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Pochválen buď Ježíš Kristus!
Milí farníci.
„Tentokrát píšu Vám v takové zvláštní 
době. Zvláštní pro každého z nás. Zvlášt-
ní v tom, že každou chvíli se něco mění, 
zpřísňuje se a omezuje. A to moje psání je 
o to těžší, že když to píšu, tak ani nevíme, 
jak to vůbec bude v době adventní a vá-
noční vypadat.”
Těmito slovy jsem začal „Úvodník” před-
chozího čísla MAJAKu. Stejně musím 
začít i tentokrát. Jen dobu „adventní a 
vánoční” vyměním za „postní a veliko-
noční”.
A tak bych už rád napsal, že jsme se 
konečně dočkali normálnosti. Že se už 
můžeme setkávat bez omezení v kostele, 
na faře, v náboženství, ve schole, spole-
čenstvích…Že můžeme chválit a velebit 
Boha tak, jak jsme byli zvyklí a dělat dal-
ší veliké kroky na naší cestě ke svatosti 
a Božímu Království. Bohužel to zatím 
pořád nejde. Veliké štěstí je, že se vůbec 
můžeme scházet na mších svatých, byť v 
omezeném počtu. Nejen v neděli, ale také 
ve všední dny máme možnost naslouchat 
Božímu Slovu a přijímat živého Krista v 
Eucharistii. Jiné státy toto omezují nebo 
dokonce i zcela zakazují.

(pokračování na str. 2)

Úvodník
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Máme naději! Vroucně se za to modlíme a vě-
říme, že všechna omezení jednou pominou.
A proto Vás všechny ještě jednou vybízím: 
netruchlete, ale důvěřujte a všechno vkládej-
te do Božích rukou. Tím spíše, že brzy začne 
postní doba. A to je příhodný čas, kdy k našim 
modlitbám můžeme přidat jak půst, tak i skut-
ky milosrdenství.
Jistě jste si všimli, že se vloni opravovaly naše 
kostely. Opravu horního kostela se nepodaři-
lo dokončit z důvodů nepříznivého počasí a 
dolního kostela pro změnu z finančních důvo-
dů. Ale letos budeme v pracích pokračovat a s 
Boží pomoci, s pomoci města a každého z nás 
snad to všechno doděláme. Jak horní, tak dol-
ní kostel. A budeme se těšit a kochat krásou 

našich kostelů.
Co se týká fary, a zejména kaple sv. Rity, je 
už z 90 % dokončená. Mockrát děkuji všem 
dárcům, kteří přispěli na její výstavbu. Dá-li 
Pán, v sobotu 22. 5. na svátek sv. Rity ji po-
žehnáme. Už nyní Vás zvu a těším se na tuto 
událost: společnou oslavu, setkání a snad i po-
sezení na farní zahradě. Věřím, že toto všech-
no už budeme moci uskutečnit. Vždyť kaple je 
zasvěcena sv. Ritě, pomocnici v beznadějných 
a neřešitelných situacích!

Panno Marie Pomocná, oroduj za nás!
Sv. Rito, oroduj za nás!

S pozdravem
otec Mariusz, váš farář
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Úvodník 

Duchovní slovo

Postní doba, kterou zrovna začínáme, je 
opravdu zvláštní dobou. Je to čas, kdy chce-
me trochu více než obvykle na sobě pracovat, 
trochu více se k Bohu přiblížit, ještě více se 
vzdálit hříchům a ještě více postoupit na cestě 
svatosti. 
A i když se možná každý den hodně modlí-
me, nemůžeme zapomínat jak na půst, tak i na 
skutky milosrdenství.
Dnešní doba, je bohužel taková, že už dokonce 
i věřící pomalu zapomínají na půst. Sice vědí, 
co znamená postit se, ale dnes se už opravdu 
málokdo opravdu postí. Copak to, že v pátek 
nejíme maso (a i to už dnes málokdo dodr-
žuje), můžeme nazvat postem? Když si místo 
masa dáme lososa, ovocné knedlíky, které člo-
věk má tak rád, nebo tři druhy sýrů, můžeme 
ještě říci, že se opravdu postíme?
A proto v letošní postní době Vám nabízím 
možnost připojit se k našemu Farnímu půs-
tu. 
Farní, protože to uděláme v rámci naší far-
nosti. A půst - každý, kdo se bude chtít zapojit, 

se zaváže k minimálně jednomu dni v týdnu 
k postu. Bylo by dobré, aby to nebyl každý tý-
den stejný den, třeba vždy středa, nebo vždy 
pátek. Ale pokaždé to může být jiný den v týd-
nu. Jednou to bude pondělí, jindy zase sobota. 
Prostě jak Vám to vyhovuje. Ale naplánujte si 
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to vždy už v tom předchozím týdnu, který den 
to bude.
A musí to být také opravdu půst. Proto si mů-
žete zvolit z několika variant. Ten den buď:
- Budete přijímat jen tekutiny (jakékoliv) 
také i polévky, ale jen „vývar”, nebo:
- Budete jíst jenom chléb a pít vodu (Půst o 
chlebu a vodě), nebo:
- Budete jíst jenom zeleninu (v jakékoliv po-
době: syrovou nebo uvařenou).
Pokud si někdo ze zdravotních nebo jiných 
důvodu nemůže zapojit do zmíněných způ-
sobů postu, ať se postí, jak může (vzdá se ten 
den třeba televize, internetu, sladkosti, jinak 
omezí jídlo…), ale pamatujte: Půst mě musí 
něco stát, musím jej doslova pocítit, musí 
mne „bolet”.
Dětí se k tomu mohou zapojit jen se souhla-

sem a dohledem rodičů!
A každý týden budeme ten půst obětovat na 
jiný úmysl. Půst na Popeleční středu a dny do 
2. postní neděle obětujeme za ukončení pan-
demie.
Je potřeba se vrátit k té zapomenuté praxi pos-
tu, protože modlitba, když je spojena s postem 
i se skutky milosrdenství, má pak obrovskou 
moc! Nepromarněme čas, který nám Pán Bůh 
zase dává ve svém milosrdenství a prožijme jej 
opravdu hluboko.
Těším se na ten náš společný první farní půst. 
A pamatujme i na modlitbu. Jak za sebe navzá-
jem, kteří se do toho zapojíme, tak i za všech-
ny ostatní a nejen z naší farnosti.

S modlitbou a požehnáním +!
otec Mariusz, váš farář

Ohlédnutí... 

Vánoční pohoda
Všichni se těší na vánoční pohodu. Celá naše 
představa Vánoc je idylická. Tuto tvář dala 
vánocům doba barokní, tam přišly všechny 
ty ovčičky, ukolébavky, plenčičky, žežuličky a 
troníčky za koledování. Gotická doba slavila 
Vánoce jinak a byla nesporně věrnější origi-
nálnímu příběhu, který známe z Bible, ale kte-
rý vždy znovu čteme přes růžové brýle barok-
ní pastorely.
Originální Vánoce nebyly žádnou idylou. Po-
važte jenom, že:
- Kvůli nějakému pitomému byrokratickému 
výnosu a nesmyslné statistice musel se Josef s 
Marií vydat na dosti dalekou cestu zrovna v 
době, která se jim tak nehodila.
-Jet na oslu je nepředstavitelně nepohodlné i 
pro zdravého mladého muže. Natož pro křeh-
kou žen u ve vysokém stupni těhotenství.
- Představme si všechnu tu starost, jak bude 
na cestě, kde se ubytují, zda se stihnou vrátit, 
aby se dítě narodilo doma.
- Uvažme, jak složité asi bylo zařídit alespoň 

to nejnutnější, když se dítě narodilo cestou.
- I kdyby ve velké prozíravosti pro jistotu měli 
bývali rodiče ledacos s sebou, byli odkázáni i 
v nejběžnějších potřebách na pomoc nezná-
mých lidí.
- Přemýšleli jste někdy, jaký to tehdy pro ně 
byl najednou problém sehnat dostatek teplé 
vody na koupel novorozence?
- A pak ten neklid kolem děťátka, ten sběh 
lidí. Nakonec návštěva králů-mudrců a taková 
míra zájmu, že se Josef rozhodne bezodkladně 
odejít, protože by další pobyt v Betlémě mohl 
být přímo nebezpečný.
- Představme si další cestu, která se podobala 
útěku a nevedla domů, ale do ciziny.
- Domysleme i to, jak asi zapůsobila na mla-
dičkou maminku a starostlivého otce děsivá 
zpráva o Herodově zákroku proti betlémským 
dětem.
- Uvažujme též o velkých vnitřních drama-
tech sv. Josefa, muže, který se těšil na běžně 
se odvíjející rodinný život a byl postaven před 
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Vánoční pohoda - pokračování

Chvála Kristu
Bratři a sestry,
protože jste v minulém roce odebírali Post-
ní kapky na e-mail, obracím se na Vás, abych 
Vám tuto postní aktivitu nabídl i v letošním 
roce.
Jsem rád, že se letos do přípravy obsahu zapo-
jil otec arcibiskup Jan Graubner svými postní-
mi impulzy a vážím si také toho, že P. Martin 
Holík (ředitel rádia Proglas) natočil celou en-
cykliku svatého papeže Jana Pavla II. o Božím 
milosrdenství. Takže letos „kapky“ budou ješ-

tě inspirativnější.
WEB POSTNÍ KAPKY
Postní kapky jsou k dispozici na webu: http://
postnikapky.cz
Tentokrát na téma Boží milosrdenství.
• Liturgická modlitba pro daný den
• Liturgická čtení a promluva
• Citáty papeže Františka o Božím milosrden-
ství
• Postní impulzy otce arcibiskupa Jana Graub-
nera
• Audio úryvky z encykliky sv. Jana Pavla II. o 

Pozvání...

fakt, že jeho snoubenka je těhotná.
-Jak asi bylo Marii čekající na jeho reakci? Jen 
blázen mohl by toto nazvat idylou. Je to ob-
rovské lidské a zároveň i Boží drama.
Tak, jak se vrství naše životní zkušenost, jak 
se odvíjí náš život, promlouvá k nám tento ob-
raz Vánoc různě. Jinak ho vidíme
- v dobách   a šťastných, jinak v dobách váleč-
ných,
- jinak v mládí, jinak ve stáří,
- jinak ve zdraví, jinak v nemoci,
- jinak, když neporušený celek rodinného 

kruhu harmonicky žije, jinak když je narušen 
smrtí nebo rozkolem.
Ale vždy k nám vánoční obraz mluví. Proto je 
třeba vždy se do něho podívat, ano, vždycky se 
poctivě postavit před tuto velkou Boží zvěst. Je 
určitě chyba něco předstírat a je rovněž chyba 
říct: „Já letos Vánoce neslavím, protože jaképak 
vánoce, když ... nevím co zlého mě potkalo.“ Vá-
noce jsou vždy štědré a vždy nám dají dobré 
dary, pokud nepropadneme hloupé představě, 
že už to všechno známe a že se jen stereotyp-
ně opakují. Vánoce jsou vždycky nové a vždy 
mluví k našemu životu. Pokaždé nám připo-
menou něco jiného. Jednou nám připomenou 
potřeby nuzných a zdůrazní tím i naše štěstí, 
podruhé nám dají posilu v těžkostech a při-
pomenou nám, že vzájemná láska a láska Boží 
je bohatstvím, které převáží hmotnou tíseň i 
lidský žal. To vše ovšem se stane jen tehdy, 
když se jako pravdivě žijící lidé setkáme s 
Boží pravdou lidského příběhu svaté rodi-
ny. Tehdy totiž do našeho srdce vstoupí mír a 
uslyšíme andělský hlas zvěstující pokoj lidem 
a slávu Boží.

Z knihy Petra Piťhy Vánoce
vybrala Milena Mužíková

Postní kapky 2021
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Vzhledem k tomu, že pořád ještě prožíváme 
čas, kdy se každou chvíli něco mění, berte ná-
sledující informace jako plán. Jak se jednot-
livé věci uskuteční, bude záležet od aktuální 

situace. Proto průběžně sledujte informace na 
našich webových stránkách a ve vitrínce u 
kostela.

Na pobožnosti Křížové cesty zvu každý pátek 
v postní době v 17.15 hod.

Ve středu 17. 3. při mši svaté v 18.00 hod. 
(kostel sv. Jana Křtitele) se bude udělovat sv. 
pomazání nemocných. Od 17.00 bude příle-
žitost ke sv. smíření. Přistoupit k této svátosti 
mohou staří lidé důchodového věku nebo lidé, 
trpící vážnou nemocí. Svátost nemocných se 
přijímá jednou ročně, v případě zhoršení ne-
moci nebo ohrožení života se může přijmout 
ještě jednou.

Křížová cesta ke kapli sv. Marka
V sobotu 27. března v 18.00 hod. plánuje-
me Křížovou cestu od Chovanců ke kapli sv. 
Marka a budeme rozjímat nad utrpením Ježíše 
Krista. Zvu na ní každého, kdo se nestydí ve-
řejně vyznat svou víru a chce takovým způso-
bem prožit tuto pobožnost.

Božím milosrdenství (P. Martin Holík)
• Fotocitáty
• Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí
E-MAIL POSTNÍ KAPKY
Protože jste v loňském roce odebírali postní 
kapky na e-mail, tak bych Vám chtěl nabídnout 
především tuto možnost. E-mail je ale potřeba 
znovu přihlásit do odběru. Proto Vás prosím, 
abyste vyplnili jednoduchý webový formulář 
na této stránce:  http://postnikapky.cz/email-
-postni-kapky/
E-mail je potřeba zadat přesně a bez překlepu, 
jinak nejsem schopen Vám inspirace posílat. 
Pokud Vám do 3 dnů nepřijde uvítací e-mail, 
tak e-mailová adresa nebyla zadána dobře a je 
potřeba formulář vyplnit znovu. 
MOBILNÍ APLIKACE
Postní kapky budou tradičně k dispozici jako 

mobilní aplikace pro telefony s Androidem. 
Ale letos také pro iOS. Stáhnout si ji můžete 
na Google Play nebo v App Store.
SMS POSTNÍ KAPKY
A pokud Vám budou stačit SMS kapky, tak se 
podívejte na tuto stránku: http://postnikapky.
cz/sms-postni-kapky/
Přikládám také různé soubory ke sdílení nebo 
umístění na Vašich internetových stránkách.
A ještě jedna prosba. 
Aby se tato nabídka dostala k co nejvíce li-
dem, sdílejte facebookovou stránku Postních 
kapek.

Díky.
Přeji požehnané dny.

P. Petr Hofírek

Pobožnosti v době postní
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Adorace u Božího hrobu
Na Zelený čtvrtek i Velký Pátek bude kostel 
po obřadu otevřen alespoň 1 hodinu k mod-
litbě. O Bílé sobotě 3. 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. (Můžete se 
ale zapsat na víc než 30 min.)

Neděle Božího Milosrdenství
11. dubna je neděle Božího Milosrdenství. 
Ježíš chce, aby se lidé obraceli k Božímu Mi-
losrdenství a tak získávali jeho lásku a odpuš-
tění.  V 15.00 hod., v hodině Jeho smrti, bude 
v kostele sv. Jana Křtitele vystavena Nejsvětěj-
ší Svátost k adoraci. Společně se pomodlíme 
korunku k Božímu Milosrdenství a budeme 
prosit za farnost o potřebné milosti. Od 14.30 
hod. se bude zpovídat.

Pobožnost u kaple sv. Marka
V neděli 25. 4. bude pobožnost u kaple sv. 
Marka v 15.00 hod. Společně budeme vypro-
šovat požehnání pro farnost a rolníky a také 
prosit za dobré počasí a hojnou úrodu.

Pátek 26.3.
Po mši sv. - dle potřeby, sv. Jan Křtitel

Neděle (Květná) 28.3.
14.30 - 17.30 hod., sv. Martin

Pondělí 29.3.
17.00 - 18.00 hod. 
Pak po mši sv. - dle potřeby, sv. Jan Křtitel

Úterý 30.3.
7.00 - 7.30 hod. 
Pak po mši sv. - dle potřeby, sv. Martin

Středa 31.3.
17.00 - 18.00 hod. 
Pak po mši sv. - dle potřeby, sv. Jan Křtitel

Ve čtvrtek 1.4., pátek 2.4.  a v sobotu 3.4. se 
NEZPOVÍDÁ!!

Čtvrtek 1. 4.
Památka na poslední večeři Páně
18.00 hod., sv. Jan Křtitel

Pátek 2. 4.
Velkopáteční obřady
18.00 hod., sv. Jan Křtitel

Sobota 3. 4.
Vigilie Vzkříšení Páně
21.00 hod., sv. Jan Křtitel

Neděle 4. 4.
Vzkříšení Páně
7:30 hod.
9.00 hod., sv. Jan Křtitel

Pondělí 5. 4.
Velikonoční pondělí
7:30 hod.

Pobožnosti v době velikonoční Zpovídání ve svatém týdnu

Triduum - bohoslužby

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: 9. května 2021
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A co jsme ještě prožili...

Betlém Josefa Knězka Vánoční výzdoba v Horním kostele

Slavnost Narození Páně, 25. prosince 2020
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A co jsme ještě prožili...

Obnova manželských slibů, 27. prosince 2020

Život farnosti se nezastavil ani v časech protiepidemiologických opatření

Oprava omítky na Horním kostele


