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Milí farníci! 

Postní doba je za dveřmi. První neděli 
postní jsme voláni, abychom se postem 
a modlitbou připravili na slavení Veliko-
noc. Naše motivace a předsevzetí nám 
mají pomoci dobře prožít dobu postní 
a více se sjednotit s Ježíšem. Stále jako 
farnost máme před sebou prosbu za dar 
ODPUŠTĚNÍ pro nás a naší farnost, 
abychom se mohli více otevřít Bohu, 
jeho lásce a tak naplnit svůj život podle 
Boží vůle. Odpustit není jednoduché a 
samozřejmé a právě čas postní doby nám 
může hodně pomoci prolomit a překo-
nat překážky, abychom mohli zakusit 
Ježíšovo milosrdenství. Neztrácejme 
naději, vždyť u Boha je možné všechno. 
Nebojme se opustit „tento svět“ se vším, 
co nabízí. Udělejme si prostor ztišení pro 
Boha, aby naše duše byla více citlivější a 
odevzdanější pro Boží věci.
I v tomto roce pokračujeme v započa-
tých pracích na faře. Měli bychom do-
končit rekonstrukci farní budovy. Nyní 
se dělají omítky a připravují se podlahy 
na podlahové topení. Pokud se nám po-
daří tyto práce zvládnout do Velikonoc,

(pokračování na str. 2)
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můžeme se pustit do pokládky dlažby, snižo-
vání stropů v některých místnostech a výmalby 
přízemí. Zednické práce a topení celého spod-
ního patra nás bude stát okolo 1 000 000Kč.
V těchto dnech se vyřizuje dotace pro opravu 
fasády farního kostela. Město nám přislíbilo 
dotaci z Ministerstva kultury, kterou obdrže-
lo pro opravu památek a ta činí 1 355 000 Kč. 
Dotace nesmí být více než 50 procent z celko-
vé opravy, proto bychom měli proinvestovat 2 
710 000 Kč., a tím by se nám podařilo opra-
vit fasádu kostela ze 2/3. Město přispívá spolu 
podílem 271 000 Kč, biskupství 300 000Kč a 
zkusíme zažádat o dotaci i Moravskoslezský 

kraj. Je potřeba najít ještě další zdroje financo-
vání, abychom se přílišně nezadlužovali. Byla 
by škoda nevyužít této velkorysé dotace, pro-
tože financování opravy památek skrze dotace
se snižuje. Věřím, že se najdou dárci, kteří po-
mohou s opravou kostela. 
Děkuji všem, kteří se podílejí na opravě farní 
budovy a na jejím financování, všem, kteří se
modlí a obětují  za život farnosti a všechny její 
potřeby, protože BEZ VÁS by mnohé nebylo.
S vděčností a přáním všeho dobrého 

otec Petr  
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Úvodník 

Duchovní slovo
Drazí farníci, 
Ježíš o sobě říká, že je „Světlo světa“. Ježíš, 
Boží Syn, je Boží světlo, které osvěcuje člově-
ka, aby člověk mohl poznat Boží lásku a být 
přijat Bohem Otcem za vlastního. Bůh se nám 
zjevuje a dává poznat skrze dějiny spásy, které 
jsou obsažené v Písmu svatém. Písmo svaté je 
Boží slovo, které se k nám sklání a promlouvá. 
Skrze Písmo svaté je Bůh s námi. Skrze postní 
dobu a naše postní předsevzetí se můžeme na-
učit slyšet a vnímat, jak Bůh k nám promlouvá 
skrze Písmo. Jde o slovo samotného Boha, kte-
ré by mělo mít naši zvláštní pozornost v živo-
tě. Četba Písma sv. je základním zdrojem du-
chovního života, potravou pro život v Duchu 
Svatém. Setkání s Božím slovem je setkáním 
s živým Bohem. Četba Písma se stává pro nás 
setkáním a modlitbou. Moc Božího slova má 
v sobě moc měnit, proměňovat lidský život 
a vést ho k dokonalosti lásky. Božímu slovu, 
kterému nasloucháme každou neděli, musíme 
dát prostor, aby nás mohlo proměnit. Musíme 
jej nosit v srdci a rozjímat o něm. Porozumět 
Božímu slovu nám pomáhá podle něho žít, 
protože v sobě obsahuje zárodek věčného ži-
vota. Duch svatý, který nám byl darován, nás 

uvádí do veškeré pravdy. Co slyšíme v Božím 
slově, tím se máme stávat. Boží slovo nás po-
vzbuzuje, napomíná, vede, usvědčuje a osvět-
luje, abychom v životě nebloudili, ale kráčeli 
v jeho světle k věčnosti. Boží slovo je klíčem 
k pochopení stvoření, smyslu lidského života, 
poznání Boha v jeho tajemství, k odhalení Bo-
žího jednání v lidských dějinách, k odhalení 
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Božího záměru s člověkem. Bez naslouchání 
Božímu slovu není možné křesťanský žít.
Jaký je můj vztah k Písmu svatému? Jak moc 
ho používám? Je Písmo svaté součástí mé 
modlitby? Jak moc pozorně mu v neděli na-
slouchám? Tyto otázky by nám mohly pomoci 
se zamyslet, jaké místo v mém životě má Pís-
mo svaté. Proudí k nám mnoho informací, 
skrze media, knihy, noviny, časopisy atd. V 
záplavě slov, která k nám ze všech směrů při-
chází, jsme přehlcení slovem – informacemi, 
které není možné všechny zpracovat. Vždy 
část z toho v nás zůstává. Otázkou je: „Co v 
nás zůstává?“ Záleží na nás, na našem rozhod-
nuti a volbě. Podle toho se odvíjí náš postoj v 
životě pozitivní nebo negativní.

Bratři a setry, každé slovo, které slyšíme nebo 
čteme, na nás působí a nás ovlivňuje, i když 
si to v tu chvíli neuvědomujeme. Je moudré 
tříbit tyto informace (potažmo zdroje) a tím 
se chránit před něčím škodlivým anebo před 
zbytečnou záplavou informacemi, které nás 
zatěžují a vysilují. Postní doba nás může vést 
také k tomu, abychom si udělali revizi našeho 
života, čím se naplňuje převážně naše srdce. 
Ať nás postní dobou provází jednotlivé citáty 
Písma sv. a ať v nich nacházíme Boží moudrost 
a skrze ně roste láska k Písmu svatému.

S úctou a vděčností otec Petr

Půlnoční mše svatá ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm se slavila na Štědrý den ve 22:30 ve 
filiálním kostele sv. Jana Křtitele. V nádher-
ně vyzdobeném chrámu se shromáždil velký 
počet věřících, takže všechny lavice byly plně 
obsazené a lidé stáli i vzadu a po stranách kos-
tela. Vánoční liturgii doprovodila již tradiční 
Valašská mše jitřní Václava Mýtného v podání 
sboru a orchestru složených z členů farního 
sboru a také dalších dobrovolných zpěváků a 
muzikantů. Touto slavností jsme vstoupili do 
požehnaného času Vánoc, svátků Boží přítom-
nosti a lásky. Chtěl bych poděkovat všem, kteří 

ve farnosti pomáhali s přípravami vánočních 
svátků a provázeli je svými modlitbami. Děku-
ji také sboru a orchestru za obětavost a veškeré 
vynaložené úsilí, díky kterému jsme důstojně 
oslavili radostné narození našeho Pána. 

Vojta T.

Ohlédnutí... 

Půlnoční mše svatá z Narození Páně
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V neděli 29. 12. 2019 celá církev slavila svá-
tek Svaté rodiny a naše farní rodina jej oslavila 
dvakrát. Ráno mší svatou a odpoledne pose-
zením u šálku teplého čaje a kávy a výborného 
domácího cukroví. S úderem třetí hodiny nás 
otec Petr srdečně přivítal ve farním sále a pak 
už jsme si povídali a povídali... nejen o tom, 
jak se v našich domácnostech dříve prožíva-
ly Vánoce. V mysli mi utkvěla jedna krásná 
vzpomínka. Některé rodiny na Štědrý den 
obcházely široké příbuzenstvo a přinášely do 
domácností Boží požehnání a teprve poté za-
sedly ke štědrovečerní večeři. Téměř každý 
z dříve narozených rád vzpomíná, jak vážil 
dlouhou cestu na půlnoční. Kéž bychom i my 
dnes nelitovali námahy a kroků a nesli požeh-
nání do svého okolí. Mezi povídáním a po-
chutnáváním na cukroví a dalších dobrotách 
zněly farním sálem koledy. Náš radostný zpěv 
doprovázely housle, klarinety a flétny. Zkrátka

celé odpoledne se neslo ve svátečním a velmi 
přátelském duchu. Ať se tato setkání stanou 
tradicí a k několika desítkám zúčastněných 
členů farní rodiny přibydou v následujících 
letech další...

 Lucie G.

V rámci Aliančního týdne modliteb, který 
proběhl 5. - 12. ledna, jsme se setkávali v 
Orlovně s bratry a sestrami z jiných církví a 
sborů a zamýšleli se nad důležitými otázka-
mi z oblasti církve, společnosti a celé naší 
země. Myšlenky na jednotlivé dny spojova-
la postava Jana Amose Komenského, který 

zemřel právě před 350 lety. Na nás katolíky 
připadlo úterý a téma PODNIKAVOST A 
BYZNYS. Otec Petr při promluvě zdůraz-
nil, že každá práce má být k oslavě Boha a 
upozornil na dvě úskalí, která nás mohou v 
práci potkat. Na jedné straně je to lenost a 
na straně druhé stejně nebezpečný worko-
holismus. 
Na Alianční týden modliteb příhodně na-
vazuje v katolické církvi Týden modliteb za 
jednotu křesťanů. Také letos v rámci této 
akce proběhla ekumenická bohoslužba v 
kostele sv. Martina, po které následovalo 
malé občerstvení a posezení na faře. Sešlo 
se nás 57. Je dobré, když se snažíme plnit 
vůli Pána Ježíše, který ve své velekněžské 
modlitbě prosí, abychom my křesťané byli 
jednotní.

Katka S.

Vánoční posezení na faře

Alianční týden modliteb a ekumenická bohoslužba
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Ve dnech 24. – 26. ledna se v naší farnosti se-
tkávaly maminky, které prosily za své děti. V 
pátek jsme při modlitbě Křížové cesty prosi-
ly za odpuštění našich vin a i pro farnost vy-
prošovaly dar „ODPUŠTĚNÍ“. V sobotu jsme 
prosily za odpuštění pro ty, kteří ublížili nám 
a našim dětem a v neděli při ADORACI, spo-
lečně chválily a děkovaly za přijaté dary od 
Boha. Symbolem setkání byla „KVĚTINA“. 
Při adoraci otec Petr každé mamince požehnal 

Nejsvětější Svátostí a jako dar od Ježíše dostala 
růži. Růže nám má připomínat, že jsme každá 
originál a jinak obdarována, stejně jako každá 
květina. Jako květina potřebuje k životu vodu, 
tak i maminky potřebují k životu Boha a jeho 
milosrdenství. Kéž dokážeme otevřít svá srdce 
a čerpat všechny potřebné dary a milosti, aby-
chom rozkvetly do plné krásy Božího dítěte.

Marcela Z

Postní aktivita pro farnost

Postní doba je příležitostí k zamyšlením se 
nad svým životem a hledáním nového postoje 
a obrácení srdce k Bohu. Prožíváme rok Boží-
ho Slova. Jako farnost budeme, v tomto post-
ním období, více otvírat Písmo svaté, kde se 
setkáme s Kristem. Na nástěnce bude otevřená 
Bible a každou neděli na ni přibude text evan-
gelia a obrázek. Pro mladší děti, starší děti a 
dospělé budou připravené lístečky -  citát z 
Písma a úkol na týden.
Přeji vám, ať je tato postní doba příležitostí, 
abychom se více setkávali s Kristem při četbě 
Písma svatého a vedli k tomu i své děti. 

Křížové cesty

Křížové cesty se budeme modlit každý pátek 
a  neděli. 
V pátek v 17.30 hod.
28. února – scholička; 
6. března – senioři; 
13. března – misijní klubko; 
20. března – maminky; 
27. března – mládež; 
3. dubna – ministranti 
V neděli v 15.00 hod. s uctěním ostatků sv. 
Kříže.
Na Velký pátek bude křížová cesta v 8.00 hod. 
v kostele svatého Jana Křtitele (H. K.)

Pozvání...

Triduum matek



6

24 hodin pro Pána

Na  přání papeže Františka po celém světě v 
postní době probíhá 24 hodin pro Pána for-
mou adorace pro věřící. V našem Novojičín-
ském děkanátu se modlitba uskuteční ve far-
nosti Kopřivnice. V pátek 20. března začne 
adorace v 20.00 – 24.00 hod. o půlnoci ado-
race bude ukončena a bude pokračovat v so-
botu  21. března  od 8.00 – 18.00 hod. V době 
adorace bude možnost přistoupit k svátosti 
smíření.

Svátost pomazání nemocných

V sobotu 21. 3. při mši svaté v 9.00 hod (kos-
tel sv. Martina) se bude udělovat sv. pomazání 
nemocných. Od 8.15 – 9.00 bude příležitost ke 
sv. smíření. Přistoupit k této svátosti mohou 
staří lidé, důchodového věku, nebo lidé, trpící 
vážnou nemocí. Svátost nemocných se přijí-
má jednou ročně, v případě zhoršení nemoci 
nebo ohrožení života se může přijmout ještě 
jednou.

Postní misijní jarmark

O 4. neděli postní 22. března po každé mši 
svaté se můžeme těšit na již tradiční misijní 
jarmark. Děti misijního klubka vám budou 
nabízet věci, které vyrobily. Zakoupením vý-
robků přispíváte na světové misie

Křížová cesta ke kapli sv. Marka

V sobotu 4. dubna. v 18.00 hod. půjdeme s 
křížem od Chovanců a budeme rozjímat nad 
utrpením Ježíše Krista a vyprošovat dar OD-
PUŠTĚNÍ nám a celé farnosti. Srdečně jsou 
zvaní nejen mladí, ale i starší, rodiny a každý 
kdo chce následovat Krista v jeho životě a utr-
pení.

Triduum

Na Zelený čtvrtek i Velký pátek bude kostel 
po obřadu otevřen alespoň 1 hodinu k mod-
litbě. O Bílé sobotě 11. dubna bude kostel sv. 
Jana Křtitele otevřen od 8.00 hod. k modlit-
bě u Božího hrobu do 20.00 hod. V 8.00 hod. 
zahájíme ranními chválami. V tento čas bude 
možné držet stráž u Božího hrobu. Prosím 
farníky, aby se zapsali na papír vzadu v kostele, 
čas bude rozdělen po 30 minutách.

Neděle Božího milosrdenství

19. dubna je neděle Božího milosrdenství. Je-
žíš chce, aby se lidé obraceli k Božímu milo-
srdenství a tak získávali jeho lásku a odpuš-
tění.  Tento den je možné získat plnomocné 
odpustky. V  15.00 hod., v hodině jeho smrti, 
bude vystavená NS k adoraci. Společně se po-
modlíme korunku k Božímu milosrdenství a 
budeme prosit za farnost o potřebné milosti. 
Od 14.30 hod. se bude zpovídat v kostele sv. 
Jana (H. K.).

Pobožnost u kaple sv. Marka

V neděli 26. 4. pobožnost u kaple sv. Marka v 
15.00 hod. Společně budeme vyprošovat po-
žehnání pro farnost a rolníky a také prosit za 
dobré počasí a hojnou úrodu. 

Pozvání...
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Kalendárium

KVĚTEN
• 8. 5. – mše svatá na poděkování za ukonče-
ní 2. světové války v 15.00 hod. na Kopané ve 
Staré škole.
• 16. 5. – farní pouť
• 24. 5. – 1. sv. přijímání v 9.00 hodin (22. 5. 
první zpověď, 23. 5. nácvik)
• 30. 5. Svatodušní vigilie v 21.00 hodin H. K.
• 31. 5. pobožnost u PM Lurdské na Horeč-
kách

ČERVEN
• 11. 6. Slavnost Těla a Krve Páně mše sv. v 
17.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele s eu-
charistickým průvodem do farního kostela sv. 
Martina.
• 20. 6. pobožnost v kapličce Na Dílech v 15.00 
hodin
• 21. 6. Pouť k sv. Janu Křtiteli mše sv. v 7.30 
a 9.00 hodin v H. K. (farní odpoledne v 15.00 
hodin)

Zpovídání ve svatém týdnu

Čtvrtek 2. 4. 17.30 - 18.00 hod.
18.30 - 19.00 hod.

Tichá

Pátek 3. 4. 17.00 - 18.00 hod.
18.45 - dle potřeby

sv. Martin DK

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

Neděle
(Květná)

5. 4. 14.30 - 17.30 hod.
11.30 - 12.30 hod.

sv. Martin DK
Tichá

Pondělí 6. 4. 17.00 - 18.00 hod.
18.30 - dle potřeby

sv. Jan Křtitel HK

Úterý 7. 4. 7.00 - 7.30 hod.
8.00 - dle potřeby

sv. Martin DK

Středa 8. 4. 17.00 - 18.00 hod.
18.30 - dle potřeby

sv. Jan Křtitel HK

Ve čtvrtek, pátek a v sobotu se NEZPOVÍDÁ!!!
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Bohoslužby ve svatém týdnu

Neděle
5. 4.

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

10.30 hod. - průvod 

sv. Martin DK
sv. Jan Křtitel HK

Tichá

Čtvrtek 
9. 4. 

Památka na poslední
večeři Páně

18.00 hod.
16.30 hod.

sv. Jan Křtitel HK
Tichá

Pátek
10. 4.

Velkopáteční obřady 18.00 hod.
16.30 hod.

sv. Jan Křtitel HK
Tichá

Sobota
11. 4.

Vigilie Vzkříšení
Páně

21.00 hod.
18.30 hod. 

sv. Jan Křtitel HK
Tichá

Neděle
12. 4. 

Vzkříšení Páně 7:30 hod.
9.00 hod. 

10.30 hod. 

sv. Martin DK
sv. Jan Křtitel HK

Tichá

Pondělí
13. 4. 

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

sv. Martin DK
sv. Jan Křtitel HK

Tichá

Historie frenštátské farnosti (1948 - 1989)
Příklon velké části československé společnosti 
k levicovému smýšlení po konci druhé světo-
vé války  se v plné míře projevil již ve volbách 
v r. 1946, z nichž vzešla vítězně Komunistická 
strana Československa (KSČ). Příležitost k cel-
kovému převzetí moci a k vytvoření politické-
ho monopolu se komunistům naskytla počát-
kem r. 1948. Vládní krize vyvrcholila dne 20. 
února 1948 demisí ministrů, kterou prezident 
republiky Edvard Beneš přijal. A tak po únoru 
1948 došlo k faktickému vytvoření politického 
monopolu a soustředění veškeré moci ve státě 
v rukou jediné strany – KSČ.
Únorové události znamenaly pro katolickou 
církev začátek čtyřicetiletého období skryté i 
zjevné perzekuce s cílem zlikvidovat nábožen-

ství. Kněží byli pod neustálým tlakem a dozo-
rem ze strany okresního církevního tajemní-
ka. Podobně jako v dobách nacistické okupace 
byly i v letech 1948 – 1989 omezovány např. 
slavnosti Božího těla, poutě nebo průvody do 
polí v tzv. křížové dny. Náboženské výuce ve 
školách byly činěny nejrůznější překážky s 
cílem snížit počet přihlášených dětí na mini-
mum. Umlčeny byly postupně  všechny nábo-
ženské spolkové aktivity včetně farních cha-
rit. 
Navzdory veškeré snaze však umlčení nábo-
ženského života ve frenštátské farnosti nepro-
bíhaly tempem, jaké si vládnoucí garnitura 
představovala. Svědčí o tom zpráva frenštát-
ského okresního církevního tajemníka, který 
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v červnu 1956 konstatuje, že „…religiozita v 
okrese je ještě velmi silná asi 70 až 75%. Nejen-
že bezpartijní, ale většina členů strany KSČ žije 
ve víře v Boha, i když nechodí do kostela…“. 
Řada věřících byla pro svou víru i v dalších le-
tech  vystavena nejrůznějším formám nátlaku 
a perzekuce. Nejčastější patřilo nepřijetí dětí 
na vybraný typ střední školy či nemožnost 
profesního růstu. Určité uvolnění v pronásle-
dování církve a věřících nastalo během dru-
hé poloviny šedesátých let v souvislosti s tzv. 
Pražským jarem. Nábožensky založení obča-
né měli od května 1968 možnost vstoupit do 
obnovené ČSL a krátké obnovy se dočkaly i 
některé náboženské projevy, např. Průvody a 

pouti. Tento život svobody poté na další dvě 
desetiletí  přerušily tanky „bratrské pomoci“ 
vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Ještě v 
červenci r. 1969 se ovšem množství občanů se-
šlo na Radhošti u příležitosti oslav cyrilometo-
dějského výročí, organizovaných ČSL. Vzhle-
dem k tomu, že tato strana zůstala i v době 
normalizace součástí Národní fronty, mohla 
alespoň v omezené míře nadále konat některé 
aktivity spojené s náboženským cítěním jejich 
členů. Zde je několik příkladů: oprava kap-
le na Lomné „U Kociána“, zájezdy na poutní 
místa – Velehrad, Blatnice pod sv. Antonínem, 
Hostýn, Kroměříž, Olomouc, aj.

Historie frenštátské farnosti (1948 - 1989)

Milí farníci! Každý poslední pátek v měsíci 
budou dětské mše svaté. Kázání bude zamě-
řené pro děti formou příběhu. Jsem rád, že si 
rodiče nacházejí čas a společně s dětmi při-
chází na mši svatou. Ať nás společná modlitba 
posiluje a pomáhá dětem i rodičům na cestě k 
Bohu. V modlitbě myslí otec Petr

V neděli 1. března, při mši svaté v 9.00 hodin 
budou představeny farnímu společenství děti, 
které přistoupí k 1. sv. přijímání 24. května. 
V obou kostelích bude tablo, které nám má 
připomínat, že se za tyto děti a jejich rodiny 
máme modlit.

Dětské mše svaté Představení prvokomunikantů

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., v Katolickém domě, kde si povídají, hrají 
hry a tvoří věci, které se potom nabízejí na mi-
sijním jarmarku. 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. Kaž-
dou první sobotu setkání je na faře ve Frenštá-
tě a každou třetí sobotu na faře v Tiché.

MODLITBY MATEK:
Každou středu po mši svaté  jsou modlitby 
matek v kostele (v zimním období ve farním 
sále).
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Farní informace

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 je modlitba 
růžence.

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 v 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.

ADORACE S MOŽNOSTÍ PŘÍMLUVNÉ 
MODLITBY:
Každou poslední sobotu v měsíci se mla-
dí schází k adoraci od 18.00 – 19.00 hod. ve 
farním kostele sv. Martina. Během adorace je 
možné přistoupit k přímluvné modlitbě.

VÝUKA KATECHISMU:
Výuka probíhá každou středu v Katolickém 
domě.
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 Římskokatolická 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



A co jsme ještě prožili...

Žehnání adventních věnců, 1. 12. 2019 Příjezd Betlémského světla, 21. 12. 2019
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Setkání u jesliček, 26. 12. 2019
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A co jsme ještě prožili...

Houslový koncert, 27. 12. 2019

Ekumenická bohoslužba, 19. 1. 2020

Slavnost Zjevení Páně, 6. 1. 2020


