy na fasádě kostela, tato oprava se bude 
hradit z reklamace firmy Baumit.
Věřím, že se nám vše podaří dobře opra-
vit, zvláště fara, aby život farnosti mohl dále 
probíhat a farníci duchovně růst. Jedna práce 
končí a druhá začíná, je to nekončící proces a 
stejně je to i v duchovním životě. Moc prosím 
o modlitbu, ať v tom všem se nezapomene na 
to nejdůležitější, abychom spolu tvořili spo-
lečenství Božích dětí – boží rodinu, ze které 
bude mít nejen Bůh Otec radost, ale i naše far-
nost.

S vděčností a přáním všeho dobrého 
otec Petr
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Úvodník 

Duchovní slovo

Bratři a sestry!
Vánoce v sobě skrývají tajemství Božího vtě-
lení. „A Slovo se stalo tělem“ říká evangelista 
Jan v první kapitole. Věčné SLOVO (Logos), 
které bylo dříve, než tento svět, se rozhodlo 
vtělit a přijít mezi nás. Ježíš Kristus, Boží Syn 
je tím LOGEM, které nás navštívilo a otevře-
lo nám cestu k pravé svobodě. Vánoce jsou 
radostným setkáním Boha s člověkem skrze 
lidskou podobu. Skrytý Bůh se stává zjevným 
a viditelným skrze naše člověčenství, které je 
nám lidem srozumitelné. I přesto, že se Bůh 
stal člověkem a z evangelia poznáváme, co 
všechno Ježíš mluvil a konal, mnohdy nero-
zumíme, co Ježíš říká a koná. Něco nám brání 
porozumět a to je hřích, který zatemňuje lid-
skou mysl, aby poznávala Boží dobrotu. Žít v 

Boží milosti, být uváděn do tajemství Ježíšova 
života nám dává možnost pochopit a žít s Je-
žíšem. V Ježíši Kristu se nám z lásky daroval 
Bůh Otec.  Skrze dar Ducha Svatého můžeme 
vstoupit do života a být naplnění Boží láskou. 
Vánoce je čin Boha, sestup Boha na zem, aby 
nás přišel nejen navštívit, ale i vykoupit. Ad-
vent předchází době vánoční, protože se chce-
me na setkání s Ježíšem Kristem připravit. S 
radostí očekáváme jeho příchod, ale jeho dru-
hý příchod, který má nastat na konci věků. 
Nemůžeme očekávat něco, co už nastalo, ale 
co teprve nastane a to je první etapa adven-
tu. V druhé etapě adventu se připravujeme na 
událost Ježíšova narození v Betlémě. Advent v 
sobě nese tento dvojí rozměr očekávání a sla-
vení. 
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Všichni se těšíme na vánoce a věřím, že ne-
chceme, aby vánoce byly jenom o pohodové 
atmosféře, dobrém jídle, cukroví a velkém 
množství dárků. Ale jde o setkání s TÍM, kte-
rý se skrytě a tiše narodil v betlémské jesky-
ni, když ještě všichni spali. Tichý příchod 
Božího Syna je důvodem, abychom se skrze 
advent dobře připravili a naladili na vánoce. 
My můžeme čekat (očekávat) pouze, když ně-
kdo opravdu přijde a jeho příchod je reálný. 
Největší přání lidí se naplnilo, Bůh sestoupil a 
přišel mezi nás, aby vnesl světlo, pokoj a lás-
ku do našeho života a zvláště pro naši farnost 
ODPUŠTĚNÍ. Odpuštění, o které prosíme a 
usilujeme v tomto pastoračním roce. 
Jaké očekávání má dnešní člověk? A očekává 
ještě dnes člověk něco? Pokud se náš pohled i 
život ubírá jenom na materiální stránku světa, 
tak ze začátku očekáváme mnoho a nakonec 
už nic, protože v tom nenacházíme své štěstí. 
Naděje se vytrácí, když náš cíl je převážně v 
hmotném uspokojení. Ale pokud člověk hledá 

Boha a potažmo člověka, stále očekává pomoc 
od Boha v životě a věří, že u Boha je všechno 
možné. A hlavně věřící se těší na život v nebi. 
Rok za rokem by naše očekávání mělo růst a 
naše naděje by měla být silnější. Nemyslím 
očekávání jako útěk ze života, abych už měl 
klid a s nikým se nemusel otravovat, ale jako 
vděčnost přítomného života s radostným oče-
káváním toho, co je v nebi. Potom nejsme ot-
rávení, ale máme svěžest života, která směřuje 
k radostnému cíli. 
Není radost vánoc, pokud není radostné oče-
kávání – jako advent. 
Milí farníci, přeji vám, aby vás shon před vá-
nocemi neubil, ale abyste si našli o adventu čas 
i na roráty.
O adventu, jako o  tichém setkání s Kristem.

                    
S úctou a vděčností

otec Petr

Celý náš život je jedno velké putování do 
Božího království. K tomu, abychom zdár-
ně došli, potřebujeme dary a milosti od 
Boha. První říjnovou sobotu jsme putovali 
s celou farností k Panně Marii do Zašové, 
abychom zde prosili za potřebné milosti 
pro naši farnost, zvláště za dar ODPUŠTĚ-
NÍ. Většina z nás dojela auty, ale našli se i 
dva odvážlivci, kteří i přes nepřízeň počasí 
dojeli na kole. Po mši svaté a modlitbě rů-
žence jsme se občerstvili a vydali k prame-
ni Stračka. Po té jsme se rozjeli do svých 
domovů. Celou dobu poutě nás provázelo 
chladné a deštivé počasí, ale věřím, že to 
byl déšť milostí z NEBE.  

Marcela

Ohlédnutí... 

Farní pouť do Zašové



Jako ministranti se scházíme a sloužíme při 
mši svaté u oltáře, setkáváme se na minis-
trantských schůzkách, ale také jezdíváme s 
otcem Petrem na výlety.
V období podzimních prázdnin jsme se 
společně vydali zdolat vrchol Smrku. Při 
stoupání vzhůru jsme si povídali, vzájemně 
se povzbuzovali a závodili, kdo tam bude 
první. Po necelých dvou hodinách jsme se 
ocitli na vrcholu Smrku. Tam jsme vybali-
li svačinky od maminek a posilnili jsme se 
na zpáteční cestu. Mezi námi proplouvaly 
mlhavé mraky. Sem tam se mlha protrhla 
a ukázalo se i sluníčko. Domů jsme přijeli 
unavení, ale byli jsme rádi, že jsme mohli 
zažít dobrodružství.

Jan a Filip Z.
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 Na celém světě se předposlední neděle v říjnu 
slaví jako Misijní neděle. Celá církev se v ten 
den za misie modlí a sbírky z této neděle jdou 
na pomoc projektům Papežského misijního 
díla šíření víry.
K prožívání a slavení této neděle patří i různě 
misijně zaměřené programy jako jsou besedy, 
promítání filmů, výstavy, atd.
Tento rok jsme se o něco podobného pokusili 
i v naší farnosti. 20. 10.2019 se v sále na faře 
uskutečnilo misijní odpoledne. Děti z misijní-
ho Klubka vystoupily s pásmem „ Nikdo není 
ostrov„. Pásmo bylo především o Papežském 
misijním díle dětí a zároveň mohlo vést k za-
myšlení nad tím, jak by se každý z nás mohl 
podílet na misijní činnosti.
Po vystoupení dětí bylo připraveno malé ob-
čerstvení, mohli jsme si prohlédnout fotografie
z desetileté činnosti našeho Misijního Klubka 

i malou misijní výstavu. A kdo chtěl, mohl si 
zakoupit něco na improvizovaném jarmarku.
Děkuji všem, kdo pomáhali s přípravou i těm, 
kdo si v neděli odpoledne našli čas a přišli 
mezi nás.

Věrka Ch.

Pásmo dětí z Misijního klubka

Výlet ministrantů na Smrk aneb B4
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PĚVECKÉ ZKOUŠKY NA PŮLNOČNÍ 
MŠI SVATOU
Zkoušky na vánoce budou vždy v pátek od 
19.00 hod. na faře v sále. Termíny: 29. 11.; 
6. 12.; 13. 12.; 20. 12.

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
Srdečně zveme rodiče s dětmi na mši sva-
tou v pátek 6. prosince v 18.00 hod. do kos-
tela sv. Martina. Po mši svaté se mohou děti 

těšit na setkání se svatým Mikulášem, který 
i tento rok zavítá do naší farnosti.

ADVENTNÍ KONCERT
V sobotu 14. prosince nám zpříjemní dobu 
adventní – dobu očekávání, adventní kon-
cert, který začne v 17.00 hod. ve farním 
kostele sv. Martina. V programu uslyšíme 
místní farní sbor, scholičku, domácí uměl-
ce (housle), ale také vystoupí hosté (varha-
ny).

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Do Frenštátu pod Radhoštěm na vlakové 
nádraží přiveze spěšný vlak z Brna v sobotu 
21. prosince v 10:35 hodin.
Další možnosti zapálení si Světla:
• Turistické informační centrum, Náměstí 
Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm:
pondělí – 23. 12. - 8:30 – 17:00
• farní kostel sv. Martina (dolní kostel): 
neděle – 22. 12. - 7:30 – 18:00
pondělí – 23. 12. - 7:30 – 18:00
• CykloSport Prašivka, Bezručova 1984, 
Frenštát pod Radhoštěm
pondělí – 23. 12. - 8:00 – 12:00, 13:00 – 
17:00
• Trojanovice 698 – Milena Mužíková 
sobota – 21. 12. - 16:00 – 20:00
neděle – 22. 12. - 10:00 – 20:00 
pondělí – 23. 12. - 11:00 – 20:00
úterý - 24. 12. - 10:00 – 14:00

ADVENTNÍ AKTIVITA PRO NAŠI 
FARNOST aneb JAK SE LÉPE PŘI-
PRAVIT NA JEŽÍŠOVO NAROZENÍ
Advent je doba, kdy se připravujeme ne-
jen na Ježíšovo narození, ale také oče-
káváme jeho druhý příchod.  V tomto 
období máme obnovit své rozhodnutí 
kráčet za Ježíšem, aby se mohl zrodit 
nejen v městě Betlémě, ale i v našem 
srdci. 
V neděli si z kostela do svých domovů 
odneseme citát z Bible spolu s úkolem 
na celý týden. Za splnění úkolu přišpen-
dlíme stopu k jeskyni (na nástěnce), kde 
se o Vánocích zrodí Ježíš. Úkoly budou 
rozděleny do tří skupin. Mladší děti, 
starší děti a dospělí.  
Ve všední den při rorátech se katecheze 
bude věnovat DESATERU. V kratičkém 
příběhu se dětem přiblíží jednotlivé při-
kázání desatera, tak aby pro ně byly sro-
zumitelné. Děti budou na nástěnce - na 
desky, postupně doplňovat přikázání.
 Přeji vám, abychom se v tento adventní 
čas připravili na Ježíšovo narození tak, 
aby se Ježíš narodil v našem srdci a stal 
se tím nejkrásnějším dárkem našeho ži-
vota.

Kalendárium a pozvání
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ZPÍVÁNÍ U JESLIČEK
Tradičně 26. prosince na svátek sv. Štěpá-
na budou zpěvy u jesliček od 15.00 hod. ve 
farním kostele sv. Martina. Budeme zpívat 
vánoční koledy, které vyjadřují naši radost, 
že se nám narodil Spasitel světa. Radost vá-
noc je radost života, protože Boží Syn Ježíš 

Kristus přišel mezi nás. Pojďte si společně 
zazpívat koledy.

VÁNOČNÍ KONCERT
Tradičně v našem kostele sv. Jana vystoupí 
v sobotu 28. prosince v 16.00 hod. pěvecký 
sbor z Kopřivnice.

Kalendárium a pozvání

Pondělí 16. 12.     17.00 - 17.55 hod.

Úterý 17. 12.       6.00 - 6.30 hod.

Středa 18. 12.     17.00 - 17.55 hod.

Čtvrtek 19. 12.       6.00 - 6.30 hod.        7.15  - 8.00 hod

Pátek 20. 12.     17.00 - 17.55 hod.      18.30 - 19.30 hod.

Sobota 21. 12.       7.00 - 7.30 hod.    od 8.00 - dle potřeby

Neděle 22. 12.     14.30 - 17.30 hod. + cizí zpovědník

Pondělí 23. 12.     17.00 - 17.55 hod.    od 18.30 - dle potřeby

Úterý 
24. 12.

Vigilie Narození Páně
 - půlnoční

22.30 hod. kostel sv. Jana Křtitele HK

Středa 
25. 12.

Narození Páně 7.30 hod.
9.00 hod.

farní kostel sv. Martina DK
kostel sv. Jana Křtitele HK

Čtvrtek 
26. 12.

Svátek sv. Štěpána 7.30 hod.
9.00 hod.

farní kostel sv. Martina DK
kostel sv. Jana Křtitele HK

Neděle
29. 12.

Svátek sv. Rodiny
obnova manželských slibů

7.30 hod.
9.00 hod.

farní kostel sv. Martina DK
kostel sv. Jana Křtitele HK

Úterý 
31. 12.

Silvestr 17.00 hod. farní kostel sv. Martina DK

Středa
1. 1.

Panny Marie, Matky Boží 7.30 hod.
9.00 hod.

farní kostel sv. Martina DK
kostel sv. Jana Křtitele HK

Pondělí
6. 1.

Zjevení Páně - Tři králové
žehnání vody, křídy, kadidla a zlata

7.30 hod.
18.00 hod.

farní kostel sv. Martina DK
farní kostel sv. Martina DK

Zpovídání před Vánocemi 2019

Bohoslužby o Vánocích 2019

Před půlnoční se už nebude zpovídat.
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Historie frenštátské farnosti (1938 - 1948)

Od poloviny třicátých let se ČSR dostávala 
do stále větší mezinárodní izolace. Atmosfé-
ru obav z budoucnosti umocnilo úmrtí prv-
ního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka 
v září 1937. Hrozba válečného konfliktu na-
růstala. Napjatá mezinárodní i vnitrostátní 
situace gradovala poprvé v květnu 1938, kdy 
se po nepokojích v pohraničí rozhodla vláda 
ČSR vyhlásit částečnou mobilizaci dvou roč-
níků vojenských záloh. Dále došlo k vyhroce-
ní poměrů v Sudetách a nová poloúřednická 
vláda vyhlásila 23. 9. 1938 všeobecnou mobi-
lizaci, s odhodláním bránit republiku i za cenu 
nejtěžších obětí. Navzdory odhodlání většiny 
občanů bránit ČSR byla vláda s prezidentem 
Benešem nucena přijmout ultimativní poža-
davky odstoupení pohraničních území. Dne 
29. 9. 1938 podepsali v Mnichově s Hitlerem 
„dohodu“  představitelé Itálie, Velké Británie 
a Francie a tím byla ČSR západními spojenci 
obětována.
Důsledky nacistické okupace se negativně 
promítaly rovněž do náboženského života. 
Vůči římskokatolické církvi si okupační orgány 
sice nemohly dovolit zasahovat tak, jako proti 
většině spolků (tj. likvidací). Krátce po vzniku 
protektorátu byly zakázány např. průvody o 
svátku Božího těla a omezení se týkala rovněž 
poutí. Kněží se záhy dostali pod přísnou kon-
trolu gestapa, které pomocí svých konfidentů
získávalo informace např. o obsahu kněžských 
kázání. Mnoho kněží bylo v průběhu války 
zatčeno a položilo svůj život na oltář vlasti. S 
vypuknutím války dolehla na církev rovněž 
hospodářská omezení. V r. 1940 musel např. 
frenštátský farář Medard Horák tlumočit far-
níkům přísný zákaz zapalování svíček na svá-
tek Všech svatých. Ke konci války potkala oba 
frenštátské kostely rekvírace zvonů, takže na 
věžích zůstaly pouze malé sanktusníkové zvo-
ny. Před nacisty nebyly ani uchráněny zvony 
ve zvonicích v Trojanovicích. Naopak jeden z 
mála světlých bodů náboženského života bě-

hem války byla výstavba nové dřevěné zvo-
nice v Trojanovicích pod Javorníkem (jedno-
hlasně podpořeno i obecním zastupitelstvem 
26. 4. 1941). 
Navzdory hmotný ztrátám a velikým ztrátám 
na životech občanů se květnové dny r. 1945 
nesly ve znamení všeobecného nadšení z kon-
ce války. 6. květen 1945 přinesl obyvatelům 
Frenštátu p.R. vytoužený konec války. Fren-
štátský farář Medard Horák mohl farníky dne 
21. 5. 1945 potěšit zprávou, že z Německa bu-
dou navráceny rekvírované kostelní zvony, z 
nichž jeden, pocházející z 18. století, byl nale-
zen v Hamburku.

Zvonička v Trojanovicích pod Javorníkem



Když římský papež Urban II. (1088–1099) vy-
zval k válečné výpravě do Palestiny, dalo se na 
ni najmout i několik mládenců z Florencie. Je-
den z nich při odjezdu přísahal, že když výpra-
vu přežije a vrátí se, donese do rodného města 
plamínek ohně z věčného světla, které hoří v 
betlémské basilice. Bylo to vlastně první - a na 
dlouhá léta i poslední Betlémské světlo.  
Myšlenka dopravit Betlémské světlo do Evro-
py byla znovu vzkříšena v osmdesátých letech 
20. století v Rakousku jako poděkování těm, 
kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způso-
bem postiženým dětem. 
Za podpory cestovní kanceláře Reiffeisen 
bylo zajištěno, že jedno dítě a malý televizní 
štáb pojedou do Betléma pro světlo zdarma. 
V té době však ještě v důsledku politických 
situací bylo zapotřebí spousta povolení, navíc 
pro natáčení v zemi tak dbající na bezpečnost-
ní opatření, jako je právě Izrael. Díky ochotě 
všech zainteresovaných se ale podařilo vše 
zvládnout včas. A tak od roku 1986 se začala 
novodobá éra dovozu Betlémského světla. 
Za rok na to byli ke spolupráci při roznášení 
a rozdávání přizváni rakouští skauti, a protože 
se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum 
do Vídně. A odtud se postupně začalo šířit do 
Evropy. Zde se také v polovině prosince sejdou 
skautské delegace z různých evropských států 
a při slavnostní ekumenické bohoslužbě je jim 
Světlo předáno. 
Do naší republiky jej dováží skauti z brněn-
ského střediska „Řehoře Mendla“. Ve třetí 
adventní sobotě je pak Betlémské světlo roz-
váženo za spolupráce Českých drah a dalších 
vlakových dopravců do celé republiky, aby pak 
bylo rozneseno do kostelů, domovů důchod-
ců, nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům, 
přátelům, rodinám, osamělým lidem. 
Když půjdete poprvé k vlaku, kterým se Bet-
lémské světlo rozváží, měli byste mít s sebou 
lucernu nebo zavařovací sklenici se svíčkou a 
dřevěné špejle. Pomocí špejle si přenesete pla-

men od svíčky kurýrů do lamp a petrolejek, 
kde si dejte lampový olej, protože ten je buď 
bez zápachu nebo aromatizován, na rozdíl od 
petroleje. 
A jedno důležité upozornění: v České repub-
lice není předávání Betlémského světla spoje-
no s žádnou sbírkou, ani charitativní. 
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Milí farníci! Lektor je ten, který čte Boží slovo 
při mši svaté. V naší farnosti vznikla skupina 
lektorů, kteří se zapojili do četby při nedělních 
bohoslužbách. Přednášet při mši svaté Boží 
slovo je nádherná služba farnímu společen-
ství. Koordinátorem této služby je Pavel Záto-
pek. Zajišťuje rozpisy na nedělní mše svaté, na 
které je možné se zapsat elektronicky anebo v 
zákristii na papír. Mým přáním by bylo, kdyby 
se našlo více lektorů, kteří by četli na neděl-
ních bohoslužbách v 7.30 a v 9.00 hod. a také 
ve všední dny. Pokud by někdo měl zájem,  ať 
se Pavlovi přihlásí. Boží slovo je pro křesťana 
duší křesťanského života, rozjímejme a čerpej-
me sílu z Božího slova a nebojme se zapojit do 
služby lektorství. Děkuji všem, kteří se podílejí 
na této službě.

Webové stránky

Kdo ještě by nevěděl, tak farnost má webové 
stránky www.farnostfrenstat.cz, kde najdeme 
vše o životě a aktivitách farnosti. V hlavním 
menu najdeme: bohoslužba, maják, kaple 
Radhošť, život farnosti, kalendář, svátosti a 
dějiny farnosti. V hlavním poli najdeme ak-
tuální ohlášky farnosti a jednotlivé akce, du-
chovní slovo a vše, co prožijeme během roku. 
Na bočním poli se umisťují pozvání na akce, 
je zde kontakt, úřední hodiny atd. Informova-
nost je důležitá pro farní život. Pokud chcete 
něco zjistit, tak se podívejte na farní web.

Služba lektorství
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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. v Katolickém domě.

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. První 
sobotu setkání je na faře ve Frenštátě a třetí 
sobotu na faře v Tiché.

MODLITBY MATEK:
Ve  středu  po mši svaté jsou v kostele mod-
litby matek

Živý růženec

Společenství seniorů

Každou třetí sobotu v měsíci v 15.00 hod. v 
Katolickém domě se začali scházet senioři. Jak 
říká písmo: „Není dobré, aby člověk byl sám.“ 
Díky p. Blablové vznikla tato iniciativa. Senio-
ři se schází, aby se společně pomodlili, slyšeli 
duchovní slovo (téma), společně sdíleli a dis-
kutovali nad životem a tak se vzájemně pod-
pírali a povzbuzovali. Při setkání neschází ani 
dobrá káva nebo čaj. Srdečně zvu seniory na 
toto setkání.

V naší farnosti se rozběhla modlitba živého rů-
žence, která spočívá v tom, že zájemce se kaž-
dý den modli desátek růžence. Nyní se modlí 
25 farníků, což je 5 růženců. Farnost je touto 
modlitbou posilována a farníkům jsou vypro-
šovány milosti pro život. Chceme, aby Kristus 
pronikal naše rodiny, život a tak jsme mohli 
všechny táhnout do nebe k nebeskému Otci, 
aby nikdo v naší farnosti neztratil dar věčného 
života. Každý rok se ve farnosti odehraje mno-
ho životních události od křtu, narození, přijetí 
různých svátosti až po smrt odchod z tohoto 
světa k Bohu. Musíme modlitbou zalévat, aby 
v našem společenství rostla víra, naděje a láska 
a ostatní poznávali Boží dobrotu. Každý dostal 
kartičku s tajemstvím desátku růžence, která 
se mění první neděli v měsíci v zákristii. Kdo 
by se chtěl zapojit v modlitbě, může se přihlá-
sit v zákristii.
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Farní informace

SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ
Každou druhou sobotu v měsíci od 18.00 – 
19.30 hod. se setkávají manželské páry a dis-
kutují 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.

SETKÁNÍ SENIORŮ
Každou třetí sobotu v měsíci se scházejí seni-
oři od 15.00 hod. v Katolickém domě.

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 MOŽNOSTÍ 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. (v Katol. domě)
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 čtvrtletně • 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...

Farní pouť do Zašové, 5. 10. 2019

Misijní adorace, 19. 10. 2019 Misijní neděle, 20. 10. 2019



12

A co jsme ještě prožili...

Pobožnost za zemřelé, 3. 11. 2019

Svatomartinská pouť, 10. 11. 2019


