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Pochválen buď Ježíš Kristus!
Milí farníci, tentokrát píšu Vám v takové 
zvláštní době. Zvláštní pro každého z nás. 
Zvláštní v tom, že každou chvíli se něco 
mění, zpřísňuje se a omezuje.
A to moje psaní je o to těžší, že když to 
píšu, tak ani nevíme, jak to vůbec bude v 
době adventní a vánoční vypadat. Jestli se 
budeme moci zase spolu setkávat v našich 
kostelích při bohoslužbách (a vím, jak moc 
po tom toužíte), na faře během našich pas-
toračních setkání (vím, že i to Vám už také 
chybí) nebo dokonce i venku, při různých 

ostatních příležitostech (a to schází už asi 
každému).
Zatím nedělní mše sv. prožíváme jen on-
-line. Ale aspoň tak můžete „být” během 
nedělní bohoslužby v našem farním koste-
le. Ostatní informace se můžete dozvědět 
buď na internetu nebo z vitrínek u našich 
kostelů. 
Věřím ale, že Vánoce už budeme zase 
moci spolu prožívat v našich kostelích. A 
možná, že to bude i dříve. Modleme se za 
to vroucněji.     
                                 (pokračování na str. 2)
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Chtěl jsem Vám také ještě napsat pár slov, co 
se děje na faře. Samozřejmě pokračujeme i v 
opravách i přes tu těžkou dobu.   
Do rekonstrukčních plánů byla zahrnutá i 
kaple na faře, pro malé skupinky a pro jednot-
livce, kteří se chtějí (zvlášť v zimě) pomodlit v 
teple. Já také jsem si říkal, že pokud přijdu do 
nové farnosti, tak první věc, kterou budu chtít 
udělat (pokud tam ještě nebude), je kaple na 
faře. Mám už s tím zkušenosti a věřte mi: je to 
vynikající věc. Vřele doporučuji takovou kapli 
na každé faře.
Jelikož bylo to už nějakým způsobem před 
připravené, tak jsme se do toho mohli pustit a 
udělat to. „Bohužel” pro tu kapli byla zvolená 
místnost s tou nejhorší akustikou. A proto bylo 
třeba vymyslet něco, co tu akustiku omezí. Tak 
se rozhodlo, že uděláme tu kapli ve dřevě, kte-
ré ty nechtěné zvuky ztlumí. Udělali jsme pro-
jekt, oslovili stolaře a pracujeme na tom.
Kaple bude zasvěcena sv. Ritě, patronce věci 
beznadějných, nemožných a neřešitelných. Od 
nějaké doby mě ona doprovází na cestě mého 

kněžského života.
A teď přichází pro mne to nejhorší. To, co 
zrovna nemusím, nemám rád, ale bez toho to 
bohužel nejde. Řeč o penězích.
Všechno vyšplhalo do částky o dost přesahu-
jící 100.000 Kč. Je to ale všechno dubové, takže 
nás to přežije. A myslím si, že i naše děti také!
S Boží pomocí se už podařilo najít sponzora 
na docela slušnou částku. Ale zbývá ještě „tro-
chu” peněz sehnat.
Do té doby, když se vybíralo na opravy, bylo 
to takové „obecné”: říkalo se prostě „na opravy 
fary”. U té kaple víme konkrétně kolik co stojí: 
lavice, obětní stůl, sedes, svatostánek, liturgic-
ké nádoby, sochy. A proto bych Vám chtěl teď 
nabídnout něco jiného. Zvláště těm, kteří rádi 
vědí, na co konkrétně jdou peníze, které dávají 
„na opravy”. Tentokrát můžete zasponzorovat 
konkrétní věc (třeba oltář nebo lavici, nebo 
svatostánek…). Můžete to udělat jako jednot-
livé osoby, nebo se spolu s někým domluvit; 
celá rodina nebo několik rodin dohromady; 
firma, atd.
Samozřejmě dáváme přednost našim farní-
kům, ale jiným sponzorům se bránit nebu-
deme (vím, že to budou číst lidé nejen z naší 
farnosti).
Je mi jasné, že toto období je těžší i po té fi-
nanční stránce, ale buďte v tom všem opravdu 
svobodní. Chcete-li, tak přispějete, nechcete 
- nic se neděje. Všichni stejně můžete pomoci 
svou modlitbou.
Pokud se pro takový příspěvek rozhodnete, 
obraťte se prosím přímo na mne. Dozvíte se 
také, kolik by stála ta konkrétní věc.
Věřím, ba, dokonce jsem si jistý, že se nám i 
teď podaří dotáhnout toto dílo do úspěšného 
konce. Koneckonců je to kaple sv. Rity, pat-
ronky věci beznadějných, nemožných a neře-
šitelných.
A už se těším na společné její žehnání.

S pozdravem
otec Mariusz, váš farář
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Na začátku tohoto nového liturgického cír-
kevního roku chtěl bych Vám, milí farníci, 
především popřát, ať je to pro Vás, respektive 
pro každého z nás, opravdu „nový rok”. Nejen 
tím, že se mění číslo - ve všední dny z „II” na 
„I”, a v neděle a svátky z „Ačka” na „Béčko”, ale 
ať je nový v tom, že i ve Vašem každém dnu 
bude něco nového, něco, co Vás aspoň trošku 
přiblíží k Bohu, co Vás naplní láskou k Němu, 
k bližnímu a i k Vám samotným.
Nebudu se teď rozepisovat o adventní době, co 
to je, proč a jak bychom ji měli prožívat. Však 
to všechno už dobře víte. Nebudu se rozepi-
sovat ani o Vánocích…i když…jednu zprávu 
bych chtěl podotknout.
Vánoce, jak tomu běžně říkáme, to jsou pře-
ce svátky Božího Narození, narození našeho 
Pána, Ježíše Krista, což znamená, že oslavuje-
me Jeho narozeniny. Když přijdeme k někomu 
oslavit spolu s ním ten krásný, zvláštní den, 
běžně mu přinášíme nějaký dárek. Uvažovali 
jste o něčem takovém pro Ježíše Krista? O ně-
jakém dárku? Koneckonců to Jeho narozeniny 
oslavujeme i On je (měl by být) středem po-
zornosti. Co by Mu udělalo radost? Poslední 
dobou jsem tak o tom trošku víc uvažoval, a 
přišel jsem na to, že největší radost by mu udě-
lalo…čisté srdce, čisté srdce každého z nás. A 
takové srdce se dá dobře očistit pouze ve svá-
tosti smíření; zpovědí, pořádně připravenou a 
hluboce prožitou. A proto vybízím Vás, zvláš-
tě ty, kdo už dlouho na zpovědi nebyli: neod-
kládej další měsíc nebo rok tu svátost; připrav 
se a přijď se smířit s Bohem. Věřte mi, bude to 
beze sporu nejkrásnější dárek pro Něj. A nejen 
pro Něj - také i pro Vás samotné, pro vaši rodi-
nu a i pro celou naši farnost.
V úvodníku jsem se zmínil, že na faře vzniká 
kaple sv. Rity, patronky věci beznadějných, ne-
možných a neřešitelných. Bohu díky za to. Jak 
za sv. Ritu, tak za tu kapli, a také za pobožnosti 
k té světici, které, jak jen se zase trochu uvolní, 
začneme v naší farnosti prožívat. Už teď bych 

Vás rád na ně pozval. Pobožnosti k sv. Ritě by-
chom dělali jednou za měsíc, vždy ve středu 
nejblíž 22. dne v měsíci. Pokaždé budeme za-
čínat mši sv., po ní budeme svěřovat naše pros-
by na přímluvu sv. Rity (ty budete moci napsat 
a donést před mši sv., a pak je budeme číst a 
svěřovat Pánu Bohu). Na závěr se pomodlíme 
litanii k sv. Ritě a zvláštní modlitbu v situacích 
těžkých a neřešitelných s prosbou o přímluvu 
sv. Rity.
Naše pobožnosti začneme, jakmile to bude 
možné.
Drazí farníci, na ten adventní čas Vám přeji 
a vyprošuji otevřeností Duchu svatému a vše-
mu, co pro Vás Bůh v tomto zvláštním čase 
připravil, abyste po vzoru Panny Marie každý 
den přijímali do svého srdce Boží slovo a uvá-
děli je do života.

S modlitbou a požehnáním +!
otec Mariusz, váš farář

Duchovní slovo... 
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 „Modlitby Matek budou v úterý v 18 hodin 
na faře. Zveme všechny maminky a babičky, 
aby se společně modlily za děti.“ - tak tuhle 
větu slýcháváte často v ohláškách.
Mnohým z vás vyvstane otázka - Co je to za 
společenství a proč vzniklo?
V roce 1994 napsala skupina křesťanů v Ang-
lii brožurku s názvem Co to děláme našim dě-
tem. Knížka byla plná statistik o tom, jak trpí 
děti v Anglii, ale i jinde ve světě. Pro mnoho 
lidí to byla šokující zpráva.
Na základě této knihy se zakladatelka Veroni-
ka a švagrová Sandra modlily a bylo jim vnuk-
nuto, že mají s důvěrou odevzdávat svoje děti, 
aby Ježíš mohl působit v jejich životech. Tak 
mohou něco udělat nejen pro své děti, ale i pro 
děti na celém světě. Sandra a Veronika znaly 
další matky, které měly problémy s dětmi, a 
tak vznikla první skupinka Modliteb Matek. 
Pán tyto modlitby potvrdil skutečnými zázra-
ky a slovem z knihy proroka Jeremiáše „Pře-
staň hlasitě plakat a ronit slzy...“
Za necelé dva roky se Modlitby Matek rozší-
řily do mnohých zemí světa. Veronika byla už 
babičkou, Sandra měla osm dětí, neměly žád-
né prostředky na to, aby MM dělaly reklamu. 
Pouze se modlily a o svých modlitbách řekly 
či napsaly svým známým a rodině. A Pán Ježíš 
sám posílal nové a nové matky a vytvářel nové 
skupinky. Nikoho nezvaly, nic neorganizovaly. 
Šly jen tam, kam je pozvali. Veronika napsala 
knihu „Radost s odevzdání se“, kde je krásně 
popsáno, jak vypadá odevzdání se do Božích 
rukou v praktickém životě, co všechno nám 
Bůh dává a po nás chce pouze mu plně důvě-
řovat – odevzdat se.
Když se skupinky MM rozšířily do celého 
světa, následně vznikla komunita Solace (Útě-
cha). Její součástí jsou Modlitby Matek, Mod-
litby Otců a Děti víry. Po celý rok se každý tý-
den modlí za své děti. Po krátkém čase byly 

pozvány, aby se každé čtvrtletí po celém světě 
modlily tři dny duchovně spojeny na jednotné 
úmysly. Nejen za své děti, ale také za sebe a 
za ty, za které se možná nikdo nemodlí. Toto 
vnuknutí dostala ve stejném čase nejenom za-
kladatelka Veronika, ale i bývalá koordinátor-
ka MM v ČR Růženka z Brna. Věřily, že je Pán 
vede svým Duchem, aby se v pátek postily a 
odprošovaly za svoje hříchy. V sobotu prosi-
ly za odpuštění a obrácení těch, kteří ublíži-
li nám a našim dětem. A v neděli se radovat, 
chválit Pána a děkovat mu za všechno, co nám 
v našem životě dopřál.

Společenství Modliteb Matek je v naší far-
nosti osm let, kde se setkáváme každý týden a 
prosíme nejen za své děti, ale také za ty, kteří 
nás prosí o modlitbu, za celou farnost a svět. 
Za těch osm roků, kdy se setkáváme, se stalo 
několik zázraků, za které jsme Bohu vděčni.
Co nás může společenství Modliteb Matek 
naučit? Ať jsme v jakémkoliv stavu, či věku, 
můžu se učit odevzdanosti. Učit se každý den 
odevzdávat Bohu všechno, co prožívám, z 
čeho mám radost, i co mi působí starosti. Ode-
vzdám celý svůj život a Bůh promění všechno 
to, co mu odevzdám.

Marcela Zátopková

Ohlédnutí... 

Modlitby matek v roce 2020
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Misijní klubko v roce 2020
Jaká byla činnost frenštátského misijního 
klubka v tomto roce? Všem nám známý virus 
pozastavil na velkou část roku činnost nejen 
misijních klubek. Tak o čem tady psát? 
A přece naše misijní parta něco společně pod-
niknout stihla.
Hned 3. 1. 2020 jsme měli první schůzku. Jako 
vždy na začátku roku to byla schůzka převážně 
informativní, co plánujeme a jaké nás čekají 
aktivity (to jsme ještě netušili, co nás opravdu 
čeká). Na následujících schůzkách jsme se při-
pravovali na Velikonoce, především vyrábě-
ním na misijní jarmark.
Během února začaly děti z misijního klubka 
spolu s mladými farníky s nácvikem divadla 
„Šťastný princ‘‘. Bylo v plánu zahrát toto před-
stavení na farním dni a i touhle formou misij-
ně působit.
V sobotu 29. 2. jsme se vydali na výlet do 
Kroměříže. Procházka v pod-zámeckém par-
ku, potom návštěva řádových sester v klášteře, 
především ses. Františky a ses. Zdislavy. Po mši 
sv. v klášterní kapli jsme společně poobědvali, 
a pak si povídali a hráli hry. No a potom bum 
a neviděli jsme se 3 měsíce. 
V květnu vyhlásil papež František rok „ Lau-
dato si“. Hned, jak to bylo možné, jsme se  
začali zase scházet a rozhodli jsme se zapojit 
aktivně do jeho prožívání modlitbou, skutky, i 
poznáváním celého Božího stvoření. Zároveň 
se na každé schůzce pokračovalo s nácvikem 
divadla.
Během prázdnin schůzky nebyly, nicméně 
jsme podnikli dva výlety, které byly zaměřeny 
na poznávání toho, co je kolem nás.
7. 8. - Blahutovice – Cesta sv. Františka. Spolu 
s námi byli i misionáři z Tiché.
22. 8. - Ostrava – halda Ema a ZOO
25. 8. a 28. 8. byly výjimečné zkoušky diva-
dla.
Od září jsme se začali opět pravidelně scházet 
a hodně energie jsme všichni věnovali nácviku 
divadla. Bylo v plánu zahrát ho na Misijní ne-
děli 18. října. A bylo toho v plánu ještě mno-

hem víc, ale …                     
    Chci poděkovat všem dětem z misijního 
klubka, klukům, kteří s dětmi nacvičují diva-
dlo, rodičům a všem, kdo jakkoli pomáhají a 
podporují naši činnost.
Neklesejme na mysli, věřím, že i to divadlo, 
které děti nacvičují už taaaaak dlouho, vám 
jednou zahrají. Buďme v tomto čase spojeni 
modlitbou a nezapomínejme jeden na druhé-
ho.         

Věra Chovancová

Z výletu do Ostravy, 22. srpna 2020



6

Farní kostel sv. Martina
V minulém čísle farního zpravodaje MAJAK 
jsme informovali o zahájení a průběhu obno-
vy fasády významné kulturní památky kostela 
sv. Martina.
V současné době spějí práce na této kulturní 
památce ke konci. Hotova je fasáda ze dvorní 
části, z průčelní části se dokončuje štukování 
fasády. Během měsíce listopadu budou prove-
deny ještě tyto práce:
- provedení konečného nátěru celé fasády
- demontáž lešení
- úprava oken v soklové části
- bude započato s terénními úpravami a štěto-
vým chodníkem
- nátěr hromosvodů v barvě fasády
Provedením uvedených prací bude ukončena 
první etapa obnovy, tj obnova fasády lodi kos-
tela, z finančních důvodů nebude provedena
druhá etapa, tj obnova fasády na věži.
Za provedené práce zbývá farnosti uhradit 
ještě 130 tis. Kč.

Filiální kostel sv. Jana Křtitele
Zde probíhá záruční oprava fasády, bylo pro-
vedeno čištění okapního systému a lokální 
vysprávky střešní krytiny, svodů z měděného 
plechu, provádí se sanační omítky soklu. Zá-

stupci orgánu státní památkové péče požadu-
jí natření celé plochy fasády v co nejkratším 
možném termínu, a to z důvodu předpokláda-
ného zhoršení povětrnostních podmínek.
Na obou akcích se pravidelně konají kontrolní 
dny za účasti vlastníka (pan farář, zástupci bis-
kupství ostravsko-opavského), orgánu státní 
památkové péče a zástupce prováděcí firmy.

Petr Kubenka

Společenstvo seniorů v roce 2020
V druhé půli minulého roku vzniklo v naší 
frenštátské farnosti společenství seniorů, které 
je otevřené všem, kteří se cítí být osamoceni, 
anebo se chtějí s druhými setkávat. Společen-
ství se schází každou 3. sobotu v měsíci v Ka-
tolickém domě v 15.hod.
Kvůli současné situaci a mimořádným opat-
řením je setkávání seniorů dočasně pozasta-
veno.
Co je jeho náplní? Začíná modlitbou růžen-
ce, která je obětovaná za nemocné, umírající 
a naše rodiny. Pak je prostor pro přátelské sdí-
lení, přednášky s duchovní tématikou, kvízy či 

drobné rukodělné činnosti. Setkání, které trvá 
asi dvě hodiny, si zpříjemňujeme čajem, kávou 
a dobrotami.
V čem je přínosné? Nejhezčí dar těchto setká-
ní je, že se poznáváme a můžeme se oslovovat 
jménem.
A až nás nezvaný host jménem coronavirus 
opustí, a bude možno se opět setkávat, pak vy, 
kteří jste ostýchaví, nebojte se a přijďte mezi 
nás. Mohou přijít i ti, co nepatří do naší far-
nosti. Rádi vás přivítáme.  

Pavla Blablová

Opravy kostelů finišují
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Když v roce 1990 nastupovali skauti a skautky 
v Brně do vlaků s lucerničkami s Betlémským 
světlem, nikdo nedokázal odhadnout, jestli to 
není nejen poprvé, ale i naposledy. Kurýři teh-
dy s napětím vyhlíželi na každé zastávce, jestli 
tam na ně někdo čeká, jestli se informace o je-
jich cestě dostaly k lidem, jestli je ta informace 
zaujala, a jestli budou ochotni si pro světlo na 
nádraží přijít. 
Zpětné ohlasy po prvním ročníku přesvědčily 
organizátory, že tato akce má smysl a připravil 
se další ročník – druhý, třetí atd, až je tu letos 
ten třicátý. Mezitím se akce pěkně rozrostla. Z 
původních 7 vlaků je letos již 62 vlaků, které 
přivezou Betlémské světlo na celkem 765 ná-
draží. Zde je na místě vyslovit velké uznání a 
poděkování Českým drahám, které nás celá ta 
léta podporovaly a umožňovaly za jasně do-
hodnutých pravidel převážet Betlémské svět-
lo. Dnes již přibylo na kolejích více přeprav-
ců a věříme, že spolupráce s nimi bude stejně 
úspěšná jako s Českými drahami, které stále 
zůstávají hlavním partnerem a přepravcem.
Když jsme u těch čísel – v loňském roce se 
konalo 569 místních akcí souvisejících s Bet-
lémským světlem. A to jsou ty, které organi-
zátoři místních akcí zveřejnili. Kolik se jich 
odehraje bez zveřejnění, těžko odhadnout. 
Za ta léta se vystřídalo při rozvozu Betlém-
ského světla několik skautských generacích, 
které naplňovaly základní myšlenku této 
akce, že radost druhým lze udělat i bez dra-
hých dárků a osobní kontakt je pro mno-
ho našich sousedů víc než jakýkoliv dárek. 
A mezi kurýry se již začínají objevovat děti 
kurýrů ze začátku devadesátých let. Je hezké 
sledovat, jak se služba pro Betlémské světlo 
přeměňuje v rodinné tradice.
Vzhledem k současnému vývoji epidemie 
proběhne v sobotu 12. prosince 2020 místo 
mezinárodního setkání skautských delegací 
v Rakousku online stream z ekumenické bo-
hoslužby v Salzburgu. Vlastní předávání pla-

mínku BS proběhne na hranicích sousedících 
států, které jej následně předají na dalších hra-
nicích svým sousedům.
Následující sobotu, 19. prosince 2020, pro-
běhne, pokud to situace dovolí, rozvoz Bet-
lémského světla po republice. Tímto dnem 
začíná možnost pořádání místních akcí.
Do Frenštátu p. R. přiveze Betlémské světlo 
vlak Sp 1783 Radhošť v 10:35 hod.
Sledujte také https://www.betlemskesvetlo.
cz/
Doufáme, že epidemiologická situace v pro-
sinci dovolí průběh rozvozu Betlémského 
světla i místních akcí. Samozřejmě se ale bu-
deme se snažit v co největší míře respektovat 
nařízení pro omezení šíření nákazy.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm si v dalších 
dnech můžete zapálit Betlémské světlo na 
těchto místech:
Cyklosport Prašivka, Bezručova 1984
telefon: 777 651 516
pondělí 21. 12 – středa 23. 12. 
v době 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Milena Mužíková, Trojanovice pod Javorní-
kem 698, telefon: 737 637 029
pondělí 21. 12 – středa 23. 12. 
v době 10:00 – 18:00

Vzhledem ke stávající situaci na níže uvede-
ných institucích sledujte jejich webové stránky 
a předem se informujte:
Turistické informační centrum 
Frenštát pod Radhoštěm
telefon: 556 836 916, 725 947 890
www stránky: www.frenstat.info
Římskokatolická farnost Frenštát pod Rad-
hoštěm, kostel sv. Martina (dolní kostel)
www stránky: www.farnostfrenstat.cz
Informační centrum Trojanovice
telefon: 556 835 022
www stránky: https://www.trojanovice.cz/tu-
ristika/informacni-centrum/

Milena Mužíková

Betlémské světlo 2020
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Historie frenštátské farnosti (1989 - 2012)

Období po r. 1989 můžeme označit za tzv. 
soudobé dějiny. Velká část současné populace 
má poslední čtvrtstoletí v živé paměti a část z 
ní se rovněž podílela na veřejném dění.
V Trojanovicích dochází k obnově dříve za-
niklých organizací a spolků. V r. 1994 na usta-
vující schůzi v hotelu Radegast, obnovila svou 
činnost Matice Radhošťská, jejímž cílem se 
stala celková rekonstrukce kaple na Radhoš-
ti. Po několikaletém shromažďování financí z
darů soukromých osob, příspěvků měst, obcí 
i státu bylo v r. 2000 vydáno stavební povole-
ní. Práce byly dokončeny o čtyři roky později, 
kdy kapli vysvětil ostravsko-opavský biskup 
František Václav Lobkowicz.
Po letech útlaku se může po r. 1989 opět napl-
no rozvíjet náboženský život věřících ve fren-
štátské farnosti.
Sakrální objekty
Výrazem náboženského cítění představuje 
nadále péče o stávající sakrální objekty na ka-

tastru Trojanovic, k nímž v r. 2000 přibyl kříž 
v místní části Bystré. V témže roce došlo k vy-
svěcení nové zvonice kaple sv. Cyrila a Meto-
děje na Radhošti.
Zvonička v Karlovicích
Zvonička je umístěna v areálu Památníku 
bratří Strnadlů a Jana Knebla. Jedná se o nej-
mladší zvoničku v Trojanovicích. Vysvěcena 
byla v roce 1998. Zvon váží 35 kg.
Zvonička na Horečkách - Strážkyně Beskyd
Tato otevřená duchovní stavba symbolizuje 
nesouhlas obyvatel s těžbou uhlí Beskydech. 
Iniciátorem stavby je občanské sdružení Naše 
Beskydy. Stavba vychází z valašské lidové tra-
dice jednoduchých dřevěných zvoniček. Vedle 
celodřevěné konstrukce s šindelovým pláštěm 
stojí osmimetrové stožáry ze tří modřínových 
trámů nesoucích 30kg vážící zvon. Poprvé se 
symbolický umíráček rozezněl při třetím vý-
ročí Uzamčení země Valašské na 100 roků 15. 
května 2010.



9

SCHOLIČKA 
každý pátek se schází děti ve scholičce a to od 
17:00 hod. ve farním sále. Vede Mája Šlechto-
vá

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
vždy v úterý v 18:00 hod. ve farním sále. Vede 
Marcela Zátopková.

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

V současné době se společenství s ohledem 
na vládní nařízení až do odvolání nescházejí.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI
Pomalu se vrací možnost zúčastnit se mše sv. 
v kostele. Počet lidí je zatím omezen (momen-
tálně jen 15 osob), ale pořad bohoslužeb zase 
bude jako obvykle. 

Pondělí, středa, pátek v 18.00 hod.
Úterý, čtvrtek, sobota  v 7.30 hod. 
V zimním období se bohoslužby ve všední den 
konají ve farním kostele sv. Martina (D.K.).
Z ohledem na omezený počet lidí na boho-
službách obě nedělní mše sv. v 7:30 a v 9:00 
hodin sv. budou zatím slouženy v kostele sv. 
Martina (D.K.). Mši sv. v 9.00 hod. se budeme 
i nadále snažit vysílat on-line.

SV. ZPOVĚĎ A SV. PŘIJÍMÁNÍ
Sv. zpověď bude půl hodiny před mši svatou. 
Sv. přijímání pro ty, kteří se nemohou zúčast-

nit mše svaté bude hned po ukončení mše sv. 
(ve  všední dny  cca  do půl hodiny; v  neděli 
po mši sv. v 9.00 cca do 11.00 hod.). 

Situace se pořád mění (není to závislé na nás), 
proto prosím sledujte veškeré informace buď 
na  farních  stránkách   nebo  na  vitrínkách 
u našich kostelů. 
Budeme tam zveřejňovat aktuální informace 
ohledně dění ve farnosti, zvláště jak to bude 
vypadat o Vánocích (především ohledně „půl-
noční“ mše sv.  - nejspíš pořád budou platit  
omezení ohledně počtu lidí!).

Otec biskup Martin připomíná, že platí dis-
pens od osobní účasti na nedělní mši sva-
té. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou 
prostřednictvím křesťanských sdělovacích 
prostředků a video přenosů.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI
– v kostele sv. Martina (D.K.)
20.12. Neděle: 15.00 – 17.00 hod.
21.12. Pondělí: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši 
sv. do posledního penitenta 
23.12. Středa: 17.00 – 18.00 hod.; pak po mši 
sv. do posledního penitenta

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
24.12. – Vigilie Narození Páně 
v 22.30 – kostel sv. Jana Křtitele (H.K.)
25.12. – Slavnost Narození Páně 
v 7.30 D.K., 9.00 H.K.
26.12. – Svátek sv. Štěpána 
v 7.30 D.K., 9.00 H.K.
27.12. – Svátek sv. Rodiny 
v 7.30 D.K., 9.00 H.K.
31.12. – Silvestr v 18.00 D.K. 
na poděkování za uplynulý rok 2020
1.1. 2021 - Slavnost Panny Marie, Matky Boží 
v 7.30 D.K., 9.00 H.K.

Farní informace
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MODLITBA ZA FARNOST
Zvu vás všechny k modlitbě za naši farnost a 
za ukončení pandemie. 
Spojme se (dle možností) ve společné modlit-
bě sv. Růžence každý večer ve 20.00 hod.
V době, kdy nejsou veřejné bohoslužby (a 
tudíž pravidelné sbírky) samozřejmě můžete 
finančně podpořit farnost převodem nějaké
částky na účet farnosti, který najdete na far-
ních stránkách. Za každý, i ten nejmenší dar, 
Pán Bůh zaplať! 

+!  o. Mariusz 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.

Aktuální informace sledujte na:
https://www.farnostfrenstat.cz/ 

Farní informace

Vzhledem k tomu, že není jasné, jaká bu-
dou opatření letos o Vánocích a nácvik na 
půlnoční mši svatou vyžaduje určitý čas 
(nehledě na secvičení většího počtu lidí),  
letos budeme muset - bohužel - tradiční 
Mýtného vánoční mši vynechat. Uvidíme, 
co bude o Vánocích dovoleno a kolik bude 
moct být lidí v kostele. Podle toho zvolíme 
alternativu.   

Vojtěch Trubač

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: 6. února 2021

ZPÍVÁNÍ U JESLIČEK 
s Valašským souborem písní a tanců 
– sobota 26. 12. kostel sv. Martina  
v 15:00 hod.
uskuteční se, pokud nastane změna 
vládního nařízení.
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A co jsme ještě prožili...

Žehnání aktovek, 6. 9. 2020
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A co jsme ještě prožili...

Pobožnost u kaple na Bystrém, 19. 9. 2020


