
ČASOPIS FRENŠTÁTSKÉ FARNOSTI
sv. MARTINA a JANA KŘTITELE

MAJAK
ROK 2021/ZÁŘÍ

Milí farníci,
mám stále čerstvě v paměti, kdy jsem 
psal svá první slova do MAJAKu. Mám 
pocit, jakoby to bylo včera. Je to ale už 
rok, co jsem ve Frenštátě, kdy se společně 
pokoušíme jít cestou, která vede ke spá-
se. No, aspoň takovou mám představu já, 
představu, že farář má být především du-
chovním vůdcem, průvodcem v duchov-
ním životě a jeho základním úkolem je 
vést svěřené lidi cestou k Bohu živému a 
Jeho Království.
Jsem si vědom toho, že minulý rok nebyl 
po pastorační stránce nejšťastnější (stá-
le nějaká omezení, lockdowny a jiné ne-
smysly), ale Bohu díky to nebyl čas úplné 
duchovní pouště. Vždyť kdokoliv chtěl, 
mohl dokonce i růst ve svém duchovním 
životě a přibližovat se k Pánu Bohu.
A proto doufám, a jsem si dokonce jistý, 
že další rok, který nám bude dán společ-
ně prožít, využijeme k pastorační aktivitě 
a spolupráci a hlavně k přibližování se k 
Pánu Bohu a zároveň i k sobě navzájem. 
A pamatujte, že základním místem a způ-
sobem Božího působení jsou svátosti.
K tomu rozhodně také budou nápomoc-
ny naše farní aktivity. Náhled k nim máte 
na dalších stránkách MAJAKu. 
   (pokračování na str. 2)

Úvodník
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Že pokračujeme v opravách, toho si očivid-
ně lze všimnout, a dokonce si to „zažíváte” 
na vlastní kůži, když se ještě zatím z důvodů 
oprav dolního kostela nemůžeme setkávat u 
sv. Martina. Ale je nadějné, že na farní pouť k 
tomuto světci už budeme zpět.
Snad se nám také konečně podaří požehnat 
naši farní kapli sv. Rity. To plánujeme na sobo-
tu 25. září odpoledne.

A na konec Vás vroucně prosím: modlete se 
neustále za celou naši farnost, za naše spole-
čenství. Zvláště o to prosím starší a nemocné, 
kteří se už nemohou zúčastnit mší svatých v 
naších kostelích ani ostatních akcí, a tak by 
to rádi udělali. Myslete a modlete se za nás za 
všechny.
S pozdravem a požehnáním +!

otec Mariusz, váš farář
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Úvodník 

Duchovní slovo

Začátkem každého měsíce (někdy to vyjde už 
na závěr měsíce) se v ohláškách můžete do-
slechnout, že budeme prožívat dny duchov-
ní obnovy: první čtvrtek, první pátek a první 
sobotu v měsíci. O pobožnosti prvních sobot 
jste si už mohli přečíst minule a teď bych rád 
pokračoval, protože je to pěkná, avšak zapo-
menutá praxe.
A přece už naši prarodiče vyrůstali v tom, že 
chodili do kostela v každý první pátek měsíce 
a účastnili se pobožnosti Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova. Ale v poslední době tyto zbožné zvy-
ky vyšly z praxe a některými jsou odmítány 
jako „staromódní”. Proč to tak je? Vysvětlení 
je asi překvapivě jednoduché: lidé prostě ne-
znají smysl prvních pátků.
Začátky této pobožnosti sahají do roku 1673, 
kdy francouzská mniška Markéta Marie Ala-
coque měla zjevení Ježíše, v nichž žádal církev, 
aby uctívala jeho Nejsvětější Srdce. Ježíš ze-
jména žádal, aby věřící „přijali Svaté přijímání 
o prvních pátcích během devíti po sobě jdou-
cích měsíců”. Požadavek byl spojen s konkrét-
ním slibem daným těm lidem, kteří uctívali a 
podporovali oddanost Nejsvětějšímu Srdci Je-
žíšovu. Proč zrovna devět? Je to spojeno s no-
venou, která poskytuje prodlouženou dobu na 
přípravu a vnitřní obnovu.
Ježíš řekl sv. Markétě: „V přebytku milosrden-
ství mého srdce ti slibuji, že moje všemohoucí 

láska poskytne těm, kteří na první pátek bě-
hem devíti po sobě jdoucích měsíců přijmou 
Sv. přijímání, milost závěrečného pokání: ne-
zemřou v mé nelibosti a ani ne bez přijetí svá-
tostí; a mé srdce bude jejich bezpečným úto-
čištěm v této poslední hodině”. To znamená, 
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že pokud člověk věrně příjme Svaté přijímání 
v první pátky během devíti po sobě jdoucích 
měsíců, Ježíš takovému člověku zaručí další 
milosti v hodině jeho smrti, což umožní očis-
tit ho od hříchů a přijmout poslední pomazání 
(pokud si to situace vyžaduje).
Tento příslib je posledním z 12 příslibů spo-
jených s oddaností Nejsvětějšímu Srdci Ježí-
šovu, zejména pokud někdo ve svém domově 
obraz Nejsvětějšího Srdce Ježíšova vystavuje. 
A všechny přísliby jsou tyto:
1. Dám jim všechny milosti potřebné jejich 
stavu.
2. Vnesu pokoj do jejich rodin.
3. Potěším je v trápeních.
4. Stanu se jim bezpečným útočištěm v životě 
a zejména v hodině smrti.
5. Vyleji hojnost požehnání na všechny jejich 
akce.
6. Hříšníci najdou v mém Srdci zdroj milosti 
a nekonečné moře milosrdenství.
7. Lhostejné duše se stanou horlivými.
8. Horlivé duše dosáhnou velké dokonalosti.
9. Požehnám také domy, kde bude vystaven a 
uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce.
10. Kněžím dám dar, že obrátí i nejzatvrzelejší 
srdce.
11. Jména těch, co budou šířit tuto úctu, bu-
dou zapsány v mém Srdci a nebudou z něj ni-
kdy vymazány.
12. Všem, kteří přistoupí k sv. přijímání na 
první pátek během devíti měsíců nepřetržitě 
po sobě, slibuji milost pokání při umírání - ne-
zemřou v nemilosti, ani bez svátostí. Mé Srdce 
jim bude bezpečným útočištěm v posledních 
chvílích života.
Poslední příslib vyžaduje přijmout Sv. přijí-
mání (nejlíp během mše svaté) se záměrem 
uctění Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Pokud ne-
jste ve stavu milosti a tudíž nemůžete přijímat, 
budete se také muset jít vyzpovídat.
Znamená to, že na první pátek v měsíci je tře-
ba přijmout Krista v Eucharistii, ale zpověď 
nemusí být tento den. Může být i několik dnů 
před tím. Důležité je, abyste byli ten den (a 
nejlíp každý den) v milosti posvěcující. Proto 

prosím: neodkládejte zpověď na poslední chví-
li (na pátek) i přesto, že je ten den poskytnutá 
delší doba na tuto svátost. Můžete to udělat i 
několik dnů předem.
Tentokrát to je poněkud delší duchovní slo-
vo, ale snad nám to všechno pomůže vrátit se 
k opětovnému hlubokému prožívání prvních 
pátků v měsíci. Vždyť já sám si ještě pamatuji, 
kdy tento den kostely byly (poměrně) plné. A 
dokonce jsem to zažil i v Česku.

S pozdravem a požehnáním +!
otec Mariusz, váš farář
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27. června, k upomínce narození svatého 
Jana Křtitele (24. 6.), se u kapličky pod Dí-
lem, zasvěcené patronu Trojanovic, konala 
tradiční slavnost. 
Zástupce pořadatele, Jan Tichavský, v 
úvodním slovu zavzpomínal na loňské lou-
čení s farářem frenštátské farnosti Petrem 
Kříbkem a přivítal poprvé na tomto místě 
otce Mariusze Tomasze 
Banaszczyka. Čtení evangelií bylo prolože-
no příběhy ze života Jana Křtitele, písněmi a 
modlitbami nejen osobními, ale i za ukon-
čení pandemie či za postižené tornádem 
na jižní Moravě. Po závěrečném požehnání 
převzal slovo Drahomír Strnadel a přivítal 
mezi přítomnými nejstarší občanku Troja-
novic, Pavlínu Ďatkovou. Účastníkům po-
božnosti připomněl řadu letošních výročí:    
-   270 let od výstavby nejstaršího trojano-
vického kříže Na Pomezí (na Pinduli). Kříž 
byl vystavěn ze zbojnického pokladu, 
-  obdobně výstavba kapličky pod Dílem 
byla dle Četyny financována z peněz, kte-
ré si zde uschovali ruští vojáci táhnoucí ke 
Slavkovu, -   odhalení sochy Radegasta a sousoší Cy-

rila a Metoděje před 90 lety,
-   80leté smutné výročí od zatčení a umu-
čení Josefa Mikesky, jako čelního předsta-
vitele Sokola. 
Mezi účastníky byli i dva bratři, synové 
Josefa Petra, obnovitele Československé 
strany lidové, po němž funkci převzal Jan 
Tichavský. Jeden ze synů, Ing. Josef Petr, je 
iniciátorem připomínky spirituality Puste-
ven.

Ivana Vrtalová,
místostarostka obce Trojanovice

Ohlédnutí... 

Pouť k sv. Janu Křtiteli u kapličky pod Dílem
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Pouť na Radhošti 5. července 2021

Před 14-ti roky jsem se po 35 letech pře-
stěhovala z tehdejšího trvalého bydliště v 
Ostravě zpět pod hory, jak jsem prohlásila 
„…vrátila jsem se zpět domů“. Po tuto dobu 
si archivuji Obecní noviny z Trojanovic. A 
tak jsem je vytáhla ze zásuvky a hledala v 
nich články o pouti na Radhošť. Texty vět-
šinou psali pan Drahomír Strnadel nebo 
dřívější místostarosta Martin Trubač. Kaž-
dý příspěvek je krásný originál – dnes již 
– vzpomínek, faktů a historických událostí. 
Připomněla bych jen poslední tři roky, pro-
tože kdybych měla vypsat všechny, text by 
zabral možná celé Obecní noviny. 
V roce 2018 jsme si připomněli 120. výročí 
vysvěcení kaple sv. Cyrila a Metoděje, kte-
rá je nejvýše položenou sakrální stavbou v 
republice. Byla posvěcena na svátek Jména 
Panny Marie 10. září 1898 arcibiskupem 
Theodorem Kohnem za přítomnosti 40
kněží a asi 30 000 lidí nejen z celého široké-
ho okolí, ale také z Čech, Moravy, Slezska a 
Uher.

V roce 2019  jsme vzpomněli tři významná 
výročí: 
• 100 let od úmrtí Emila Kostelníka (1. 
předseda Matice Radhošťské)
• 1 150 let od úmrtí sv. Cyrila
• 25 let od obnovení činnosti Matice Rad-
hošťské
V tomto roce byly pod vedením hlavního 
kuchaře pana Jana Tichavského uvařeny 2 
kotle guláše, tj. 440 porcí. Výtěžek z prode-
je byl věnován Matici Radhošťské.
A máme tu rok 2020 – zvláštní, zkoušený 
a poznamenaný korona-virem. Pouť byla 
omezena jak po stránce církevní, tak i po 
stránce světské: mše sv. byly pouze dvě (v 
11:00 a ve 14:00 hod.), počet stánkařů byl 
minimální a ani se nekonalo zažité vaření 
guláše s posezením. Další zvláštností bylo, 
že frenštátskou farnost v 11. hod. zastu-
poval otec Marek Žukowski, nemocniční 
kaplan z Ostravy. O svých dojmech pro far-
ní časopis „MAJAK“ mimo jiného napsal: 
„Velikým zážitkem pro mne bylo, že se mše 
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Pouť na Radhošti 5. července 2021

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“.
A jsme v letošním roce 2021. Mše svaté 
byly, jako každý jiný rok, slouženy opět tři. 
Bohoslužbu v 9:30 hod. zajišťovala farnost 
Frenštát. Poprvé ji zde sloužil před kapli 
otec Mariusz Tomasz Banaszczyk, který od 
1. června 2020 působí jako farář ve Frenštá-
tě. V 11:00 hod. celebroval mši svatou otec 
Petr Dujka, farář z Dolní Bečvy. Poslední 
mši svatou ve 14:00 hod.  sloužili společ-
ně otec Mariusz  Tomasz Banaszczyk a otec 
Marek Žukowski. 
Nesmím ale zapomenout ani na letošní vý-
znamná výročí:
• před 90 lety (4. - 6. července 1931) se ko-
nala na Radhošti SLOVANSKÁ POUŤ
• rovněž před 90 lety byla na hřebeni Rad-
hoště odhalena socha Radegasta, věnovaná 
Pohorské jednotě Radhošť, jakož i sousoší 
svatých Cyrila a Metoděje na Radhošti, da-
rované Matici Radhošťské. Obě díla zhoto-
vil sochař a zdejší rodák Albín Polášek
• po dopolední mši svaté nám pan Draho-
mír Strnadel představil nejstarší občanku 
Trojanovic paní Pavlínu Ďatkovou, která v 
letošním roce oslavila 95 let.  Bylo jí 5 let, 
když se zúčastnila odhalení a požehnání 
sousoší sv. Cyrila a Metoděje. I v letošním 
roce došla za pomocí rodiny na Radhošť.
A co se ještě v letošním roce událo na 
Radhošti? Při své cestě z Velehradu navští-
vil pouť politik pan Jiří Čunek. Obdivoval 
množství zúčastněných na pouti (odhadem 
přes 5 000 lidí), což se podle jeho mínění 
nedalo s Velehradem srovnat. 
Poděkování patří všem organizátorům Ma-
tice Radhošťské, kněžím, dobrovolníkům, 

stánkařům, hasičům, hlavnímu - dnes již  
- „dohližiteli“ na vaření guláše panu Janu 
Tichavskému, muzikantům z Dolní Beč-
vy, frenštátské schóle spolu s panem Pav-
lem Altrichtrem, který nedávno oslavil 80 
let. Díky však patří i mnoha dalším, kteří 
se jakýmkoliv způsobem podíleli na letošní 
Cyrilometodějské pouti.
Jak bychom mohli tuto letošní pouť na-
zvat? Myslím si, že „POUŤ LIDÍ DOBRÉ 
VŮLE“, neboť finanční výtěžek ve výši 50
000,- Kč bude odeslán na jižní Moravu pro 
potřeby osob, které postihla živelná kata-
strofa v podobě tornáda. Díky vám všem.

Milena Mužíková

Biskup Jan Stavěl a Albín Polášek na Radhošti (1931)
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14. července se rok s rokem sešel a my jsme 
opět vyrazili na pěší pouť z Frenštátu na Vele-
hrad. Naše putování jsme započali ve farním 
kostele svatého Martina. Otec Josef nám od-
sloužil velice slavnostní cyrilometodějskou 
mši svatou. Jeho úvodní slova ,,Nebojte se, 
malé stádečko!“, nás provázela po celou cestu.
Po požehnání se s námi farníci, kteří nás přišli 
vyprovodit, rozloučili a my jsme zamířili směr 
Javorník. Každý si nesl ve svém srdci balík 
úmyslů.
Cestu na Velehrad nám zpříjemňovala krás-
ná krajina s poutními místy Hostýn a Štípa, 
množstvím kapliček a křížů. Každý den nám 
příroda i lidé, které jsme potkávali, poskytova-
li mnoho podnětů k rozjímání.
V průběhu pouti se počet účastníků měnil. 
Podle svých časových možností a pracovních 
povinností se někteří z nás přidávali, nebo na-
opak odpojovali. Cestou jsme si trošku poví-
dali, trošku se společně modlili, trošku zpívali, 
trošku se smáli a trošku každý sám rozjímali.

Po čtyřech dnech putování jsme v pět hodin 
odpoledne v sobotu 17. července dorazili na 
Velehrad. Přede mší svatou zbyl ještě dostatek 
času, abychom každý sám poděkovali Pánu 
Bohu za uplynulé dny. Mše svatá v bazilice Na-
nebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje 
byla správnou tečkou za naší letošní poutí.  
Celkem jsme ušli 185 740 kroků, což dělá asi 
128 km.
Při nedělní bohoslužbě, už doma, v kostele 
svatého Jana Křtitele, nás otec Josef moc hez-
ky přivítal.
Tato pouť pro mne byla časem zpomalení, 
zamyšlení a modlitby. Jsem vděčná, že jsem 
mohla tuto dobu prožít, jsem vděčná za lidi, 
kteří se mnou putovali a jsem také vděčná za 
modlitby, kterými nás provázeli naši bratři, 
sestry a otcové z farnosti.

Kateřina Siudová

Pěší pouť na Velehrad 2021
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Misijní víkendovka Pohoř  -  22. 7.- 25. 7.

Sešlo se 14 dětí, 4 maminky (vychovatelky, 
pomocnice, zdravotnice, uklízečky a hlavně 
skvělé parťačky), 1 kuchařka a já.
Po dlouhém čase, kdy jsme se nemohli schá-
zet, byla tahle víkendovka především o setkání 
a vytvoření společenství. Ale taky o poznávání 
nových míst, zažívání dobrodružství, odpo-
činku, 

 a protože většina z nás je zapojena do Papež-
ského misijního díla dětí (dále jen PMDD), 
bylo součástí víkendu i zapojení se do aktivity 
PMDD PUTOVÁNÍ  K PANNĚ MARII. Sou-
částí této aktivity je navštívení nějakého pout-
ního místa, v našem případě to bylo poutní 
místo Panna Maria ve Skále (Mariastein) a 
taky seznámení se s některými státy z různých 
kontinentů a s tím, jak se tam žije dětem. Také 
jsme vyráběli lampičky, malovali kamínky, 
hledali poklad, hráli hry, společně se modlili, 
opékali špekáčky, hodně jsme se nasmáli, ale 
taky jsme museli zatnout zuby a jeden druhého 
podržet, když nás potkaly překážky a těžkosti. 
Prožili jsme společně spoustu dalších zážitků, 
na které budou, doufám, všichni, kdo tam byli, 
dlouho vzpomínat, a které na papír snad ani 
nejdou vypsat. Já tedy budu vzpomínat určitě.
Kdo by chtěl o Papežském misijním díle vědět 
víc, zde je odkaz: https://www.missio.cz/

Věra Chovancová
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Prodloužený víkend

Od 19. – 22.8.2021 se na faře ve Frenštátě 
uskutečnil prodloužený víkend na téma Děti 
z Fátimy. Snahou vedoucích bylo dětem při-
blížit události týkající se zjevení Panny Marie 
ve Fátimě, která se odehrávala v roce 1917. 
Najít společný program pro menší děti a do-
spívající mládež nebylo moc jednoduché, pro-
to byli občas rozdělení na ´´menší a větší ´´ 
nebo naopak zařazení do věkově míchaných 
skupin, aby si vzájemně pomáhali. Většinou 
byly nachystané zábavné hry na farní zahradě 
i uvnitř fary. Jednotlivé dny měly své zaměře-
ní na tajemství, která Panna Marie svěřila dě-
tem. Ve čtvrtek jsme se seznamovali s Lucií, 
svatým Františkem a svatou Hiacintou, kteří 
nás po celou dobu provázeli a s prvním tajem-
stvím, týkající se modlitby a pokání. Pátek byl 
zaměřený na druhé tajemství, a to předpověď 
Španělské chřipky a Druhé světové války. V 
sobotu jsme do programu zařadili celodenní 
výlet do Trojanovic, kde byla nachystaná vel-
ká bojová hra - Atentát na papeže, kterou ale 
děti proti vedoucím úspěšně vyhrály a útok se 
nakonec nekonal. V neděli pak všechny zna-
losti z víkendu byly prověřeny formou soutě-
že, dále probíhalo balení, úklid fary a navečer 

se opékaly špekáčky i s rodiči. Víkend plynul 
v poklidu za pěkného počasí v počtu dvaceti 
dětí a přes deset dospělých.

Zdinka Fialková
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Otevřené chrámy

Tímto rokem farnost Frenštát vstupuje do 
projektu Otevřené chrámy. Otevřel se a zpří-
stupnil kostel sv. Jana Křtitele, tedy filiální
kostel zvaný horní. Jak už z názvu vyplývá, 
otevřené chrámy jsou tedy chrámy, kterým byl 
umožněn přístup s průvodcem pro širokou 
veřejnost. Měl jsem možnost tedy být tímto 
průvodcem a nelhal bych, kdybych řekl, že o 
návštěvu kostela mělo zájem plno lidí, ať už z 
dalekých Čech nebo místní, kteří se se mnou 
podělili o zkušenost, že zde bydlí asi deset let, 
ale nikdy v tomto kostele nebyli. Hodně lidí 
mi říkalo, že jsou velice rádi, že je tu možnost 
prohlédnout si tento kostel celý a ne třeba jen 

chvíli po mši svaté, kdy si kostel rychle prolétli 
očima, ale nestihli se zastavit a zadívat se na 
jeden obraz, sochu nebo cokoliv jiného a ko-
chat se krásou našeho kostela. Průměrný počet 
návštěvníků za jeden den, tedy za pět hodin, je 
asi 13. Toto číslo není ale zcela stabilní. Za pěk-
ného slunečného počasí je počet návštěvníků 
větší než za sychravého nebo deštivého poča-
sí. Náš kostel byl otevřen vždy přes víkend od 
května do října a to pět hodin v jeden den. V 
sobotu je otevřen od 11:00 do 16:00 hodin a v 
neděli od 12:00 do 17:00 hodin.

Ondřej Fialka

Modlitby matek

Modlitby matek jsou společenstvím maminek 
na celém světě. Jsem vděčná za to, že toto spo-
lečenství může být i v naší farnosti.
Je krásné, když se setkáme a můžeme prosit, 
děkovat, odevzdávat konkrétní osoby, těžkosti 
i problémy a přimlouvat se u Boha. Tolikrát 
jsou životní situace, které je dobré odevzdat, 

protože sami nejsme schopni je nést a řešit.
Bůh naše prosby slyší a překvapí ve chvíli, kdy 
to nejméně čekáme. 
Odevzdávejme se do Boží náruče se vším, co 
jsme a máme a nechme Boha působit v našem 
životě.

Marcela Zátopková



Co nás čeká? 

Výuka náboženství:
na faře ve Frenštátě:
středa: 15:15 - 16:00 hod. – 1. – 2. třída
  14:30 - 15:15 hod  – 4. – 6. třída  
  15:15 - 16:00 hod  – 7. – 9. třída   
Výuka náboženství v 3. třídě bude upřesněna 
později.

TRIDUUM Modlitby matek
se uskuteční ve dnech 24. - 26. 9. 2021 v kos-
tele sv. Jana Křtitele,
• v pátek po večerní mši svaté odprošujeme za 
své hříchy - Křížová cesta,
• v sobotu v 18 hodin prosíme za ty, kteří ublí-
žili nám a našim dětem,
• v neděli v 17 hodin se radujeme a děkujeme 
za všechny milosti, které jsme od Boha obdr-
žely

POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ:
V neděli 31. října bude v 15:00 hod. na fren-
štátském hřbitově pobožnost za zemřelé. Spo-
lečně se budeme modlit za naše zemřelé a duše 
v očistci, na které nikdo nepamatuje.
POZOR – v neděli 31. října končí letní 
čas!!!

Ministranti
Schůzky ministrantů jsou v sobotu po ranní 
mši svaté.  Společně se učíme ministrovat a 
poznávat svět liturgie. Služba Bohu při oltáři 
je vrchol služby, kdy stojíme u díla našeho vy-
koupení.

Farní sbor
Převážně v pátek po večerní mši svaté od 
19.00 – 20.30 hod. se schází sbor pod vede-
ním Marie Fialkové ( v době letního času v 
horním kostele, v zimním období na faře)

Misijní klubko
Každý pátek od 16.00 – 17.30 hod. se na faře 
schází děti z misijního klubka pod vedením 
Věry Chovancové. Seznamujeme se s misij-
ními oblastmi, společně se modlíme, hrajeme 
hry a vyrábíme předměty, které jsou nabíze-
ny na misijním jarmarku. Výtěžek jarmarku 
je posílán na účet Papežského misijního díla. 
„Děti pomáhají dětem“.

Modlitby matek
Společenství Modlitby matek se setkává pra-
videlně v úterý v 18 hodin ve farní kapli sv. 
Rity.  Bližší informace získáte u Marcely Zá-
topkové.

Společenství seniorů
Každou třetí sobotu v měsíci se setkávají se-
nioři v Katolickém domě v 15.00 hod. Součás-
tí programu je společná modlitba, katecheze, 
diskuze a malé občerstvení. Není dobré, aby 
člověk byl sám, a proto zveme všechny seniory 
na setkání, zvláště ty, kteří se cítí sami.

Sledujte i nadále vývěsku u kostela sv. Jana 
Křtitele a pravidelné ohlášky po mších sva-
tých z důvodů případných nových vládních 
nařízení. 

Z důvodu oprav kostela sv. Martina – dolní 
kostel – a z důvodu bezpečnosti budou po 
celou dobu až do odvolání všechny mše sva-
té v kostele sv. Jana Křtitele – horní kostel. 

Pondělí –  18:00 hod.
Úterý    -     7:30 hod.
Středa   -   18:00 hod.
Čtvrtek  -    7:30 hod.
Pátek     -  18:00 hod.
Sobota   -    7:30 hod.
Neděle   -    7:30 hod., 9:00 hod.

Farní společenství
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Farní informace

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: 7. listopadu 2021

MODLITBA ZA FARNOST
Všechny vás zvu k modlitbě za naši farnost a 
za ukončení pandemie. Spojme se (dle mož-
ností) v společné modlitbě sv. růžence každý 
večer v 20.00 hod.
Já se budu přidávat i s požehnáním +!

o. Mariusz

OTEVŘENÉ CHRÁMY  
V letošní páté sezóně můžete navštívit 35 
chrámů až do 31. října (bližší informace na 
https://doo.cz/otevrenechramy)
Vstup do církevních památek a prohlídky s 
průvodcem jsou bezplatné. 
Naše farnost zve do filiálního kostela sv. Jana
Křtitele na modlitbu, návštěvu nebo prohlíd-
ku s průvodcem (www.farnostfrenstat.cz ) 
Kostel je přístupný o víkendu:
sobota 11:00 – 16:00 hod.
neděle 12:00 – 17:00 hod.
a do kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti 
(www.matice-radhost.cz )
Kaple je přístupná:
úterý - čtvrtek 10:00 – 16:00 hod.
pátek – pondělí  9:00 - 16:00 hod.

PÁTEČNÍ ADORACE A ZPOVĚĎ VE FAR-
NOSTI
Každý první pátek v měsíci od 16.00 – 17.55 
hod. je vystavená Nejsvětější Svátost k adoraci 
s možností přistoupit k sv. smíření.
Ostatní pátky v měsíci od 17.00 – 17.55 hod. 
je vystavená Nejsvětější Svátost k osobní ado-
raci s možností sv. smíření.
V 17.40 hod. se modlíme vždy „Korunku k 
Božímu milosrdenství“.

KONTAKT
Římskokatolická farnost Frenštát pod Rad-
hoštěm, Kostelní 506, 744 01, Frenštát p. Rad-
hoštěm.
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
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A co jsme ještě prožili...

Svatodušní vigilie, 22. května 2021 Oprava věže kostela sv. Martina

Májová pobožnost na Horečkách, 30. května 2021
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A co jsme ještě prožili...

Farní pouť na Radhošti, 28. srpna 2021

Vzpomínka na příměstský tábor Děkovná mše svatá 15. srpna 2021


