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Milí farníci,
a všichni ostatní dobří lidé, kteří také bu-
dete číst. Jistě i vy si toho všímáte, jak čas 
rychle utíká. Sotva jsem dopsal úvodník 
a duchovní slovo předchozího čísla MA-
JAKu, už po mně chtějí další. A tak je to 
stále dokola. Ale Bohu díky, že máme co 
psát do našeho farního časopisu. Protože 
to zna-mená, že se u nás pořád něco děje. 
Jak po té duchovní, pastorační, tak i po té 
více přízemní stránce, která se týká třeba 
oprav. A víte, že opravy ve farnosti v pod-
statě nikdy nekončí. Stejně jak i pastorace 
a duchovní život.
Velice mne těší, že se už vrací život do 
našich kostelů a do naší fary. Už si zase 
zvykáte na to, že fara není farářův ne-
dobytný hrad, ale prostory pro využi-
tí pastoračních aktivit, o kterých si více 
můžete přečíst na dalších stránkách MA-
JAKu. A nejen si přečíst, ale také se do 
nich zapojit. Ať už konečně naše farní 
společenství zase žije aktivním životem, 
na jaký jste byli zvyklí. Věřím, že za chvíli 
už skončí i poslední omezení a společně 
se zase zapojíme do efektivnější práce na 
duchovním a společném životě naší farní 
rodiny.

(pokračování na str. 2)

Úvodník
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Při této příležitosti bych vám chtěl letos zvlášť 
nabídnout celosvětovou duchovní aktivitu, a 
to „24 hodin pro Pána”. A rád bych, kdyby se 
tato akce v naší farnosti mohla uskutečnit v 
plném „rozsa-hu”. Co to konkrétně znamená? 
Že od pátečního večera do sobotního večera 
(letos to připadá na pátek 25.3.) bude probíhat 
ve farnosti nepřetržitá adorace Ježíše v Eucha-
ristii. Znamená to, že i v nočních hodinách! 
Ano, přesně tak: i celou noc. Já jsem také kdy-
si dávno byl toho názoru, že noc je na to, aby 
se spalo. Ale po spoustě svědectví různých lidi 
- kněží a laiků - jsem se přesvědčil, že noční 
modlitby a zejména ADORACE, jsou časem 
velikých zázraků.
Už teď vás moc prosím, abyste se za to modlili 
a pak dle možností se té adorace také zúčast-
nili. Podrobnosti se dozvíte v kostele při mši 

svaté. Bude tam i rozpis jednotlivých hodin, 
kde se budete moci zapsat. Nemocní a starší 
farníci se budou moci zapojit „na dálku”.
A když jsem se už také zmínil o opravách, tak 
v nich také pokračujeme. Pořád se daří sehnat 
na to nějaké peníze. Letos se zase přesuneme 
z kostela na faru a snad se podaří opravit její 
fasádu. Bohu-žel nemáme na to, aby se uděla-
la celá najednou (však mne už znáte: nejsem 
člověk, který jde do dluhů), ale rozložíme si to 
na etapy. Důležité ale je, že se pořád něco hýbe 
i že se, sice pomalu ale jistě, zkrášluji i ty naše 
hmotné věci.
A už se těším na na společné setkávání v kos-
telích, na faře a pak i na farní zahradě a na ji-
ných místech v naší farnosti.

S pozdravem a požehnáním +!
otec Mariusz, váš farář
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Úvodník 

Duchovní slovo

Nevím, jestli také máte stejný pocit, který jsem 
zmiňoval v úvodníku. Jednoho to může děsit, 
dru-hého zase naopak - naplňovat radostí. 
Protože to, že čas i náš život tak rychle utíkají, 
nás nemusí ani znepokojovat, ani naplňovat 
zoufalstvím. Vždyť se tak zároveň blížíme k 
věčnosti, jak to tak běžně říkáme. Blíží se tak i 
ten okamžik, kdy se konečně setkáme s Pánem 
a uvidíme se s Ním tváří v tvář. A přece všich-
ni (aspoň doufám) po tom toužíme, těšíme se 
a připravujeme.
A v postní době, kterou za chvíli začneme, si 
toto zvlášť připomínáme. Připomínáme si, že 
„naše vlast je v nebi”, že tam je cíl našeho živo-
ta, že každý z nás tam má připravené místo i 
to, že nás tam čeká Bůh, Panna Maria, andělé a 
ostatní, kteří nás už předešli v tom pozemském 
putování. Oni všichni se na nás také těší.
Ale než se tam dostaneme, nějakou tu dobu 
prožijeme ještě zde na zemi. Je ale důležité, 
abychom svěřený čas nepromarnili, a dobře 
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jej využili hlavně pro obrácení a změnu života. 
Na prvním místě své obrácení a změnu svého 
života. K tomu nás tak zvláště vybízí liturgie 
postní doby a to hned od jejího začátku, tj. Po-
peleční středa, kdy si necháváme posypat hla-
vy popelem a slyšíme u toho slova: „Obraťte se 
a věřte Evangeliu“. Dobře víme, že nejde jen o 
pouhý obřad popelce, ale o vnitřní odhodlání 
se opravdu změnit, začít se znova odvracet od 
hříchů, více na sobě pracovat, blížit se k Bohu 
a činit pokání za své hříchy. A nejen za své, 
ale i za ty, kteří tak nečiní. Třeba za své blízké 
(děti, vnoučata, sourozence) nebo příbuzné a 
přátelé nebo dokonce i za někoho, kdo to zrov-
na v danou chvíli bude více potřebovat než 
my samotní. Nebo za naše blízké proto, že už 
opravdu jsou na sklonku svého života a „vidí” 
před sebou nebeskou bránu.

A proto letos vás všechny zase zvu k dobré-
mu, hlubokému prožiti postní doby. Více se 
zapojte ke konání pokání. Tři základní formy 
zůstávají pořád stejné: modlitba, půst a almuž-
na (skutky milosr-denství). Já vím, že mnoho 
z vás tak koná po celý rok a nerozlišuje, jestli je 
postní doba nebo jiné liturgické období, ale i 
přesto vždycky ještě můžeme něco přidat nebo 
zdokonalit. A všechno to také děláme pro to, 
abychom snadněji odolali pokušení zlého du-
cha, který nás obchází jako ,,lev řvoucí‘ a hle-
dá, koho by pohltil. Ať během letošní postní 
doby zase opravdu pocítíme, že je to jiný čas, 
všimneme si, že náš život se mění a že se blíží-
me k Bohu a blíží se naše spása.

S modlitbou a požehnáním +!
otec Mariusz, váš farář

 Za církev synodální

V říjnu loňského roku zahájil papež František 
tříletý synodální proces. Spočívat bude v kon-
zultacích a rozlišování. Vyvrcholí shromáždě-
ním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě.
Slovo synoda je řeckého původu a vyjadřuje 
společně prožívané putování Božího lidu. Sy-
nodální proces je zapojení všech pokřtěných 
celé katolické církve, kteří – vedeni Duchem 
Svatým – mají skrze naslouchání všem lidem 
vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k roz-
voji církve.
Cíl synody můžeme přiblížit slovy papeže 
Františka (encyklika Fratelli tutti, čl. 87): 
„Lidé jsou tak stvořeni, že nemohou žít, roz-
víjet se a dojít naplnění jinak než jen v oprav-
dovém darování sebe samého. Také nemohou 
plně poznat sebe sami jinak než v setkávání se 
s jinými lidmi … Život existuje tam, kde jsou 
svazky, společenství, bratrství…“

V naší farnosti vznikla jedna synodální sku-
pina v počtu 10 osob. Z nabízených témat si 
zvolila téma č. 1. „NA SPOLEČNÉ CESTĚ“ a 
hledala odpovědi na otázky: „Jak se společné 

putování aktuálně realizuje v naší farnosti? Jak 
si k sobě navzájem můžeme být blíže? Usilu-
ji ve společenství o jednotu? Může se někdo 
v naší farnosti cítit, že není součástí místní 
církve? Jakou představu máme o naší farnos-
ti?… Během ledna proběhla 3 setkání. První 
setkání sloužilo ke sdílení dojmů a očekávání 
od synodálního procesu, výběru tématu. Dal-
ší 2 setkání byla věnována vybranému téma-
tu, vzájemnému naslouchání a promlouvání, 
modlitbě a četbě Písma. Výstupy práce skupi-
ny jsou shrnuty v následujícím textu.

Závěr synodálních setkání v naší farnosti:
Chceme žít ve společenství lásky. Cítíme vel-
kou touhu setkávat se, posílit vztahy. Touží-
me být společenstvím lidí, kteří se respektují 
i s chybami. Budovat opravdové společenství 
skrze společnou modlitbu, bohoslužbu, práci, 
neformální setkávání, slavení. Společně růst, 
vzdělávat se ve víře. Každý jednotlivec má při-
jmout zodpovědnost za svoji farnost a nabíd-
nout své schopnosti. Angažovat se pro farní 
rodinu. Nesmíme připustit, aby někdo zůstal 
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 Za církev synodální

stranou, byl odmítán.
Naše farnost si nese zranění z minulosti a je 
poznamenaná současnou pandemií. Není jed-
notná. Komunikace a spolupráce je obtížná. 
Máme odlišné představy o víře, o farnosti, 
o církvi a službě v církvi. Nemluvíme o tom 
spolu. Je patrné nedostatečné vzdělání ve víře, 
nízké povědomí o duchovním životě.
Mnozí z nás, možná většina, nejsou lhostejní. 
Touží uzdravit zranění, ať nás dále nezatěžují, 
touží překonat rozdělení a nasadit se pro spo-
lečenství. Zatím jsme nenašli společnou cestu. 
Nevíme jak. Velkým darem je možnost účast-
nit se mše svaté, přijímat svátost smíření a eu-
charistie každý den, možnost tiché adorace 
každý týden, příležitost k soukromé modlitbě 

ve farní kapli. Také možnost aktivně se zapo-
jit do liturgie (služba lektora). I přes těžkosti 
dál funguje misijní klubko, společenství mi-
nistrantů, farní sbor, modlitební společenství 
(Modlitby matek, Fatimský apoštolát).

Naším úkolem je být otevřenější. Dívat se ko-
lem sebe. Přijímat, neodsuzovat. Vnímat po-
třeby bližních a nabízet pomoc. Angažovat 
se více pro farnost. Dát prostor všem, kteří se 
chtějí do života farnosti zapojit. Zkvalitnit ko-
munikaci mezi farníky, mezi farníky a knězem. 

Diskutovat o aktuálních tématech, o tom, co 
nás trápí, co nám dělá radost. Vzdělávat se ve 
víře, usilovat o duchovní růst mimo jiné ob-
novením farních katechezí. Rozvíjet společné 
aktivity. Ať se každý může setkávat se svými 
vrstevníky i napříč generacemi.

Lucie Gadušková
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V neděli 9. ledna jsme slavili svátek Křtu Páně 
a tak přeposílám na toto téma něco z knížky:

Přijetí křtu nás začleňuje do Kristova života: 
v něm dýcháme, v něm se hýbeme, myslíme 
a milujeme (srov. Sk 17,28). Do naší duše je 
zasazen zárodek věčného života, má v ní do-
zrávat a pronikat každou buňkou naší bytosti. 
Křest je dynamickou skutečností. Jako by nás 
katapultoval na běžeckou dráhu a my před 
zraky svatých, kteří nám fandí, běžíme nikoli 
o zlatý pohár, ale k milosrdnému Otci. Ten nás 
čeká s otevřenou náručí, aby nám dal podíl na 
slávě svého Syna Ježíše, jenž přivádí naši víru 
k dokonalosti. Kristus sám už před námi bě-
žel tentýž závod, aby nám připravil cestu (srov. 
Žid 12,1-2).
Nikdy plně nepochopíme, co v nás působí 
první ze svátostí. Jako se v Mariině lůně popr-
vé spojila lidská přirozenost s božskou, tak se 
v křestním prameni Kristův Duch nerozlučně 
spojuje s naším tělem. Jako by šlo o nadčasové 
Vánoce: Zázrak vtělení se obnovuje v lidském 
tvorovi, který se podílí na Kristově běhu z Bet-

léma přes kříž a ticho Bílé soboty až do nebes-
kého království.

Z knížky „Maria Matka učedníků Páně“ od 
Giuseppe Forlai.

ses. Františka z Kroměříže 

Putování za betlémským světýlkem

Na poslední sobotu před vánočními svátky 
byla pro děti z farnosti připravena venkovní 
hra s názvem „Putování za betlémským svě-
týlkem“. Hlavním záměrem hry bylo připome-
nutí si biblického příběhu o narození Ježíška.
Celé putování začalo již na rorátní mši svaté. 
Tentokrát se na ní sešlo opravdu velké množ-
ství dětí i dospělých. To byla nádhera. Před sa-
motným závodem byla společná snídaně. Poté 
byly děti rozděleny do skupinek. Každá sku-
pinka dostala mapku s vyznačenou trasou a na 
tu pak vybíhala s desetiminutovým odstupem. 
Bylo super, že se do hry zapojili i dospělí. Ti 
stáli na jednotlivých stanovištích a měli pro 
děti připravené netradiční úkoly.

Zde je pár postřehů od dětí:
• bylo to fajn, byli jsme venku, ale nebyl sníh
• na stanovištích byly dobré úkoly
• během hry jsme sbírali body nejen za splně-
né úkoly, ale museli jsme odpovídat i na ně-
které otázky z náboženství
• všichni jsme dostali odměnu – sladkost
• všichni jsme chtěli vyhrát
• to bylo super, že jsme si mohli domů odnést 
betlémské světlo, které bylo zrovna ten den 
dovezené do Frenštátu
Společně jsme prožili hezké chvíle a bylo nám 
spolu dobře.

K + H + P + A + Š + T
článek doručila Pavla Blablová

 Ohlédnutí za svátkem Křtu Páně
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V minulém čísle jsme  psali o tom, co jsou Pa-
pežská misijní díla a představili jsme si Papež-
ské misijní dílo šíření víry. Dnes si představí-
me druhé misijní dílo i jeho zakladatelku. 

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APO-
ŠTOLA (SPA)
Podporujeme mladé muže na jejich cestě ke 
kněžství, aby povolání nemusela být odmítána 
z důvodu nedostatku finančních prostředků.
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APO-
ŠTOLA (SPA) posílá a koordinuje pomoc do 
několika stovek seminářů, v nichž studují de-
sítky tisíc bohoslovců. SPA rovněž podporu-
je kolem dvou tisíc formačních pracovníků a 
přispívá na cca deset tisíc noviců a novicek. 
Dílo sv. Petra apoštola navíc hradí například 
nutné opravy a stavby učeben, kaplí, dormi-
torií, knihoven apod. Na této celosvětové po-
moci se podílí i Česká republika. Dlouhodobě 
podporujeme velké semináře v Zambii, Ugan-
dě a Keni.

Kněz v misiích musí být nejen adekvátně vzdě-
lán, ale také schopen se o sebe sám postarat, 
tedy být vybaven i praktickými dovednostmi 
– pěstitelskými, chovatelskými, kuchařskými i 
řemeslnými. Proto je jejich studium bohosloví 
koncipováno tak, aby se sami podíleli na za-
jištění chodu semináře. Ve svém volném čase 
proto pomáhají na zahradě, na poli, starají se o 
domácí zvířata a pracují v dílnách. Nevyhýbají 
se ani úklidu a práci v kuchyni.
Přes všechnu finanční a jinou podporu je tře-
ba si uvědomit, že bohoslovci mají svobodu, 
aby v případě vlastního rozhodnutí ve studiu 
nepokračovali. Chceme je podpořit v tom, aby 
šli tam, kam je volá Bůh. Na fakt, že student 
odchází, by nemělo být pohlíženo jako na se-
lhání. Je schůdnější opustit seminář během 
studií, než opustit kněžské povolání. Není vý-
jimkou, že člověk, který odejde ze semináře, 
vkládá ve velké míře své znalosti a schopnosti 
do služeb církve.
Jak se zapojit? Zkuste např. Dárcovství, Ado-
race pro misie, Dárcovský program pro boho-
slovce

DÍLO SV. PETRA APOŠTOLA A JEANNE 
BIGARD 
Také u vzniku dalšího papežského misijní-
ho díla stála mladá Francouzka pocházející z 
bohaté rodiny. Jeanne Bigard se narodila roku 
1859. Matka jí vštípila velký zájem o duchovní 
život a silný cit k potřebám hlasatelů evangelia, 
zejména kněží v misiích. Obě ženy měly vztah 
zejména k misiím v Japonsku, proto význam-
ně přispěly na stavbu křesťanského kostela sv. 
Františka Xaverského v Kyótó. Byly si však vě-
domy, že pokud se má křesťanství vybudovat 
natrvalo, je nezbytné dát misijním územím 
domorodé kněze. Ti totiž ovládají jazyk, zvy-
ky, zákony a jsou „syny“ vlastní země, proto 
je zde menší riziko „politických procesů“, kte-
rým byli vystavováni misionáři přicházející na 
tato území z Evropy.

Papežská misijní díla - pokračování
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Na žádost Mons. Cousina začaly podporovat 
japonský seminář. Záhy zjistily, že bez organi-
zace nejsou schopny vyhovět všem žádostem o 
pomoc s financováním, a proto na přelomu 80.
a 90. let 19. století založily Sdružení a Jeanne 
vydala svůj první manifest, v němž se obracela 
na všechny křesťany se snahou upozornit na 
důležitost misijní práce pro růst katolických 
misií. Společně s matkou sháněla prostředky 
na dlouhodobou podporu formování nových 
misionářů a mladých kněží.
Z jejich Sdružení pak v roce 1889 oficiálně
vzniklo Dílo svatého Petra apoštola, kterému 
papež Pius XI. roku 1922 udělil papežský sta-
tus. Toto dílo dnes zaměřuje svou pomoc nejen 
na přípravu a formaci desítek tisíc seminaris-
tů, ale také tisíců řeholních noviců a novicek.

Věrka Chovancová 
s použitím informací 

z webu Papežská misijní díla

Misijní jarmark, který proběhl v naší 
farnosti během adventu, byl úspěšný. 
Díky štědrosti farníků činil zisk z jar-
marku 12 400,-Kč.  Děkujeme všem, 
kdo si zakoupili nějakou tu drobnost, 
a tak přispěli   na misie. Letos jsme 
peníze poslali na Papežská misijní 
díla (dále jen PMD) jako ,,Jeden dárek 
navíc“. Jeden dárek navíc,  je projekt 
PMD, který každý rok před Vánocemi 
získává peníze na konkrétní pomoc v 
misiích. Tento rok bude dárek poslán 
dětem se zdravotním postižením na 

Papui Nové Guinei. 

Papežská misijní díla - pokračování

 Čísla v bibli

Dnes a denně se setkáváme, a nebo slyšíme, ať 
už z rozhlasu či televize, různá čísla a statistic-
ké údaje. Někdy jsou to čísla zajímavá a dokáží 
nás i překvapit, někdy nám neříkají vůbec nic.
I Kniha knih (Bible) je plná čísel, a to nejen 4. 
kniha Mojžíšova, která je jimi známa. Co však 
tato všechna čísla znamenají? Zkusme se za-
myslet alespoň nad těmi nejdůležitějšími. 
Číslo 3 je symbolem úplnosti – jistě si pod 
ním představíme Nejsvětější Trojici Boží, nej-
větší tajemství naší víry. I když v žádné pasáži 
není přímo vzpomenuta, tak v Janově evange-
liu i jeho listech jsou pasáže, ze kterých se Tro-
jice dá lehce vydedukovat. Také křestní formu-
le v závěru Matoušova evangelia (28,19), a též 
Pavlovy apoštolské listy (např. 1.Kor 12,4) čas-
to vzpomínají v jedné souvislosti Otce, Syna i 
Ducha Svatého. Jonáš procházel 3 dny městem 
Ninive, aby je varoval (3,3) a také 3 dny byl ve 

velrybě jako předzvěst Kristova vzkříšení (2,1 
– Lk 11,29). S odkazem na Velikonoce je také 
pasáž o zboření a postavení chrámu za 3 dny 
(Jn 2,19). K tomu samozřejmě patří liturgická 
připomínka velikonočního tridua. Když byl 
Ježíš ukřižován, tak na Golgotě stály 3 kříže 
s odsouzenci, Ježíš byl uprostřed (Mt 27,38). 
Petr třikrát zapírá Ježíše (Mk 14,72), ale po 
jeho zmrtvýchvstání to odčiňuje krásným tro-
jitým vyznáním lásky (Jn 21,17) a Ježíš ho za 
to pověřuje pozemským vedením své církve. 
Číslo 7 je považována za šťastné číslo. V knize 
Genesis (41,25) Josef vysvětluje faraonovi sen 
o 7 bohatých a chudých létech a díky tomu si 
mohl udělat zásobu právě na těch 7 let. Apoštol 
Petr se ptá kolikrát má svému bratru odpustit 
– 7x? (Mt 18,21). Ježíš to číslo zvětšuje na 77, 
což znamená jakési znásobení odpouštění, čili 
že máme odpouštět vždy a stále. A pak štěstí 



8

naplní nejen toho, komu odpustíme, ale i nás 
samotné, protože nám spadne ze srdce balvan 
nenávisti. To je největší štěstí. Když Bůh tvořil 
svět a život, požehnal 7 den a věnoval ho nám 
k odpočinku, abychom načerpali nové síly. Ta 
tvorba světa samozřejmě netrvala 6 dnů, ale 
tisíce let, ale to číslo 7 zde má opět tu šťastnou 
symboliku. Proč má křížová cesta 14 zastave-
ní? Možná proto, že 14 je dvojnásobek 7. Prv-
ních 7 zastavení křížové cesty se odehrává v 
ulicích Jeruzaléma, druhých 7 pak na Golgotě. 
Pozor třeba ale dát na sousední číslo 6, které 
je symbolem Satana, zla, kterého se třeba vy-
varovat. 
Číslo 10 symbolizuje počet přikázání, která 
dal Bůh Mojžíšovi a která jsou platná dodnes a 
budou stále, protože jsou nadčasová (Exodus 
20,1-17). Je to v bibli také celkové číslo, které 
je součtem špatného i dobrého. V podoben-
ství o prozíravých a nemoudrých pannách je 
remízový poměr 5:5 (Mt 25,2), ale při uzdra-
vení malomocných pouze jeden z 10 Bohu po-
děkoval (Lk 17,15-19). 
Číslo 12 má mnoho významů – počet hodin 
půldne, počet měsíců v roce, také počet Ježí-
šových apoštolů i hvězd na hlavě ženy – Marie 
(Zj 12,1). V téže knize (7,4) se uvádí číslo 144 
000 označených. Číslo 144 je druhou mocni-
nou čísla 12, takže tady je další symbolika to-
hoto čísla (počet kmenů Izraele). Toto číslo už 
je velké, a když hned následuje stať o nekoneč-
ném zástupu, tak z toho vyplývá, že Ježíš chce 
spasit skutečně velké množství lidí, každého, 
kdo o něj stojí. 12 let měl Ježíš, když vyučo-
val v Jeruzalémském chrámu (Lk 2,49), a také 
Jairova dcera, kterou Ježíš vzkřísil (Mk 5,42). 
Číslo 40 je v bibli zmiňováno často. Tolik dnů 
trvala potopa (Gen 7,12), která byla varová-
ním za naše hříchy. 40. den po svém narození 
byl Ježíš obětován v jeruzalémském chrámu 
(Lk 2,22). Ježíš na počátku svého veřejného 
působení strávil 40 dnů na poušti, kde svému 
Otci sloužil postem a modlitbami (Mk 1,13) a 

40 dnů po svém zmrtvýchvstání se ještě fyzic-
ky zjevoval učedníkům, než se vrátil ke svému 
Otci (Sk 1,3). V liturgii církve 40 dnů trvá také 
postní období. 
A úplně mimo biblicky: ve střední a východní 
Evropě přesně 40 let trvalo kruté pronásledo-
vání církve, kněží i věřících ateistickými reži-
my. Čísla v bibli většinou nelze brát doslova. 
Bible není kniha statistik, ale svědectví. Tato 
čísla však vždy něco symbolizují, aby nám po-
mohla pochopit Boží zjevení, stejně jako Ježíš 
raději mluvil v podobenstvích než přímo, aby-
chom jeho slovo lépe pochopili. Proto čtěme 
Boží slovo, ve kterém vždy najdeme jasnou in-
spiraci, k níž nám mohou pomoci i zmíněná 
čísla. 

Milena Mužíková 
upraveno a převzato 

od pisatele Alexandra T.

Chvála Kristu!
Bratři a sestry, 
postní doba začíná ve středu 2. 3. 2022.
Rád bych Vás opět informoval o Postních 
kapkách. Letošní téma - RODINA. 
Znovu se můžete těšit na vybrané úryvky z 
katechezí papeže Františka. Rodinnému ži-
votu se věnoval při generálních audiencích v 
roce 2015. 
Inspirace letos připravil olomoucký světící 
biskup Josef Nuzík, který v České biskupské 
konferenci vede pastoraci rodin. 
P. Martin Holík (ředitel rádia Proglas) nato-
čil vybrané části z papežské exhortace Amoris 
Laetitia - O lásce v rodině.
A letos je obsah doplněn o nahrávky všech 
postních písní z Kancionálu, texty křížových 
cest a každý den bude k dispozici také pobož-
nost (text i nahrávka).

 Čísla v bibli

Postní kapky
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Stále prosím, sledujte aktuální situaci jak ve 
sdělovacích prostředcích, tak na našich we-
bových stránkách a ve vitrinách u kostela sv. 
Martina a sv. Jana Křtitele.

Na pobožnosti Křížové cesty vás zvu každý 
pátek v postní době vždy od 17:15 hod.

Udělování Svátosti pomazání nemocných: 
sobota 12. března při mši sv. v 9:00 hod.  Ten 
den nebude mše sv. v 7:30 hod. (!) Přistoupit 
k této svátosti mohou staří lidé důchodového 
věku nebo lidé, kteří trpí vážnou nemocí.

Tuto svátost se může přijímat každým rokem 
a v případě zhoršení nemoci nebo ohrožení 
života se může přijmou i opakovaně. Od 8:00 
hod. bude příležitost ke Svátosti smíření.

Křížová cesta ke kapli sv. Marka
V sobotu 9. dubna – je to před Květnou ne-
děli – plánujeme Křížovou cestu od Chovanců 
ke kapli sv. Marka. Zvu každého, kdo chce roz-
jímat o utrpení Ježíše Krista a nestydí se veřej-
ně vyznat svou víru.

Pobožnosti v době postní

Zpovídání ve svatém týdnu

pátek – 8. dubna 17:00 – 18:00 kostel sv. Jana Křtitele

sobota – 9. dubna 7:00 – 7:30 kostel sv. Martina

neděle – 10. dubna (Květná) 15:00 – 17:00 kostel sv. Martina

pondělí – 11. dubna 17:00 – 18:00 + po mši sv.      
dle potřeby

kostel sv. Jana Křtitele

úterý – 12. dubna 7:00 – 7:30 + po mši sv.              
dle potřeby

kostel sv. Martina

středa – 13. dubna 17:00 – 18:00 + po mši sv.       
dle potřeby

kostel sv. Jana Křtitele

 čtvrtek 14., pátek 15. a sobota 16. dubna  - nezpovídá se !!!

Věřím, že tedy Kapky mohou být ještě inspi-
rativnější.

WEB POSTNÍ KAPKY
Veškerý obsah najdete na adrese  www.post-
nikapky.cz

MOBILNÍ APLIKACE
Postní kapky budou opět k dispozici jako mo-
bilní aplikace pro telefony s Androidem nebo 
iOS. Stáhnout si ji můžete na Google Play nebo 
v App Store.

SMS POSTNÍ KAPKY
A pokud Vám bude stačit zasílání inspirací 
biskupa Josefa formou SMS, přejděte na tuto 
webovou stránku a přihlaste své mobilní čís-
lo.

PROSBA NA ZÁVĚR
Pokud chcete aktivitu Postní kapky podpořit, 
můžete pozvání šířit mezi své blízké a přátele:
- sdílejte facebookovou stránku Postní kapky 
2022 nebo videopozvánku na Youtube

P. Pavel Hofírek
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Adorace u Božího hrobu 

• Neděle Božího milosrdenství. Tuto neděli 
prožíváme vždy týden po Velikonocích, letos 
to bude 24. dubna. Ježíš chce, abychom zís-
kávali jeho lásku a odpuštění. V 15:00 hod. - 
v hodině Jeho smrti – bude v kostele sv. Jana 
Křtitele (H. K.) vystavena Nejsvětější svátost 
oltářní k adoraci. Společně se pomodlíme 
Korunku k Božímu milosrdenství a budeme 
prosit za farnost o společné milosti. Od 14:30 
hod. se bude zpovídat. 

•Pobožnost u kaple sv. Marka
V sobotu 23. dubna v 15:00 hod. budeme 
společně vyprošovat požehnání pro farnost, 
zemědělce a rolníky a také prosit za dobré po-
časí a hojnou úrodu.

•V sobotu 14. května v 15:00 hodin (před 5. 

nedělí velikonoční) vás Obec Trojanovice spo-
lu s Klubem seniorů z Trojanovic pod Javor-
níkem a Římskokatolickou farností Frenštát 
pod Radhoštěm srdečně zvou na mariánskou 
pobožnost a oslavu u příležitosti 80. výročí 
postavení zvoničky pod Javorníkem. 

KONTAKT
Římskokatolická farnost Frenštát pod Rad-
hoštěm, Kostelní 506, 74401
Tel: 734 267 686, IČO: 45214891
Email: rkf.frenstatpodradhostem@doo.cz
Web: www.farnostfrenstat.cz
Číslo účtu: 1762774349/0800 

ÚŘEDNÍ HODINY:
dle telefonické domluvy

MAJAK – vydává ř. k. farnost Frenštát po Radhoštěm pro vnitřní potřebu farnosti
• vychází čtvrtletně • cena zdarma (předpokládaná cena jednoho výtisku 10 Kč)

své příspěvky, připomínky a návrhy zasílejte na adresu: Mila.53@seznam.cz
uzávěrka příštího čísla: 15. května 2022

Pobožnosti v době velikonoční

čtvrtek – 14. dubna Památka na poslední večeři 
Páně

18:00 
kostel sv. Jana Křtitele

pátek – 15. dubna Velkopáteční obřady 18:00 
kostel sv. Jana Křtitele

sobota – 16. dubna Vigilie Vzkříšení Páně 21:00 
kostel sv. Jana Křtitele

neděle – 17. dubna Vzkříšení Páně 7:30, 9:00 
kostel sv. Jana Křtitele

pondělí – 18. dubna Velikonoční pondělí 9:00
kostel sv. Jana Křtitele

• na Zelený čtvrtek a Velký pátek bude kostel po obřadu otevřen 1 hodinu k modlitbě
• Bílá sobota – 8:00 hod. ranní chvály. Dále bude kostel otevřen do 20:00 hod. - v té době je 
možné držet stráž u Božího hrobu. Prosím farníky, aby se napsali vzadu v kostele, čas je rozdě-
len po 30 minutách. Můžete se zapsat i na celou hodinu.

Triduum - bohoslužby



A co jsme ještě prožili...

Ze žehnání adventních věnců, 28. listopadu 2021 Betlémské světlo, 19. prosince 2022
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Obnova manželských slibů, 26. prosince 2021
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A co jsme ještě prožili...

Slavnost Zjevení Páně, 6. ledna 2022

Blahopřání k narozeninám, 13. února 2022

Mariánská pobožnost, 3. února 2022


