
ČASOPIS FRENŠTÁTSKÉ FARNOSTI
sv. MARTINA a JANA KŘTITELE

MAJAK
ROK 2021/KVĚTEN

Pochválen buď Ježíš Kristus!
Milí farníci! 
Pomalu se nám to rozvolňuje a všech-
no se vrací k normálnímu životu. I když 
to ještě úplně není to „pravé ořechové”, 
tak to vypadá čím dál nadějněji. Věřme a 
modleme se, aby bylo už jen lépe.
Častokrát slyšíme nebo dokonce i sami 
používáme přísloví: „Boží cesty jsou ne-
vyzpytatelné”. Já osobně raději říkám: 
„Pán Bůh se o nás postará”. Pokud mu v 
tom nebudeme překážet.
A to se v naší farnosti co chvíli potvrzuje. 
Platí to třeba i pro naše letošní pokračo-
vání v opravách dolního kostela, které z 
důvodu financí, které jsme neměli, měly
být odloženy na příští rok. A tu najednou 
slyším: pane faráři, peníze budou, po-
kračujeme v opravách. A „našly se” cca 3 
miliony Kč. Takže pokračujeme!
Letos plánujeme opravit celou věž, včet-
ně kopule. Snad tam najdeme i „krabič-
ku”, kde naši předchůdci nechali nějaké 
věci z jejich doby a z doby poslední opra-
vy věže. Měli bychom i my něco připra-
vit a nechat vzpomínku na naši dobu pro 
další generace. Kdo ví, kdy se zase bude 
opravovat kostelní věž. 

(pokračování na str. 2)

Úvodník
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Při této příležitosti se vybourá i „prádelna”, 
která je „přilepená” ke zdi dolního kostela. 
Odhalí se tak a ukáže se celá krása kostelní 
věže.
Bohu díky za skvělou spolupráci vedení měs-
ta Frenštát p. R. s naší farností. Pomáhá nám 
i Moravskoslezský kraj. Bez takovéto pomoci 
by opravy nebyly možné. 
Obrovské díky patří i Vám všem, štědrým far-
níkům. Vždyť farnost se spolupodílí, přede-
vším díky sbírkám, zejména těm „měsíčním 
na opravy”, do kterých přispíváte opravdu na 
opravy. Ještě jednou, za každou pomoc: Pán 

Bůh zaplať!
Co se týká fary, a zejména kaple sv. Rity, plá-
novali jsme její posvěcení na sobotu 22. 5., 
na svátek sv. Rity, ale aby se mohlo zúčastnit 
více osob, musíme to přeložit na jiný termín. 
O změnách budete informování v nedělních 
ohláškách.
A proto Vás prosím a vybízím: modlete se i za 
zdar všech oprav.
Panno Marie Pomocná, oroduj za nás!
Sv. Rito, oroduj za nás!

S pozdravem
otec Mariusz, váš farář
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Úvodník 

Duchovní slovo

Jelikož máme ještě květen - měsíc zvlášť za-
svěcený Panně Marii, dovolte, abych tentokrát, 
místo klasického duchovního slova, připomněl 
jednu krásnou ale asi zapomenutou duchovní 
praxi. A to je:
ZASLÍBENÍ PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI
Podobně jako jsou první pátky v měsíci za-
svěceny Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, slave-
ním prvních sobot v měsíci se zasvěcujeme 
Mariinu Neposkvrněnému Srdci na smír za 
urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je její 
Srdce uráženo. K tomu nás vybízela sama Pan-
na Maria ve Fatimě již před sto lety.
TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE
13. července 1917 se ve Fatimě třem pasáč-
kům – Lucii, Františkovi a Hyacintě – Panna 
Maria zjevila potřetí a ukázala jim peklo. V 
tomto zjevení pasáčkům řekla, že si přeje, aby 
se ve světě ustanovila úcta k jejímu Neposk-
vrněnému Srdci, a také hovořila o smírném 
svatém přijímání v první soboty v měsíci. „Vi-
děli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých 
hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě 
zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. 
Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší 
se zachrání a bude mír...“

VELKÝ PŘÍSLIB
O osm let později, 10. prosince 1925, se Pan-
na Maria zjevila Lucii a řekla: „Dcero, pohleď 
na mé Srdce, ovinuté trny, kterými je nevděční 
lidé  probodávají rouháním a nevděkem. Snaž 
se alespoň ty mě potěšit a řekni, že slibuji všem, 
kdo se po dobu pěti měsíců v první sobotu vy-
zpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí 
se růženec a stráví 15 minut při rozjímání 15 
tajemství růžence, že jim budu blízko v hodi-
ně smrti se všemi milostmi, které potřebují ke 
spáse”.
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PROČ PRÁVĚ PĚT PRVNÍCH SOBOT?
Panna Maria ve Fatimě vybízí k 5 prvním so-
botám, protože existuje 5 urážek a rouhání 
proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:
1. rouhání proti Neposkvrněnému Početí 
Panny Marie,
2. rouhání proti jejímu Panenství,
3. rouhání proti jejímu Božskému Mateřství,
4. rouhání těch, kteří otevřeně zasévají do 
srdcí dětí lhostejnost a dokonce i nenávist vůči 
Matce Boží,
5. urážky těch, kteří ji hanobí v jejích obra-
zech a sochách.
VELKÁ PŘISLÍBENÍ K POBOŽNOSTI PĚTI 
PRVNÍCH SOBOT
K pobožnosti pěti prvních sobot byla dána 
velká přislíbení: „Všem, kdo po pět po sobě 
následujících prvních sobot v měsíci splní po-
žadované podmínky, slibuji, že při nich budu 

v hodině smrti se všemi milostmi potřebnými 
ke spáse jejich duše”.
PODMÍNKY SMÍRNÝCH POBOŽNOSTÍ 
PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI
1. svatá zpověď,
2. svaté přijímání na smír,
3. pět desátků svatého růžence,
4. rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom 
nebo více tajemstvích (15 minut).
Zpověď je možné  vykonat před nebo po první 
sobotě s úmyslem smíru za urážky Neposkvr-
něného Srdce Panny Marie; další tři podmín-
ky však musí být splněny v den první soboty. 
Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvr-
něného Srdce Panny Marie pět po sobě jdou-
cích prvních sobot.
S modlitbou a požehnáním +! na tuto cestu 
úcty k Mariinu Neposkvrněnému Srdci

otec Mariusz, váš farář

Pro někoho obyčejný den. Pro někoho, kdo je 
pověrčivý - třináct? - no úplná hrůza… Přes-
to: 
• každoročně 13. dne v měsíci si připomíná-
me  zjevení Panny Marie v polích doliny Iria u 
vísky Aljustrel nedaleko portugalského města 
Fatima,

• slavili jsme také  slavnost Nanebevstoupení 
Páně, 
• vzpomněli jsme 40. výročí atentátu na sv. 
Jana Pavla II. 
Papež František k těmto souvislostem řekl:
„Tyto události nám dávají vědomí, že náš ži-
vot a historie světa jsou v rukou božích.“ 
Poslední dvě události byly úzce spjaty s naší 
farností.
• připomněli jsme si nedožitých 68 let dlouho-
letého faráře P. Rudolfa Swienczka,
• blahopřání ke kněžské „plnoletosti“ našeho 
otce Mariusze!
Před 21 lety přijal v Katowicích kněžské svě-
cení. A jen tak mimochodem - v naší republi-
ce od r. 1919 (později to bylo změněno) byla 
stanovena plnoletost na 21 let. Takže od toho-
to dne, tj.  13. května 2021 jste se, otče, stal 
plnoletým duchovním! K tomu vám všichni 
ze srdce přejeme hodně a hodně darů Ducha 
svatého, pevné zdraví, sil a elánu k našemu ve-
dení po cestě za Pánem!

Milena Mužíková

Co všechno se událo 13. května?
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Historickým městem roku 2020 v Morav-
skoslezském kraji se stal Frenštát pod Rad-
hoštěm na Novojičínsku. Postoupil do ce-
lostátního finále.
„Město cenu dostalo mimo jiné za opra-
vu kostela svatého Martina,“ sdělila mluv-
čí Národního památkového ústavu (NPÚ) 
v Ostravě Petra Batková.

Soutěž vyhlašují ministerstva kultury a pro 
místní rozvoj a Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska. Jde o cenu za nej-
lepší přípravu a realizaci Programu regene-
race městských památkových rezervací a 
městských památkových zón.
„V roce 2020 Frenštát pod Radhoštěm 
z uvedeného programu obnovil fasádu 
kostela svatého Martina, jedné z dominant 
města. Oprava fasády lodi kostela je prv-
ní etapou celkové obnovy kostela, obnova 
věže kostela proběhne v další etapě,“ uved-
la Batková.
Vedoucí odboru péče o památkový fond 

ostravského pracoviště NPÚ Marie Barto-
šová uvedla, že hodnotící komise posuzu-
je například i péči o veřejná prostranství, 
městský mobiliář nebo životní prostředí a 
součástí hodnocení je i finanční podíl měs-
ta na obnově památek.
„Podstatný je přístup města k regulaci re-
klamy na území městské památkové zóny, 
kladné body získal Frenštát i díky existenci 
fondu na opravy objektů, které nejsou kul-
turními památkami,“ uvedla Bartošová.
Kostel svatého Martina je významná cír-
kevní památka ze třetí čtvrtiny 17. století. 
Při obnově jeho fasády byl restaurován i ka-
menný pískovcový vstupní portál na fasádě 
jižní boční kaple datovaný do roku 1740.
„Při oklepání omítek fasády se objevil dal-
ší vstupní kamenný portál na severní boč-
ní kapli kostela orientované do dvora. Je 
umístěn pod půlkruhovou nikou, datován 
do roku 1740. Souvisí s výstavbou boční 
kaple,“ uvedla Batková.
Předpokládá se, že i tento portál bude re-
staurován, stejně jako další nově objevený 
kamenný prvek fasády - zaomítané profilo-
vané ostění okna v sakristii na severní stra-
ně kostela. „V severní části kostela byl na-
lezen částečně zachovaný původní chodník 
ze štětové valounkové dlažby, jenž se dopl-
nil stejným typem dlažby po celém obvodu 
stavby,“ doplnila Batková.
Soutěž o titul Historické město roku se 
vyhlašuje od roku 1995. Města z Morav-
skoslezského kraje se celostátními vítězi 
stala třikrát, všechna leží v okrese Nový Ji-
čín: v roce 2001 vyhrál Nový Jičín, v roce 
2015 Příbor a loni Štramberk.
Město Frenštát pod Radhoštěm uspělo v 
krajském kole soutěže „Cena za nejlepší 
přípravu a realizaci Programu regenerace 
městských památkových rezervací (MPR) a 

Frenštát pod Radhoštěm - historické město Moravskoslezského kraje
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městských památkových zón (MPZ) České 
republiky“ a stalo se Historickým městem 
roku 2020 Moravskoslezského kraje. Naše 
město do soutěže přihlásilo regeneraci své 
městské památkové zóny s tím, že v loň-
ském roce mimo jiné opravilo část fasády 
jedné z dominant města, kostela svatého 
Martina. Cenou za vítězství v krajském kole 
je mimořádný finanční příspěvek určený
na obnovu památek ve výši 100 tisíc korun. 
Navíc Frenštát pod Radhoštěm postupuje 
do celorepublikového kola soutěže, které se 
uskuteční v dubnu letošního roku v Praze 
u příležitosti Mezinárodního dne památek 
a historických sídel.
V pátek 22. ledna 2021 navštívila Frenštát 
pod Radhoštěm tříčlenná hodnotící komise 
složená se zástupců Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstva 
pro místní rozvoj a Národního památkové-
ho ústavu. „Komisi jsme představili historii 
města, prohlédla si také celou městskou pa-
mátkovou zónu a samotnou budovu kos-
tela sv. Martina,“ sdělila Jindřiška Luchesi 
z odboru výstavby a územního plánování 
MěÚ Frenštát pod Radhoštěm. Hodnotící 
komise vždy posuzuje jednotlivé kulturní 

památky a objekty v MPZ, ale hodnotí i 
další aspekty jako je péče o obyvatele, ve-
řejná prostranství, městský mobiliář, veřej-
nou zeleň, životní prostředí, kulturně spo-
lečenský život ve městě a podstatný je také 
finanční podíl města na obnově památ-
kových objektů. „Body v hodnocení jsme 
získali také za přístup k regulaci reklamy 
na území MPZ, koncepční přípravu rege-
nerace a existenci dotačního programu na 
opravy objektů, které nejsou památkami a 
nachází se v městské památkové zóně,“ do-
plnila Jindřiška Luchesi. 
V roce 2020 se město Frenštát podílelo na 
opravě fasády lodi kostela sv. Martina. Jed-
nalo se o první etapu z plánované celkové 
obnovy kostela. Náklady na tuto etapu do-
sáhly výše 2 710 tisíc korun. Město ze svého 
rozpočtu poskytlo částku 271 tisíc korun, 
dotace z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památ-
kových zón činila 1 355 tisíc korun a zbytek 
uhradil vlastník objektu římskokatolická 
církev. „Při obnově kulturní památky byl 
restaurován kamenný pískovcový portál na 
jižní boční straně kaple a zároveň byl obje-
ven další kamenný portál na severní boční 
straně kaple. Ten by měl být spolu s dalším 
objeveným prvkem, profilovaným ostěním
okna v sakristii, restaurován v další etapě 
obnovy kostela sv. Martina,“ upřesnila Jin-
dřiška Luchesi.
Cena za nejlepší přípravu a realizaci Pro-
gramu regenerace je vyhlašována od roku 
1995 Ministerstvem kultury, Ministerstvem 
pro místní rozvoj a Sdružením historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska.

na základě materiálů MěÚ Frenštát p. R.
připravila Milena Mužíková

Frenštát pod Radhoštěm - historické město Moravskoslezského kraje
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LƒTO  2021
5. 7. 2021 Ð Pou� sv. Cyrila a Metod�je:  930;  1100; 1400

 SOBOTY :  bohoslu�bu zaji��uj’:
3. 7. 2021  -    1100    farnosti: RO�NOV P. R.

10. 7. 2021  -    1100    farnosti: KEL�

17. 7. 2021  -    1100     farnosti:  P�êBOR

24. 7. 2021  -    1100     farnosti: NOV� JI�êN; KUNêN; �ENOV

31. 7. 2021  -    1100     farnosti:  JESENêK N/O; SUCHDOL N/O; VRA�Nƒ

7. 8. 2021  -   1100     farnosti:  VE�OVICE; FRYDLANT N/O.

14. 8. 2021  -   1100     farnosti:  VL�OVICE; LICHNOV U NJ

21. 8. 2021  -   1100     farnosti:  HAVê�OV

28. 8. 2021  -   1100     farnosti:  FREN�TçT P. R.; TICHç

   4. 9. 2021  -   1100     farnosti:  KOP�IVNICE

11. 9. 2021  -   1100     farnosti:  VALA�SKƒ MEZI�ê�ê

18. 9. 2021  -   1100     farnosti:  NOV� HROZENKOV; KAROLINKA

25. 9. 2021  -   1100     farnosti:  DOLNê BE�VA

28. 9. 2021  -   1300    NADA�Nê FOND BETLƒM NENAROZEN�M

1. 5   v   15.00 - Orelsk‡ pou� - P. P. DUJKA
8. 5   v   10:30 Ð STANISLAVSKç POU�, �KF FREN�TçT P.R. 

Trocha humoru
Víte, že 5. července si připomínáme první dochovanou zmínku o krádeži bicyklu? 
Vždyť přece: SVATÍ CYRIL A METODĚJ PŘIŠLI O KOLO ROKU 863! 

´ 

.J. 
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Bohoslužby v době vládních omezení:
Farní kostel sv. Martina (dolní kostel)
Úterý –    7.30 hod.
Čtvrtek – 7.30 hod.
Sobota –  7.30 hod.

Kostel sv. Jana Křtitele (horní kostel)
Pondělí – 18.00 hod.
Středa –   18.00 hod.
Pátek –    18.00 hod.
Neděle –   7.30 hod. – 9.00 hod. – 10.30 hod.

Pěší pouť na Velehrad
Po loňské vydařené pěší pouti Frenštát – Vele-
hrad se i v letošním roce rozhodla paní Katka 
Siudová organizovat tuto pouť a napsala nám: 
„…pokud vše půjde, mám v plánu opět pěší 
pouť na Velehrad, stejně jako minulý rok. Vy-
šli bychom 14. července a na Velehrad bychom 
měli dorazit 17.července.  Snad se to podaří.“
Bližší informace budou sděleny aktuálně v 
ohláškách nebo přímo účastníkům pouti.

Modlitby matek
Za normálních okolností by bylo v těchto ter-
mínech modlitební Triduum Modliteb matek:
• červen 2021 (25.-27. červen 2021)
• září 2021 (24.-26. září 2021)
Záleží však na vyhlášených opatřeních.
Pokud by Tridua probíhala opět on-line, jako 
v minulých dvou případech, zájemci se vždy a 
včas doví, na které webové stránky se přihlá-
sit.

Marcela Zátopková

Misijní klubko
• na jarmarku se vybralo 10 500,- Kč, za což 
všem děkujeme,
• stále máme v paměti nastudované divadlo 
„Šťastný princ“ – jakmile to bude možné, tak 
vám ho zahrajeme, jenom doufám, že všichni 
herci se budou mít chuť na něm podílet (hru s 
námi nacvičovali i starší kluci a i ti naši klub-
koví už taky povyrostli) . 
• na téma „Misijní putování s Pannou Marii“ 
připravuji víkendovku, ale to záleží na budou-
cích vládních nařízeních.

Věra Chovancová

Farní informace

KONTAKT
Římskokatolická farnost Frenštát pod Radhoštěm, Kostelní 506, 744 01, Frenštát p. Radhoš-
těm.
farář: P. Mariusz Tomasz Banaszczyk
Tel: 734 267 686
Email: rkf.frenstatpodradhostem@doo.cz
IČO: 45214891
Číslo účtu: 1762774349/0800 – zde můžete přispívat na potřeby farnosti. Děkujeme.

ÚŘEDNÍ HODINY NA FAŘE dle telefonické domluvy

Co nás čeká?
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Střípky z farní kroniky

Ustanovení kaplana
O ustanovení kaplana zasazovali se farníci u 
konzistoře již roku 1713, protože farář mimo 
Frenštát ještě pět filiálních kostel a to vzdále-
ných zaopatřovati musí, takže v městě teprv 
každou šestou neděli služby Boží se konají a 
množí z farníků, zvláště vzdálených po celý 
rok službám Božím neobcují. K tomu účelu 
zavázal se r. 1717 obec na vydržování kaplana 
z obecní pokladny ročně 40 zlatých platiti, za-
češ každou neděli a každý svátek služby Boží 
ve Frenštátě se odbývati měly…

Okno v dolním kostele
Jelikož ve farním kostele pod kůrem i za jas-
ného dne bývalo tma, že nebylo možno čísti 
z modlitební knihy, zařídily zdejší paničky s 
dorozumění pana faráře mezi sebou sbírku na 

prolomení oka na severní straně. Sbírka vynes-
la 85 zlatých a poněvadž dle rozpočtu na okno 
stačila, započato bylo s vylamováním. Zeď sta-
věna jest z říčních a úlomkových kamenů spo-
jených maltou tak pevnou, že veliké síly bylo 
zapotřebí než vylámán byl potřebný otvor. Do 
toho pak zazděn železný rám jenž zároveň za 
rám i za mříži slouží. Od té doby jest v kostele 
mnohem světleji. To stalo se roku 1884.

Socha z Paříže
V témže roku (1884) zjednána sbírkou ctite-
lů mariánských, konajících už po několik let v 
horním kostele pobožnost májovou, z Paříže 
překrásná socha P. Marie Lurdské za 300 fran-
ků, pro níž na evangelijní straně u hlavního 
oltáře zhotoven a krásně vyzdoben výklenek, 
kde socha ta po celý rok stojí… Socha došla 

Přihlášky si buď vyzvedněte v sakristii nebo na stolku v kostele nebo i u Zdinky Fialkové for-
mou e-mailu a odevzdejte nejpozději do konce července.
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v bedně zabalena bez nejmenšího poškození 
a byla pak v první neděli v květnu odpoledne 
z fary v slavném průvodu do horního koste-
le přenesena, zde slavně posvěcena, při čemž 
dp. farář (P. Anton Dolák) měl řeč, vyloživ vý-
znam sochy a vybízeje shromážděné k úctě a 
důvěře k Marii…

Velká vlaková pouť na Hostýn v roce 1888
K oslavě nanebevzetí Panny Marie zařízena 
veliká pouť zdejšího obyvatelstva zvláštním 
poutním vlakem na posvátný Hostýn. Po dlou-
hém vyjednávání s ředitelstvím dosáhnuto pro 
tento vlak snížení 50%, takže jízda tam a zpět 
v třetí třídě obnášela 1 zlatý 10 kr a ve druhé 1 
zlatý 60 kr, mimo to vybíralo se za každý lístek 
10 kr na výlohy. Ač pouť odbývala se všedního 
dne, totiž v pondělí dne 20. srpna, bylo účas-
tenství přece přehojné, přihlásilo se na faře 
účastníků na 900 a ještě jiní před odjezdem 
vlaku, takže putoval úhrnem 966 osob. Při tak 
hojném účastenství bylo možno mimo kos-
telníka, dvou ministrantů a tří frenštátských 
bohoslovců sebou vzíti i hudbu (deset mužů), 
která zpěv poutníků doprovázela… Při tako-
vém počtu nestačil jeden vlak, a byly tudíž ob-
jednány vlaky dva o 15 vozích, z nichž první 
vyjel, když poutníci napřed byli se zúčastnili 
mše svaté, slouženo od spolupoutníka J. Břeč-

ky o půl páté hodině ráno ve farním chrámu 
Páně a v průvodu na nádraží se odebrali o čtvrt 
na sedm, druhý pak o šesté hodině 48 minut 
a dorazil druhý vlak na nádraží do Bystřice o 
tři čtvrtě na devět, odkud pak průvod se ubíral 
na sv. Hostýn… Po krátkém odpočinku zpíva-
ná před Nejsvětější Svátostí oltářní loretánská 
litanie od Křížkovského a sice od kněží u oltá-
ře trojhlasně, od lidu pak odpovídáno jedno-
hlasně, a uděleno požehnání, po němž průvod 
ubíral se do Bystřice a pak nastoupena opět 
vlakem cesta zpáteční. Poněvadž druhý vlak 
zpáteční, jenž dle ujednání měl do Frenštátu 
doraziti o deváté hodině večerní, pro opilé 
dva zřízence dráhy, z nichž jeden v Krásně s 
rozžíháním světla nemohl býti hotov, a druhý 
hlídač mezi Krásnem a Hodslavicemi u svého 
domku bez příčiny výstražné světlo postavil, 
takže vlak uprostřed tratě zastaviti musel, až 
nedorozumění se opilstvím vysvětlilo, o celou 
hodinu se opozdil, dorazil teprv do Frenštátu 
o 10. hodině večer, ale vzdor tomu čekalo na 
nádraží tolik lidstva, že když v průvodu první 
vcházeli do horního kostela, poslední ještě vy-
cházeli teprve z nádraží. Slavným požehnáním 
v horním kostele pak pouť ukončena…

Pouhých 2149 biřmovanců!!! 
Dne 23. října 1919 udíleno ve Frenštátě nej-
důstojnějším panem světícím biskupem dr. 
Karlem Wisnarem svaté biřmování dopoled-
ne biřmovancům z Frenštátu a z Trojanovic, 
odpoledne z Lichnova a Kozlovic a dne 24. 
října biřmovancům z Kunčic, Tiché, Vlčovic a 
Veřovic. Biřmovanců bylo z Frenštátu (a Tro-
janovic) 842, z Lichnova 209, z Kunčic 168, z 
Kozlovic 432, z Tiché 183, z Veřovic 209, z Vl-
čovic, odkud dělníci byli u biřmování v neděli 
21. října v Příboře, dostavilo se do Frenštátu 
jen 106. Biřmovanců mohlo býti více, ale pro 
panující drahotu šatstva mnozí nemohouce si 
zjednat nových a nechtějíce přijít v šatech ob-
nošených mnoho jich zůstalo bez biřmování.

Z frenštátské farní kroniky vybral
Martin Trubač
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Co víme o svatém Markovi?
Svatý evangelista Marek je jméno, kterým se 
podle tradice označuje autor nejkratšího ka-
nonického evangelia, Evangelia podle Marka. 
Jméno Marek se v Novém zákoně vyskytuje na 
několika místech, nikde však není uvedeno, 
že jde skutečně o pisatele evangelia, a dokon-
ce ani nikde není řečeno, že jde pořád o téhož 
člověka. 
 Podle listu Kolosanům byl Marek Barnabá-
šův bratranec. Markova   matka byla zřejmě 
důležitou postavou v raně křesťanských jeru-
zalémských kruzích, protože do jejího domu 
se uchýlil apoštol Petr po návratu z vězení a 
konalo se tam modlitební shromáždění za Pe-
trovo propuštění. Nejstarší písemná informa-
ce o Markově autorství evangelia se dochovala 
u Papia (1. pol. 2. století), a je tedy sice velmi 
stará, ale přesto o mnoho desítek let mladší 
než samo evangelium.

Tradice dále považuje Marka za prvního pa-
triarchu alexandrijského a tedy zakladatele 
křesťanství v Africe. Podle legendy zde v roce 
68 podstoupil mučednickou smrt. Poté, co Be-
nátčané roku 828 v Egyptě uloupili světcovy 
údajné ostatky, je považován za patrona Bená-
tek a je pohřben v tamní Bazilice sv. Marka. 
Koptští křesťané věří, že světcova lebka zůstala 
v Alexandrii a je dnes uložena v tamním kopt-

ském pravoslavném chrámu sv. Marka.
Symbolem Marka jako evangelisty je lev, často 
znázorňovaný jako okřídlený. Dalšími atribu-
ty jsou kniha či svitek a palma. Světec může 
být také vyobrazen s biskupskými insigniemi 
jakožto patriarcha alexandrijský.
Datum narození: 5 n. l., Kyréna
Úmrtí: 25. dubna 68 n. l., Alexandrie, Egypt
Celé jméno: Mark the Evangelist
Nábož. vyznání: křesťanství
Místo pohřbení: St. Mark‘s Coptic Orthodox 
Cathedral, Káhira, Egypt
Knihy: Evangelho Segundo Marcos (ilustra-
do)
Patron: Benátek, notářů, stavebních dělníků, 
zedníků, sklenářů, košíkářů, malířů na skle, 
písařů. Je vzýván jako přímluvce za dobré po-
časí a dobrou úrodu. Je uváděn jako zastánce 
proti blesku a krupobití i proti náhlé smrti.

Milena Mužíková

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: 5. září 2021
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Popeleční středa, 17. února 2021 Křížové cesty

Květná neděle, 28. března 2021

A co jsme ještě prožili... 
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Pobožnost k Božímu milosrdenství, 11. duben 2021

Pomazání nemocných, 17. března 2021 Bílá sobota, 3. dubna 2021

A co jsme ještě prožili... 


