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sv. MARTINA a JANA KŘTITELE

MAJAK
ROK 2020/ZÁŘÍ

Chvála Kristu!

Zdravím Vás, všechny moje nové farní-
ky. Předpokládám, že byste si rádi něco 
málo přečetli o svém novém faráři. Tak 
se pokusím něco napsat.
Jak  jste  si  už jistě  všimli, pocházím 
z Polska, z města Tychy. Je to nedaleko 
Katowic (cca 20 km).  Tam jsem studoval 
v semináři a na kněze jsem byl vysvěcen 
13.5.2000  v Katowicích. Sedm let jsem 
působil v Polsku ve dvou docela velkých 
farnostech (Wodzisław Śląski a Jastrzębie 
Zdrój). Můj kamarád, spolužák, přijel do 
Česka v roce 2003. Častokrát jsem ho na-
vštěvoval a dokonce i párkrát zastupoval. 
Jednou jak jsem u něj byl, přišli za mnou 
jeho farníci, a začali mne přemlouvat, 
abych přijel sem už napořád, že zde není 
moc kněží, že je potřeba i že by byli rádi, 
kdybych přijel. Tak jsem si řekl…že když 
o to už prosí samotní lidé, tak je třeba 
jim vyhovět. Takže po domluvě s naším 
a pak i vaším biskupem v roce 2007 jsem 
se přestěhoval do Česka.
Mé první působiště bylo v Kravařích, 
jako kaplan. Po 10 měsících mi biskup 
svěřil malou farnost u Ostravy, Velkou 
Polom.
   (pokračování na str. 2)

Úvodník
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Tam jsem byl 8 let, a když se uvolnilo místo 
na Mariahilf (takové krásné a zajímavé poutní 
místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor), 
byl jsem tam přesunutý. Jeden rok jsem měl 
pod sebou ještě navíc dvě farnosti (Zlaté Hory 
a Ondřejovice), ale po roce do těch farností 
poslali kněze, takže jsem se mohl věnovat jen 
poutnímu místu. A věřte…bylo tam co dělat… 
(Dá-li Pán, příští rok se tam vydáme na farní 
pouť).
Po 4 letech působení na Mariahilf přišel další 
dekret… a  jsem  tady.   Takže    můžeme    říci: 
z hor do hor. Tam Jeseníky, zde Beskydy. A 
musím vám říci, že ty vaše Beskydy to není pro 
mne novinka. Když jsem působil v Jastrzębiu 
Zdroju (3 roky; na druhé straně Karviné), tak 
jsem jezdíval do  Beskyd, takže Pustevny, Rad-
hošťskou kapli, Lysou Horu aj. jsem poznal už 
o hodně dříve. Teď si na to všechno vzpomí-

nám. Co se týká práce na poutním místě (PM) 
a ve farnosti jsou to dvě úplně rozdílné věci. 
Na PM není ta klasická práce: výuka nábožen-
ství, různá společenství, přípravy k svátostem 
atd. Ale zase je jiná práce. Samozřejmě s lidmi, 
kteří se v podstatě pořád střídají. Je to napros-
to jiné a není možné to ani srovnávat a říct, co 
je lepší.
Věděl jsem také, že „jednoho, krásného dne” 
se to stane, a že se jednou budu „muset” vrátit 
do farnosti. Ale netušil jsem, že přijdu zrov-
na na  tak  krásné  místo, a zase do hor. Je to 
tu pro mne výzva. Velká farnost, živá, město, 
spousta lidi, různých společenství, povinností, 
opravy. A proto prosím, modlete se za mne, a 
za naši farnost, abychom to tu spolu zvládli a 
pracovali „Ad maiorem Dei Gloriam”.

Váš otec Mariusz, nový farář
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Úvodník 

Duchovní slovo

Život věčný každého z nás začal naším po-
četím. Teď jsme všichni na cestě do Božího 
Království, a ono je cílem, ke kterému všech-
no má směřovat a napomáhat. A hlavně půso-
bení faráře, duchovního průvodce ve farnosti. 
A vždycky jsem měl na zřeteli tento cíl: udělat 
všechno, co je potřebné, abych spolu se svěře-
nými ovečkami všichni spolu přišli do nebe. 
Takový je úkol faráře. Udělat všechno pro spá-
su lidi a  pomoci  jim  na  té  cestě.  Věřím, že 
i v této farnosti spolu půjdeme tím směrem, a 
budeme dělat všechno, abychom byli spaseni. 
K tomu nám mají pomáhat i veškeré aktivi-
ty ve farnosti, začínajíc od mší sv. a ostatních 
svátostí, přes veškeré pobožnosti, modlitby, 
adorace, výuku náboženství a všechna spo-
lečenství dětí, mládeže a dospělých. A proto 
všechny Vás zvu a vybízím, abyste se k nim 
postupně zapojovali a připojovali. Však jsme 
úspěšně, s Boží pomocí začali nový pastorační 
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rok. A věřím tomu, že se nám podaří, abychom 
se plní elánu a nadšení spolu pustili do prá-
ce ve farnosti, hlavně po té duchovní stránce, 
abychom rostli ve víře, naději a lásce k Bohu 
a k sobě navzájem. Jistě si také kladete otázky, 
jaké to tu teď bude? Stejné? Nebo se bude něco 
měnit? Když jsem přemýšlel (aniž bych ještě 
věděl, že jdu zrovna sem), co bych chtěl udělat 
v nové farnosti, co zavést, co začít (pokud to 
tam ještě není), tak mne napadlo několik věci. 
A jelikož mám rád česká přísloví, a k nim patří 
i toto: změna je život, proto také rád bych ty 
nápady uskutečnil. A k tomu je potřeba udělat 
nějaké změny. To víte…nové koště… (a navíc 
jsem se dočetl v loňském záříjovém MAJA-
Ku, že i o. Petr na začátku nového školního 
roku dělal nějaké změny). Ale nebojte se. Jsem 
přesvědčený, že všechno to bude pro dobro a 
spásu nás všech. Však to bylo z vnuknutí buď 

Ducha sv., nebo Panny Marie, nebo jiných sva-
tých… A věřím, že se i Vám to bude líbit. Jaké 
to budou změny? Nechte se překvapit. Bude se 
to dělat postupně. Ale vroucně prosím…hlav-
ně se už za to modlete. Za celou pastoraci. A 
nejen za to. Ale za celou naši farnost (také i 
Tichou) však i tu jsem dostal na starost. Já se 
také  za  Vás  za  všechny modlím. A těším 
se na spolupráci, jak znova začneme vytvářet 
hezké farní společenství, podle Božích před-
stav, Božího přání a Boží vůle a společně si 
budeme pomáhat a kráčet cestou do Božího 
Království. A zatím to vidím nadějně, protože 
(po tak krátké době, jak jsem tady), vidím, že 
zde je skrytý veliký potenciál, a že spolu s Boží 
pomoci můžeme udělat krásné, veliké věci. 
Jen se otevírejme Božím plánům. S modlitbou 
a požehnáním +!

Váš otec Mariusz

Milí farníci, touto cestou bych chtěl ještě jed-
nou poděkovat, za strávené tři roky ve Fren-
štátské farnosti. Tři roky není tak dlouhá doba, 
ale pro mě byla nesmírně intenzivní, jak jsme 

se s některými shodli „jako bych tam, byl mno-
hem  delší dobu“.  V  tomto čase se podařilo, 
s vaším přispěním, udělat mnoho práce nejen 
na poli hmotném, ale i duchovním. Věřím, že 
to, co se podařilo vybudovat, bude dále sloužit 
a to, co zůstalo jako vaše duchovní bohatství, 
se bude dále rozvíjet. Z daleka nejsme u konce 
budování života farnosti i cíle našeho života. 
Jsem rád za čas strávený ve Frenštátě p. R., i 
když po uvážení jsem musel připustit změnu 
a tím vystoupit z rozjetého vlaku. Doufám, že 
to nebude vnímané jako zrada. Vím, že vás na-
padají různé otázky, zda se tomu dalo předejít 
nebo co by se mohlo a mělo změnit. Ať už je to 
jakkoliv, je třeba jít dál a snažit se pokračovat 
v cestě za Kristem ve svém životě. Omlouvám 
se, pokud jsem vám tím ublížil. Nadále budu 
ve svých modlitbách myslet na vás a rád budu 
vzpomínat na roky strávené ve Frenštátě p. R. 
Věřím,   že  se  někdy  potkáme.  Nejpozději  
v NEBI.

S láskou a vděčností žehná otec Petr

Epilog otce Petra
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Jsem moc rád, že jsem letošní Cyrilome-
todějský den mohl prožít jinak a jinde než 
kdykoli předtím. V minulosti jsem se měl 
možnost zúčastnit cyrilometodějských 
oslav na Velehradě. Letos poprvé jsem při-
jal pozvání na hlavní pouť na Radhošť (5. 
července). Na Radhošti jsem už v minu-
losti byl, ale nikdy jsem zde nesloužil mši 
svatou. Tak pro mne bylo velkou poctou, že 
to bylo poprvé na Cyrilometodějské pouti. 

Velikým zážitkem pro mne bylo, že se mše 
svatá sloužila v prostranství před kaplí a 
tak kromě pohledu na poutníky bylo mož-
no v každém okamžiku mše sv. pozorovat 
ten nekrásnější chrám přírody. Tím že je 
kaple nejvyšším chrámem v celé naší vlasti, 
tak ty výhledy byly opravdu úžasné. Sloužit 
na takovém místě je něco krásného. Každý 
z nás, myslím, velmi intenzivně mohl pro-
žívat Boží blízkost.
Musím říct, že se moc těším na další mši 
sv. na tomto posvátném místě.
Na závěr chci moc poděkovat všem, kdo 
přípravě pouti ale vůbec celé kapli věnují 
dobrovolně svůj čas. Je vidět, že jsou to lidé 
pro toto místo zapálení. Veliké díky všem 
členům Matice radhošťské!

P. Marek Žukowski
nemocniční kaplan Ostrava

Ohlédnutí... 

Zážitek otce Marka z hlavní pouti na Radhošti 

Pěší pouť na Velehrad

Po loňském nadšení z pouti na Hostýn 
jsme se 14. 7. 2020 vydali na dlouho plá-
novanou pěší pouť z Frenštátu na Velehrad. 
Předpověď počasí nebyla moc příznivá, ale 
pouť je pouť, takže žádné výmluvy, sbalit 
batohy a stany a hurá do farního kostela na 
ranní mši svatou. Věci na spaní jsme nalo-
žili do doprovodného auta a s požehnáním 
otce Petra, s batohem na zádech a s hroma-
dou úmyslů v srdci jsme vyrazili přes hory 
směr Valašské Meziříčí. 
Od kostela jsme se vydali v počtu sedmi, 
ale někteří nás z pracovních důvodů mu-
seli ve Valašském Meziříčí opustit. Zbýva-
jící čtyři poutníci jsme večer došli na místo 

noclehu. Je to krásná a romantická louka s 
obrázkem Panny Marie uprostřed staroby-
lých lip. Rozdělali jsme oheň, snědli večeři, 
pomodlili se večerní chvály, ještě si chvíli 
povídali a potom pěkně do spacáku pod ši-
rák, protože počasí nám přálo a byla krás-
ná, jasná noc. 
Ve středu ráno, obohaceni o další členku 
výpravy, jsme se vydali po společné modlit-
bě a snídani na Svatý Hostýn. Cesta pokra-
čovala částečně lesem a bahnem, částečně 
loukami a na sluníčku. Teplota byla příjem-
ná, pro pěší cestu tak akorát. K večeru jsme 
šťastní dorazili do baziliky Nanebevstou-
pení Panny Marie na Svatém Hostýnu.  
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Po modlitbě v bazilice a pivu jako křen ve 
stánku jsme se ubytovali v poutním domě. 
Postel a sprcha byly zaslouženou odměnou 
za zdolané kilometry. 
V noci trošku pršelo a ráno byl pohled          
z okna mírně zneklidňující, ale odvážné-
mu štěstí přeje, tak jsme po mši svaté a sní-
dani v místní restauraci pokračovali zase                   
v rozšířeném počtu o tři poutníky, kteří se 
k nám připojili ten den ráno, pěkně z ko-
pečka, směr Velehrad. 
Celý den bylo krásně, až k večeru se                   
za Zlínem přihnala bouřka, ale byli jsme             
v tu chvíli na správném místě u hospody 
plné místních štamgastů, takže jsme ten 
nejhorší čas přečkali tam. Po pivu nebo 
kofole   jsme  v pláštěnkách   pokračovali         
k poutnímu místu Kaménka, kde jsme, už             
bez deště, postavili stany, které nám tam 
náš doprovodný vůz dovezl. Uvařili jsme si 
večeři, popovídali si, pomodlili se a rych-
le na kutě, protože zítra nás čeká poslední 
etapa. 
Ráno v 6.00 hodin budíček, abychom měli 
dostatečnou rezervu pro případné zádrhele. 
Potom snídaně, sbalit, naházet všechno do 
auta a vyrazit, už zase za sluníčka, v počtu 7 
ks na závěrečnou část pouti.  Zbývalo nám 
posledních 26 km, takže jsme věděli, že už 

to asi dáme. Cesta vedla ze začátku lesem, 
loukami a ke konci kolem Baťova kanálu 
do Starého Města. Protože jsme měli ještě 
dost času, zašli jsme na kávu do cukrárny, 
trochu se dali do pořádku na posledních 5 
km a po ,,Poutní cestě Růžence´´ jsme před 
17 hodinou  doputovali šťastní a unavení 
k bazilice Nanebevstoupení Panny Marie a 
sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.
Nevím, jaké pocity měli ostatní, ale u mne 
převládala obrovská vděčnost za všechno, 
čím nás Pán obdarovává. Vděčnost za Jeho 
lásku  a  milosrdenství,  kříž  a odpuštění, 
za jistotu, že je stále s námi a že vše je v Jeho 
rukou, ale i drobnosti, jako je dobré poča-
sí.  
V 18.00 hodin jsme mohli zakončit naše 
putování mší svatou. Po mši jsme se roz-
loučili  a  rozdělili. Někteří ještě zůstávali 
na víkend, někteří jeli vlakem a někteří au-
tem s batohy do Frenštátu. 
Jsem moc ráda, že jsem se k této pouti 
odhodlala. Byl to pro mne čas zpomalení, 
modlitby, rozjímání a přiblížení se k Bohu. 
I  když  nás nohy  bolely,  stálo to za to! 
Za sebe mohu říci, že nelituji ani chvilky a 
jsem vděčná za čas strávený s Pánem a přá-
teli. Už se těším na příště!

Katka Siudová



6

Tradiční pouť u kapličky pod Dílem
V duchu přímluvy za naše občany k patro-
novi Trojanovic k svatému Janu Křtiteli a při-
pomínky jeho narození (24. června), života i 
odkazu, se nesla tradiční pouť před kapličkou 
pod Dílem, která se konala 20. června 2020. 
Deštivé odpoledne si účastníci zpříjemnili 
zpěvem a koláči, které napekl pan Jenda Ti-
chavský. Pro o. Petra Kříbka, který po třech 
letech působení ve farnosti Frenštát pod Rad-
hoštěm  odešel do jiné farnosti, si připravil na 
rozloučenou „zelňák“.

Ivana Vrtalová
místostarosta Trojanovic

Pět let po vydání encykliky „Laudato si“ vy-
zdvihující péči o stvoření, vyzval papež Fran-
tišek v neděli 24. května 2020 ke slavení roku 
Laudato si.
„Volám všechny lidi dobré vůle, aby se k této 
iniciativě připojili, pečovali o náš společný do-
mov a o naše nejzranitelnější bratry a sestry,“ 
vyzývá papež František.
Naše Misijní klubko se taky připojuje k vý-
zvě papeže Františka. Pokusíme se ten z lásky 
stvořený svět více objevovat, poznávat, těšit se 
z něho a chránit ho.
Jedna z možností jak objevovat a poznávat je 
podniknout společný výlet.
Tak jsme  7.  srpna  2020 v 7 hodin společně 
s Misijním klubkem z Tiché vyrazili linkovým 
autobusem směr Nový Jičín a tady jsme pře-
stoupili na autobus do Blahutovic. Tam jsme 
dorazili v 9:00h. Už tam na nás čekal o. Mari-
usz a společně jsme vyrazili na cca 4 km dlou-
hou cestu sv. Františka z Assisi (patron ekolo-
gů), která je jednou ze 41 cest v Evropě. Cesta 
je inspirována Františkovým Chvalozpěvem 
stvoření a každé z 10 zastavení se tématicky 
vztahuje k jednomu verši z tohoto chvalozpě-

vu. Na konci cesty jsme se společně pomodlili 
a o. Mariusz nám udělil požehnání. Pak a už 
nás čekala jenom cesta domů.
Třeba jsme si více uvědomili, jak úžasné je 
Boží  stvoření  a  pokusíme  se na něj nahlížet 
s větší láskou, úctou a radostí.
Svatý Františku, patrone všech, kdo chrání 
Boží stvoření, pomoz nám moudře žít a konat 
dobro ve světě. Amen

Věra Chovancová

Cesta sv. Františka - Blahutovice
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Příměstský farní tábor
„Laudato si, o mi Signore …..“ znělo ve dnech 
10. – 14. 8. farní budovou, kde byl příměstský 
farní tábor.
Téma - „Láska ke stvoření“.
Motto - „Střežit Boží dílo, které je projevem 
Otcovy lásky“.
Děti jsme celý týden seznamovali s encykli-
kou papeže Františka - LAUDATO SI a učili 
je chválit a velebit Boha. Také jsme hráli hry, 
povídali si a byli rádi, že můžeme být spolu. 
Táborem nás provázeli svatý František z Assisi 
a sv. Antonín z Padovy, kteří jsou nám vzorem 
svým hlubokým sjednocením s Bohem a tím i 
s celým stvořením.
Navštívili jsme i ZOO na Svatém Kopečku, 
kde jsme chválili Boha za krásu a pestrost 
stvoření a také za dar Eucharistie.

Marcela Zátopková

Výzva - Česká křesťanská enviromentální síť

Cílem České křesťanské environmentální sítě 
(ČKES) je umožnit církvím v ČR, křesťanským 
environmentálním organizacím i jednotliv-
cům sdílet a poskytovat informace a zkušenosti 
z oblasti ochrany životního prostředí, zabývat 
se ochranou životního prostředí a podporovat 
péči o Boží stvoření.

ČKES chce napomáhat rozvoji environmen-
tálních programů a projektů v církvích, církev-
ních organizacích a současně respektovat šíř-
ku rozdílných církevních tradic, z nichž každá 
svým osobitým způsobem a všechny společně 
usilují na základě biblických, teologických a 
duchovních východisek o hledání a uplatňo-
vání principů trvalé udržitelnosti s ohledem 
na bližní, s ohledem na život příštích generací 
a s ohledem na život celého Božího stvoření.
Pojeďte do kostela na kole!
Poradní odbor pro otázky životního prostře-
dí při SR ČCE, Ekologická sekce ČKA a Čes-
ká křesťanská environmentální síť vyhlašují         
na neděli 20. září 2020 a sobotu 19. září 2020 
již třináctý ročník akce s názvem „Do kostela 
na kole“. 
Velmi nám pomůžete, pokud budete sami 
akci propagovat. V případě jakýchkoliv dota-
zů pište na marek@drapal.org.

Milena Mužíková
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Obnova fasády kostela svatého Martina

V současné době probíhá obnova fasády vý-
znamné kulturní památky kostela sv. Martina. 
Od posledních (místy neodborných) oprav fa-
sády  v   70.  letech    minulého    století    došlo  ke 
značné degeneraci povrchu fasádních prvků. 
Díky iniciativě Národního památkového ústa-
vu v Ostravě ve spolupráci s panem farářem 
P. Petrem Kříbkem, ostravsko-opavským bis-
kupstvím a městem Frenštát pod Radhoštěm 
probíhá obnova fasády farního kostela. Jedná 
se o první etapu obnovy, při které bude obno-
vena fasáda lodi kostela, z finančních důvodů
nebude provedena obnova fasády na věži. 

Základní údaje o prováděné obnově: 
Jedná se o obnovu fasády tradičními techno-
logiemi a postupy s obnovením všech štuko-
vých prvků a profilací na základě dochovaných
fragmentů v omítce a na základě historických 
archivních materiálů tak, aby fasáda koste-
la byla obnovena do původní podoby, což je 
důležité z důvodu zachování autenticity této 

významné kulturní památky, která tvoří velmi 
významnou architektonickou a urbanistickou 
dominantu našeho města. 
Konkrétně je nutné provést oklepání nesou-
držných omítek lodě kostela asi z 80%. Oklepa-
né plochy budou očištěny a spáry vyškrábány. 
Ze zbylých ploch se soudržnou vrstvou omítky 
a na nenarušených římsách bude mechanic-
ky odstraněna stávající stříkaná finální vrstva
omítky. Takto připravená fasáda bude omyta 
tlakovou vodu, nastříkána zpevňovačem zdi-
va a doplněna omítkou. Na závěr bude fasáda 
celoplošně pře-štukována štukem s hladkou 
strukturou a proveden nátěr fasádní barvou. 
Klempířské prvky budou provedeny nově z 
měděného plechu. Kamenný portál na fasádě 
jižní kaple bude očištěn od omítky a následně 
restaurátorsky opraven. Kolem obvodu koste-
la bude proveden okapový chodník. 

Finanční náročnost obnovy činí 2 710 000  
Kč. 
Financování: 
• 1 355 000 Kč – účelová dotace poskytnuta 
Ministerstvem kultury ČR z Programu    re-
generace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón na rok 2020. 
• 271 000 Kč – v rozpočtu města byla na Pro-
gram regenerace MPR a MPZ na rok 2020 
schválena částka ve výši povinného 10% po-
dílu města. 
• 1 084 000 Kč - Podíl vlastníka kulturní pa-
mátky, tj. ŘK farnosti Frenštát pod Radhoš-
těm. 

Práce jsou prováděny dodavatelsky firmou
SPO Studénka, která mj. provádí rekonstruk-
ce a opravy fasád i interiérů kostelů a jiných 
historických budov. 
Termín obnovy: 
Zahájení 7/2020 
Dokončení 11/2020 

Petr Kubenka
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Uplynulé události

Dovolte mi připomenout některé významné 
události, na které jsme si třeba vůbec nevzpo-
mněli nebo jsme neměli možnost je sledovat:

 Dne 17. března 1990, tedy před 30 lety, zve-
řejnil Vatikán jména čtyř nově jmenovaných 
biskupů: současný arcibiskup olomoucký 
Mons. Jan Graubner, současný biskup ostrav-
sko-opavské diecéze Mons. František Václav 
Lobkowicz OPraem, v současnosti emeritní 
biskup plzeňský Mons. František Radkovský 
a Mons. Josef Hrdlička, současný emeritní 
biskup olomoucký.

V pátek 27. března 2020 v 18:00 hod. jsme 
mohli sledovat na TV Noe živě přenos z Va-
tikánu „Urbi et Orbi“ papeže Františka. Jen 
heslovitě z jeho promluvy:                                             
- Jsme na stejné lodi , všichni zranitelní a dez-
orientovaní                                                                         -      
Je obtížné pochopit Ježíše: „Mistře, je ti to jed-
no, že hyneme?“                               
-  Současná bouře demaskuje naši zranitelnost 
a odhaluje falešné a povrchní jistoty.   
- Měli jsme dojem, že jsme mocní a schopni 
všeho.                                                      
- Pozvěme Ježíše do loďky svých životů, ode-
vzdejme mu svoje obavy.                                               -      
Uprostřed izolace slyšme zvěst, která je naši 
spásou:  Vstal z mrtvých a žije vedle nás.            
- Na něj hoďme všechnu svou starost, vždyť 
jemu na nás záleží.  

Dne 21. dubna 2020 před třiceti lety zavítal do 
Československa na historicky první návštěvu 
papež  Jan  Pavel II.   Vzpomeňme   na slova 
Václava Havla, kterými na ruzyňském letišti 
uvítal papeže: „Nevím, zda vím, co je zázrak. 
Přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto oka-
mžiku účastníkem zázraku.“  Ten den povstala 
naše církev z popela.

Dne 28. dubna 2020 se sešli na 122. plenár-
ním zasedání České biskupské konference češ-
tí a moravští biskupové. Hlavním bodem jed-

nání byly volby nového vedení ČBK, jelikož 
současnému vedení končí pětiletý mandát.                                                                          
Novým předsedou byl zvolen arcibiskup olo-
moucký a metropolita moravský Jan Graub-
ner. Za místopředsedu členové ČBK zvolili 
královéhradeckého biskupa Jana Vokála. No-
vými členy stálé rady ČBK byli zvoleni litomě-
řický biskup Jan Baxant a ostravsko-opavský 
pomocný biskup Martin David. Nové vedení 
ČBK se svých funkci ujalo k 1. květnu 2020.

Sepsala: Milena Mužíková

Pozvání

POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ

V neděli 1. listopadu bude v 15:00 hod.     
na Frenštátském hřbitově pobožnost za ze-
mřelé. Společnou modlitbou budeme pro-
sit za naše zemřelé a také za duše v očistci,        
na které nikdo nepamatuje.

MŠE SVATÉ PRO DĚTI

Milí farníci! Každý poslední pátek v měsíci 
budeme pokračovat v  dětských mších sva-
tých. Promluva formou příběhu bude za-
měřena pro děti. V září se bude konat 25.             
v 18:00 hodin v H.K.

o. Mariusz
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Farní informace

SCHOLIČKA 
se schází děti ve scholičce každý pátek a to     
od 17:00 hod. ve farním sále. Vede Mája Fial-
ková (provdaná Šlechtová). 

FARNÍ SBOR
má stále zkoušky každý pátek po večerní mši 
svaté (v letním období v H.K. a v zimním ob-
dobí ve farním sále). Vede Marie Fialková.

MISIJNÍ KLUBKO
se schází pravidelně každý pátek v 16:00 hod. 
v Katolickém domě. Vede Věrka Chovancová.

MODLITBY MATEK
se konají každou středu po mši svaté v kostele 
(v zimním období ve farním sále). Vede Mar-
cela Zátopková.

SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ
se koná vždy každou třetí sobotu v měsíci       
v 15:00 hod. v Katolickém domě. Vede Pavla 
Blablová.

SVÁTOST SMÍŘENÍ
Ke svátosti smíření je možno přistupovat 30 
minut před každou mši svatou. První pátek     
v měsíci v době od 15:00 hod. do 17:55 hod a 
ostatní pátky v měsíci od 17:00 hod. do 17:55 
hod.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI
Pondělí, středa, pátek v 18.00 hod.v kostele sv. 
Jana Křtitele (H.K.)
Úterý, čtvrtek, sobota  v 7.30 hod. v kostele sv. 
Martina (D.K.)
Neděle v 7.30 hod. – kostel sv. Martina, a            
v 9.00 hod. - kostel sv. Jana Křtitele.
V zimním období (zimní čas) se bohoslužby 

přesouvají z kostela sv. Jana do farního kostela 
sv. Martina mimo neděli.
V domově pro seniory Hortenzie je mše sva-
tá každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci v 9:00 
hod. 
V DPS na Rožnovské ulici je mše svatá každé 
první pondělí v měsíci ve 14.00 hod.
V DPS v Martinské čtvrti zatím nikdo o. Ma-
riusze nekontaktoval.

KONTAKT
Římskokatolická farnost Frenštát pod Rad-
hoštěm, Kostelní 506, 74401
P. Mariusz Tomasz Banaszczyk
Tel: 734 267 686
Email: rkf.frenstatpodradhostem@doo.cz
Web: www.farnostfrenstat.cz
IČO: 45214891
Číslo účtu: 1762774349/0800  - zde můžete 
přispívat na potřeby farnosti. Děkujeme.

ÚŘEDNÍ HODINY:
Dle telefonické domluvy.

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: Mila.53@seznam.cz
uzávěrka příštího čísla: 15. listopadu 2020
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A co jsme ještě prožili...

První svaté přijímání, 21. 6. 2020

Pouť na Radhošt, 5. 7. 2020
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A co jsme ještě prožili...

Z výletu Misijního klubka do Blahutovic, 7. 8. 2020

Chvíle modlitby - příměstský farní tábor, 10. - 14. 8. 2020


