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Milí farníci,
minulých pár týdnů jsme prožili trochu 
více duchovně. Alespoň si to myslím. 
Hodně lidí se zapojilo do našeho farní-
ho postu, společně jsme prožili krásné 
svaté Triduum a Velikonoce (tentokrát 
bez žádných omezení) a mnoho lidí se 
také zapojilo do adorace „24 hodin pro 
Pána”. Těší mne, že všechny tyto aktivi-
ty (i ostatní) vnímáte a prožíváte jako 
svůj osobní duchovní růst a ne jako zvyk 
nebo povinnost. 
Vzpomínám teď na slova mého zesnu-
lého tatínka, který mi častokrát říkával: 
„Učíš se pro sebe, ne pro mne”. Ano. Stej-
ně je to i u nás. Pokud se modlíte, přichá-
zíte na mše sv., adorace, čtete Bibli nebo 
se zapojujete do života farnosti, děláte 
to hlavně pro svůj duchovní růst a ži-
vot věčný. A pomalu se také zvedá počet 
aktivit ve farnosti, do kterých se můžete 
zapojit. Hlavně, aby byla v lidech ochota 
se zúčastnit a ne zůstat u televizních ob-
razovek.
Poslední dobou jste se častěji ptali na 
sbírky při nedělních mších svatých. Kam 
jdou ty peníze? Během roku je několik 
sbírek účelových. Ty oznamuji předem. 

(pokračování na str. 2)
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Není jich mnoho, sotva 10 za rok, ale pokaždé 
je třeba peníze co nejdříve odeslat na biskup-
ství a oni je pak odešlou dál. V tomto roce jsou 
to ještě následující sbírky: 
5. 6. na Diecézní charitu; 18. 9. na církevní 
školy; 23. 10. na světové misie a 13. 11. na ka-
tolická media. Jinak peníze ze všech ostatní 
sbírek během roku zůstávají ve farnosti. Jiný-
mi slovy: peníze ze sbírek - na opravy a z kaž-
dé jiné sbírky - jdou na potřeby naší farnosti. 
Každý měsíc naše výdaje (včetně splátky dlu-
hu 30 000,- Kč) přesahují částku 50 000,- Kč. 
Není to málo, ale zatím ještě - díky Bohu i vám 
– se nám daří toto všechno splácet. A navíc si 
ještě můžeme dovolit i další investice. 
Letos a další roky to bude oprava fasády fary. 
S tou už nám to tak snadno nepůjde, jak s kos-
telem sv. Martina (tentokrát nedostaneme to-

lik finanční podpory), ale i přesto věřím, že i
toto jednou dokončíme bez žádných dalších 
půjček.
Pokud byste potřebovali ještě něco vysvětlit, 
ujasnit, neváhejte a prostě se zeptejte. Nejhorší 
je, když to lidé nedělají, ale za zády pomlou-
vají, což se u nás (aspoň doufám) na štěstí ne-
projevuje.
Nakonec bych vás ještě jednou poprosil o 
modlitbu, té není nikdy dost. Jak za mne a za 
naše farní společenství, tak za veškeré práce, 
které v naší farnosti postupně realizujeme. A 
já vás také ujišťuji, že se za vás modlím a každý 
den ve 20:30 hod. posílám požehnání každé-
mu, kdo se v tu hodinu spojuje s ostatními ve 
večerní modlitbě.

S pozdravem
otec Mariusz, váš farář
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Duchovní slovo

Dva roky jsme „bojovali” s covidem, no, re-
spektive s tím, jak zasáhl do našeho života a 
omezoval jej. Když ustupoval, už jsme si mys-
leli, že se všechno vrátí do normálnosti, a tu 
najednou začala válka na Ukrajině a přišly 
další problémy. Zdražování, nervozita, obavy 
co bude dál, spousta staros-tí a přemýšlení o 
budoucnosti. A jak tu má člověk najít pokoj v 
srdci? „Lidstvo nenalezne pokoj, připomínal 
nám Pán Ježíš, dokud se s důvěrou neobrátí k 
mému milosrdenství.”
Ano. To pořád platí. Jediná naděje je jen v 
Pánu Bohu. A proto jsem si v této době opět 
vzpomněl na jednu zvláštní modlitbu - nové-
nu, kterou já osobně mám velice rád. Jistě ji 
mnozí znáte, ale stojí za to, abychom si ji při-
pomněli a vrátili se k ní.
Je to „Novéna odevzdanosti“. Když ti bude 
úzko, když budeš klesat na mysli, když možná 
i začneš zoufat, začni se modlit tuto novénu. 
Ale modli se a ne jen odříkávej nebo přečti. 
Je to novéna, kterou máme od neapolského 

kněze jménem Dolindo Ruotolo.
Za svého života napsal úkon odevzdání se 
Bohu proti úzkosti a trápení, jak mu ho sdělil 
sám Ježíš. Na základě úkonu odevzdání vznik-
la rozdělením tohoto textu do devíti částí krát-
ká „Novéna ode-vzdanosti“.
Modli se ji devět následujících dnů jdoucích 
po sobě. Odevzdej starost Pánu Ježíši a dovol, 
aby On to všechno vzal do svých rukou. Spo-
lehni se na Něj.
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1. den - Přenechejte mi své starosti
Proč se tak neustále znepokojujete a stará-
te? Přenechejte mi starost o své záležitosti a 
všechno se uklidní. Říkám vám popravdě, že 
se vyřeší všechny spletité situace, když se mi 
opravdově, slepě a úplně odevzdáte.
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se 
o všechno!“

2. den - Boží náruč
Odevzdat se mi neznamená namáhat se, roz-
rušovat se, zoufat si a pak se obracet na mě v 
modlitbě plné neklidu, abych vás následoval, a 
tak měnil neklid v modlitbu. Odevzdat se mi 
znamená pokojně zavřít oči své duše, odvrátit 
myšlenky od trápení a spolehnout se na mě, 
abych vás já sám mohl přenést ve své náruči na 
druhý břeh jako dítě, které spí v matčině náru-
či. To, co ve vás působí zmatek a velmi vám 
škodí, je vaše rozumování, vaše myšlení, vaše 
nápady a vůle postarat se za každou cenu o to, 
co vás trápí. Vykonám tolik věcí, když se duše 
ve svých duchovních i materiálních potřebách 
obrátí na mne, pohlédne na mne a řekne: „Po-
starej se o to Ty!“, pak zavře oči a spočine!
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se 
o všechno!“

3. den - Buď vůle Tvá
Máte málo milostí, když se je urputně pokou-
šíte získat; máte jich však velmi mnoho, když 
se mi v modlitbě plně odevzdáte. V utrpení mě 
prosíte, abych vám utrpení odňal, ale prosíte, 
abych je odňal tak, jak si přejete vy. Obracíte se 
na mne, ale chcete, abych se já přizpůsobil va-
šim představám. Nejste nemocní, kteří žádají 
lékaře o léčení, ale nemocní, kteří mu vše sami 
ordinují. Nedělejte to tak, ale modlete se, jak 
jsem vás to naučil v modlitbě Otčenáš: „Posvěť 
se jméno Tvé“, tedy ať jsi oslaven Ty v této mé 
nouzi. „Přijď království Tvé“, tedy ať vše napo-
máhá Tvému království v nás a ve světě. „Buď 
vůle Tvá“, tedy postarej se o to Ty. Já zasáhnu 
s celou svou všemohoucností a vyře-ším i ty 
nejobtížnější situace.
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se 

o všechno!“

4. den - Nezneklidňuj se a odevzdej se mi
Nerozrušuj se, když vidíš, že se tvoje nemoc 
zhoršuje, místo aby se zlepšovala. Zavři oči a 
řekni mi s důvěrou: „Buď vůle Tvá, postarej se 
o to Ty.“ Říkám ti, že se o to postarám a zasáh-
nu jako lékař, a bude-li třeba, učiním i zázrak. 
Když pak vidíš, že churavíš stále víc, nezne-
klidňuj se, ale zavři oči a řekni: „Postarej se o 
to Ty“. Říkám ti, že se o to postarám.
Dělat si zbytečné starosti, znepokojovat se a 
chtít domyslet důsledky toho, co se děje, to je 
proti odevzdanosti. Je to jako zmatenost dětí, 
když požadují, aby se maminka starala o jejich 
potřeby, a přitom chtějí vše zařizovat samy, a 
tak překážejí svými nápady a vrtochy její sna-
ze. Zavřete oči a nechte se unášet proudem 
mé milosti, zavřete oči a nechte mě pracovat, 
zavřete oči a nemyslete na přítomnou chvíli, 
zažeňte i myšlenky na budoucnost jako poku-
šení. Odpočívejte ve mně, věřte v mou dobro-
tu a zapřísahám vás při své lásce, že když mi s 
touto dispozicí řeknete: „Postarej se o to Ty“, 
já se o to úplně postarám, potěším vás, osvo-
bodím a povedu.
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se 
o všechno!“

5. den - Zásah mé milosti
Budu-li vás muset uvést na jinou cestu, než 
kterou chcete jít vy, vyučím vás, ponesu vás ve 
svém náručí, protože není mocnějšího léku, 
než můj zásah lásky. Mohu se o to postarat jen 
tehdy, když zavřete oči. Nemůžete spát, chcete 
sami všechno hodnotit, všechno přezkoumá-
vat, na všechno myslet, tím však důvěřujete 
lidským silám, nebo ještě hůř, svěřujete se li-
dem do rukou, když se spoléháte na jejich zá-
sah. Toto vám brání vnímat mé slovo a můj 
pohled.
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se 
o všechno!“

6. den - Božský způsob jednání
Toužím po vaší odevzdanosti, abych vám 
mohl prokazovat dobrodiní, a jak mě zarmu-
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cuje, když vás vidím znepokojené! O to prá-
vě usiluje Satan, aby vás znepokojil, odvedl 
od mého konání a předhodil vás jako kořist 
lidským iniciativám. Proto důvěřujte jen mně 
samému, spočiňte ve mně, odevzdejte se mi ve 
všem. Já dělám zázraky úměrně tomu, jak plně 
se mi odevzdáte a nakolik nedůvěřujete sobě. 
Rozlévám poklady milostí, když se nacházíte v 
naprosté chudobě! Máte-li malé, ale své zdroje 
pomoci, anebo je vyhledáváte, ocitáte se v při-
rozené rovině, kde přenecháváte věcem přiro-
zený průběh, který je často mařen od Satana.
Zázrak neudělal žádný jen logicky uvažující 
člověk či rozumář, ani nikdo ze svatých. Bož-
ským způsobem jedná jen ten, kdo důvěřuje 
Bohu!
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se 
o všechno!“

7. den - Já se o vás postarám
Když vidíš, že se věci komplikují, řekni se za-
vřenýma očima své duše: „Ježíši, postarej se 
o to Ty!“ A úplně se odvrať od sebe, protože 
tvá mysl je roztříštěná a je pro tebe těžké vidět 
zlo.
Důvěřuj mi často a odváděj pozornost od sebe 
sama. Dělej to ve všech svých potřebách. Dě-
lejte to tak všichni a uvidíte velké, nepřetržité 
a tiché zázraky. To vám slibuji pro svou lásku. 
Já se o vás postarám, buďte si jistí.
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se 
o všechno!“

8. den - Oslavíš mé jméno
Vždycky se modlete s tímto postojem a ode-
vzdaností, budete z toho mít velký pokoj a 
mnoho ovoce, a to i tehdy, když vám dám mi-
lost obětovat se na odčinění a z lásky, která s 
sebou nese utrpení. Zdá se ti to nemožné? Za-
vři oči a řekni celou duší: „Ježíši, postarej se o 
to Ty“. Neboj se, já se o to postarám.
Mé jméno oslavíš, když se sám pokoříš. Pa-
matuj si dobře, že se tvé modlitby nevyrovnají 
jedinému úkonu úplné důvěřující odevzda-

nosti. Neexistuje účinnější novéna než tato: 
„Ježíši, odevzdávám se Ti, postarej se o to Ty.“ 
Odevzdej se mému srdci a uvidíš!
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se 
o všechno!“

9. den - Boží touha
Chci, abys věřil v moji všemohoucnost, abys 
nechal konat mě, ne sebe nebo druhé lidi. 
Hledej mou důvěrnost. Vyslyš mou touhu po 
tobě, chci tě obohatit a milovat. Odejdi sám od 
sebe, dovol mi odpočinout si v tobě, umožni 
tím neustálý průchod mé všemohoucnosti do 
tvého života. Když zůstaneš v mé blízkosti a 
přestaneš ustaraně jednat na vlastní pěst, když 
nebudeš utíkat, abys unikl a mohl říct, že jsi 
to vykonal sám, tím mi ukážeš, že věříš v mou 
všemohoucnost, a já budu moci být intenzivně 
s tebou vždy, když budeš mluvit, chodit, pra-
covat, modlit se nebo spát. Dám ti všechno, co 
potřebuješ podle mého věčného plánu, když 
se mi s naprostou důvěrou odevzdáš, zůstaneš 
se mnou, nebudeš utíkat a starat se o něco pro 
sebe. Dám ti cítění, které chci, abys měl. Dám 
ti velký soucit s bližními a naučím tě mluvit i 
konat to, co chci já.
Bude-li tvé konání vycházet z mé Lásky a ne z 
tvé aktivity, pak si budu moci učinit nové syny 
a dcery, kteří se narodí ze mě. Bude jich tím 
víc, čím víc budeš chtít být mým opravdovým 
synem jako můj Jednorozený. Vždyť to znáš, 
že „budeš-li činit mou vůli, budeš mi bratrem, 
sestrou i matkou“, abys mě rodil v druhých 
lidech. Protože já zplodím nové syny a dcery 
skrze opravdové syny. To, co ty vykonáš pro 
to, abys měl úspěch, je jen pára ve srovnání s 
tím, co já konám skrytě v srdcích těch,  kteří 
milují. „Zůstaňte v mé Lásce... zůstanete-li ve 
mně a zůstanou-li ve vás moje slova, žádejte, 
oč chcete a bude vám dáno“ (Jan 15,7).
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se 
o všechno!“

otec Mariusz, váš farář
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V době protináboženské propagandy v 
Rusku jeden lidový komisař brilantním 
způsobem představil důvody definitivního
úspěchu vědy. Slavil se první let člověka do 
vesmíru. Byl to okamžik slávy prvního kos-
monauta Gagarina. Když se vrátil na zem, 
řekl, že tam na nebi sice poctivě hledal, ale 
Boha opravdu neviděl. Komisař dospěl k 
závěru a prohlásil náboženství za defini-
tivně poražené. Sál byl plný lidí. Schůze se 
chýlila ke konci.
„Jsou nějaké otázky?“
Vzadu seděl stařeček, který celou řeč po-
zorně sledoval. Pak potichu řekl: „Christos 
anesti“, „Kristus vstal z mrtvých“. Soused to 
zopakoval trochu silněji: „Christos anesti“. 
Další se postavil a zakřičel: „Christos an-
esti“. Zvedl se další a i on zakřičel; potom 

další a další. Nakonec se vztyčili všichni a 
křičeli:
„Christos anesti“, „Kristus vstal z mrtvých“.
Komisař zmaten a poražen odešel.
Bez ohledu na všechny doktríny  a disku-
se zde existuje jedna skutečnost. Pro její 
popis vždy postačí pouhá poštovní znám-
ka: Christos anesti. Tím je vyjádřeno celé 
křesťanství. Jedna událost. Nic se proti ní 
nezmůže. V dějinách lidstva je trhlina: o 
jednom konkrétním dni na jednom dobře 
známém místě. Filozofy tato událost vůbec 
nemusí zajímat. Ale jiná slova, která by byla 
schopna dodat lidstvu nadšení, neexistují: 
Ježíš vstal z mrtvých.

převzato: Saleziánský magazín 2/2022
Bruno Ferrero, salesián, 

šéfredaktor časopisu Il bolletino salesiano

 Co jsme prožili? 

KRISTUS opravdu VSTAL

13. květen - významné to datum!
• r. 609 – Papež Bonifác IV. mění Pantheon 
na křesťanskou baziliku
• r. 1736 – se v Brně konal první historicky 
zdokumentovaný ohňostroj. Uskutečnil se 
ke korunovaci milosrdného obrazu Panny 
Marie Svatotomské
• r. 1917 – se odehrálo první ze série šes-
ti mariánských zjevení v polích doliny Iria 
nedaleko portugalského města Fatima
• r. 1981 – došlo k neúspěšnému pokusu o 
atentát na papeže Jana Pavla II. Papež byl 
zraněn, atentátník Mehmet Ali Agca byl 
zatčen
• r. 2022 – jsme si jako farnost připomně-
li nedožitých 69 let dlouholetého faráře P. 
Rudolfa Swienczka
• r. 2022 – 13. května v poledne odvysílala 
TV Noe tuto zprávu: Po více jak 12-ti letech 

odchází ze svého postu 36.  arcibiskup praž-
ský a 24. primas český Dominik kardinál 
Duka. Jeho Svatost papež František  jmeno-
val 37. pražským arcibiskupem a 25. českým 
primasem J. Exc. Mons. Jana Graubnera, 
dosavadního arcibiskupa olomouckého a 
metropolitu moravského. Toto oznámení 
jsme mohli slyšet od Mons. Silvestriniho z 
pražské nunciatury
• r. 2022 -  v roce 2000 přijal v Katowicích 
kněžské svěcení náš pan farář o. Mari-
usz. 
 K tomuto významnému datu Vám, otče, 
ještě jednou všichni ze srdce blahopřejeme 
a vyprošujeme pevné zdraví, hodně darů 
Ducha svatého, sil a elánu na Vaší i naší 
společné cestě za Pánem.

Milena Mužíková
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V minulých číslech jsme si představili dvě 
papežská misijní díla a jejich zakladatele. V 
tomto čísle si představíme třetí misijní dílo a 
to PMDD - papežské misijní dílo dětí. V naši 
farnosti je toto dílo známé především z aktivit  
misijního klubka. Pravidelné jsou například 
tzv. misijní jarmarky, taky společné modlitby( 
adorace, křížové cesty, růženec), nebo farní se-
tkání, a taky třeba  divadla a pásmo o PMDD. 
Možností jak šířit povědomí o misiích , jak zís-
kat nějakou tu korunu pro  děti v misiích a jak 
tvořit společenství je určitě mnoho , a my, se s 
dětmi v misijním klubku, a za pomoci lidí ve 
farnosti ,kteří nám pomáhají některé nápady 
realizovat snažíme aby jsme naplňovali heslo 
PMDD - děti pomáhají dětem. 

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD)
Papežské misijní dílo dětí se zrodilo z myšlen-
ky přinášet dětem v misijních oblastech hmot-
nou i duchovní pomoc a zároveň  v podporo-
vatelích rozvíjet ctnosti lásky. Dnes sdružuje 

desítky milionů malých misionářů po celém 
světě.

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD) se 
zaměřuje na podporu a rozvoj dětí v misiích, 
které často trpí nedostatkem jídla, zdravotní 
péče, jsou ohroženy násilím a je pro ně obtížně 
dostupné základní vzdělání. Pomoc je posky-
tována prostřednictvím jednotlivých projektů, 
připravených zodpovědnými institucemi kaž-
dé podporované země a týkají se záchrany ži-
vota, vzdělání i křesťanské formace.
Do projektů na záchranu života spadají nut-
riční programy pro chudobné a podvyživené 
děti, nákup léků a zajištění zdravotní péče, 
prevence, hygieny a léčby dětí postižených 
běžnými i závažnými nemocemi, jako je např. 
AIDS. Dále je v těchto programech zahrnuta 
péče o sirotky a děti žijící na ulici, kterým je 
poskytováno ubytování, křesťanská výchova a 
potřebná strava.
Další důležitou oblastí podpory dětí v misiích 
je vzdělávání. Pomoc je směřována sirotkům 
nebo chudým dětem, jejichž rodiče tvrdě pra-
cují na plantážích nebo daleko od domova a 
nemohou dětem zajistit dostatečnou výchovu. 
Často je spojeno s ubytováním dětí. Kvalitní 
vzdělání a výchova umožní dětem stát se v bu-
doucnu samostatnými občany.
PMDD je také organizací, která na celosvěto-
vé úrovni formuje děti k zájmu o misie, a to 
modlitbou, vzdělávacími aktivitami a finanč-
ně. Děti se tak stávají misionáři druhých v 
souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto 
Dílo najdeme cca v 120 zemích světa a jeho 
specifikem je aktivní zapojení i dětí z chudých
misijních zemí.
V rámci Papežského misijního díla dětí pů-
sobí Misijní klubka– skupinky a společenství, 
kde děti pod vedením dospělých tvořivým 
způsobem podporují misie. 

Více o Misijním klubku napíšeme možná v 

Papežská misijní díla - pokračování
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některém z příštích čísel Majáku.

DÍLO DĚTÍ A MONS. DE FORBIN-JAN-
SON
„Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte 
jim, neboť takovým patří království Boží.“ (Lk 
18,16)
1. červen je svátkem všech dětí. U nás si ten-
to den připomínáme ještě i Papežské misijní 
dílo dětí. U jeho zrodu stál francouzský bis-
kup Charles de Forbin-Janson. Narodil se v 
roce 1785, což bylo stejně jako u Paulin Jaricot 
v období Velké francouzské revoluce. Také on 
pocházel z bohaté a navíc aristokratické rodi-
ny. I když měl před sebou slibnou diplomatic-
kou kariéru, rozhodl se vstoupit do semináře a 
začal se zajímat o misie v Číně. Po Napoleono-
vě pádu však sama Francie nutně potřebovala 
kněze. Stal se biskupem a na radu Pia VII. se 
rozhodl zůstat ve své vlasti a pracovat na ob-
nově katolického náboženství.
Když v roce 1839 přijel do New Yorku, rozru-
šilo ho, co tam viděl, a proto o mladém ame-
rickém národě poznamenal: „Je to ještě dítě, 

ale obrovské dítě, jehož dobrá nebo špatná vý-
chova se týká celého světa, musí růst ve ctnosti 
a dobru, nebo se stane velkým zlem.“
 Tento příměr ho přiměl k tomu, aby usiloval o 
vytvoření díla sdružujícího děti, které pomá-
hají jiným dětem. Inspiroval se Dílem Pauliny 
Jaricot, a proto podmínkou členství byla krát-
ká denní modlitba za misie a maličká finanční
oběť na záchranu pohanských dětí.
 Myšlenka „Děti pomáhají dětem“ vycházející 
ze záměru přinášet dětem v misijních oblas-
tech fyzickou i duchovní pomoc a zároveň  v 
podporovatelích rozvíjet ctnosti lásky k jiným,  
velmi oslovila nejen biskupy a Svatého otce, 
ale také belgický královský pár, který k tomuto 
hnutí připojil i svoje děti.
 V roce 1922 ho Pius XI. povýšil na hodnost 
papežského díla. Papežské misijní dílo dětí 
dnes sdružuje desítky milionů malých misio-
nářů po celém světě.

Věrka Chovancová 
s použitím informací 

z webu Papežská misijní díla
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Frenštát pod Radhoštěm - historické město Moravskoslezského kraje

Historickým městem roku 2021 v Morav-
skoslezském kraji se stejně jako v roce 2020 
stal Frenštát pod Radhoštěm na Novojičín-
sku. Postoupil do celostátního finále. Město
cenu dostalo mimo jiné za další část oprav 
kostela svatého Martina. Národní památ-
kový ústav v Ostravě to uvedl na svých in-
ternetových stránkách.

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 2021 byly prostředky z uvedené-
ho programu využity na druhou etapu ob-
novy fasády a střechy věže kostela svatého 
Martina a restaurování kamenného ostění, 
dále pak restaurování pískovcových patek 
a pilastrů vjezdu měšťanského domu čísla 

popisného 20 na náměstí Míru a obnovu 
dřevěných prvků krovu a stropů radnice,“ 
uvedl Národní památkový ústav.
Opravovala se rovněž kašna se sochou 
Neptuna, která je charakteristickým prv-
kem frenštátského náměstí. Statiku kašny 
narušily lípy rostoucí poblíž a nádrž ne-
těsnila. Rekonstrukce trvala déle než čtvrt 

roku a přišla na 1,6 milionu korun.
Soutěž o titul Historické město roku se vy-
hlašuje od roku 1995. Města z Moravsko-
slezského kraje se celostátními vítězi stala 
třikrát, všechna leží v okrese Nový Jičín: v 
roce 2001 vyhrál Nový Jičín, v roce 2015 
Příbor a v roce 2019 Štramberk.

Milena Mužíková
převzato ze stránek „Události Ostrava“, 

foto: Turistické a informační centrum 
Frenštát p. R.
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Věrozvěsti ze Soluně, apoštolové Slovanů, 
patroni Moravy a spolupatroni Evropy. Čím 
může být odkaz Cyrila a Metoděje přínosem 
pro dnešní svět a kde se s nimi v Olomouci 
můžeme „potkat“? Význam a poselství „bratří 
ze Soluně“ přibližuje historik Tomáš Parma, 
proděkan fakulty, která nese jméno obou svět-
ců už téměř sto let.

Mise Cyrila a Metoděje je označována za 
hlavní mezník rozšíření a upevňování křes-
ťanství a vzdělanosti na našem území. Co 
bychom o nich měli vědět a připomínat si v 
21. století?
Obrovský přínos jejich misionářské snahy 
spočívá především v tom, že vytvořili cosi jako 
„kulturní překlad“. Dokázali totiž víru a ná-
boženské hodnoty vtělit a zapojit do kultury, 
která byla našim předkům vlastní. V devátém 
století nebyla na nijak vysokém stupni, a oni 
ji tak současně pozvedli a postavili na úroveň 
tehdejší Evropy. Na základě řeckého písma vy-
tvořili písmo vhodné pro záznam slovanských 
jazyků a do staroslověnského jazyka, který byl 

v té době zdejším lidem srozumitelný, přeložili 
nejen náboženské texty, jako je Bible a Evan-
gelia, ale také právní texty, které přinesli z By-
zance. Ty pak pomohly vytvořit celou velko-
moravskou kulturu a státnost.

Jejich myšlenky navíc přečkaly i různé his-
torické peripetie…
Souviselo to se specifickým vývojem v českých
zemích, kde jejich způsob prožívání evangelia 
prostřednictvím slovanské liturgie na určitou 
dobu vlastně úplně zanikl. Žáci Cyrila a Me-
toděje byli vyhnáni, jejich školy zrušeny, ně-
kteří středověcí autoři se o nich ani nezmiňují. 
Určitá snaha o znovuzavedení úcty k Cyrilu a 
Metodějovi je patrná ve třináctém, a přede-
vším čtrnáctém století, kdy vznikají pravděpo-
dobně první stavební památky zasvěcené obě-
ma světcům, a je spojena i s postavou Karla IV. 
K významnějšímu obnovení cyrilometodějské 
tradice došlo až v 16. a 17. století, i v prostředí 
olomouckých biskupů. O století později, pře-
devším v 19. století, se začíná rodit i spojení 
cyrilometodějské tradice s procesem národ-
ního obrození. Zejména na Moravě cyrilome-
todějská tradice krystalizovala v souvislosti s 
velkými výročími, především s rokem 1863, 
kdy dochází k obrovskému rozvoji a obnovení 
poutí k Cyrilu a Metodějovi na Velehrad a k 
přesunu slavení jejich svátku z 9. března na 5. 
července.
Tak to také vnímala i teologická fakulta v roce 
1918, kdy profesorský sbor v čele s děkanem 
byli jako jedni z prvních přijati prezidentem 
Masarykem po jeho návratu do Čech a žádali, 
aby fakulta dostala název Cyrilometodějská. 
Bylo to vnímáno jako přihlášení se k podpo-
ře nově vznikající Československé republiky a 
obnovené české státnosti a vtěleno do zákona.
Úcta k cyrilometodějskému odkazu se tedy 
znovu a v plné síle vrátila, což přesvědčivě vy-
povídá o jeho životnosti a může mít význam i 
pro dnešní občanskou společnost.

Inspirativní stopy Cyrila a Metoděje 
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V čem konkrétně?
Myslím, že právě na fakultě, která jméno těch-
to světců nese, z toho pro nás vyplývá jeden z 
velkých úkolů: znovu se pokoušet dělat právě 
to, co kdysi činili Cyril a Metoděj. Pokud chce-
me svědčit o našich náboženských hodnotách 
a dál je šířit, musíme se snažit najít tu správ-
nou řeč – tak, aby znovu promluvila k dnešní 
kultuře stejně jako v dobách Cyrila a Metodě-
je. Je to dnes o to těžší, že nejen Slované, ale 
celá Evropa je křesťanstvím jakoby unavená a 
mnohdy to vypadá, že křesťanství je něco, co 
už nepotřebujeme, co nám nemá co říci.
Dnes navíc stojíme před velkými výzvami, 
které představuje například migrace nebo pří-
tomnost islámu, a bude možná nutné snažit se 
o určitou kulturní konverzi. To znamená do-
sáhnout toho, aby si lidé přicházející z odliš-
ných prostředí zachovali své náboženství, ale 
zároveň i přijali naši kulturu a dokázali se v 
naší společnosti chovat. To už je ale úkol, kte-
rý samozřejmě přerůstá rámec teologické fa-
kulty, ale myslím si, že k jeho naplnění může-
me kvalifikovaně přispět.

Projděte si s Tomášem Parmou poutní cyri-
lometodějskou trasu Olomoucí
Poutní cestu k Cyrilu a Metodějovi bych za-
čal v olomoucké katedrále, která byla jedním 
z mála míst v našich zemích, kde se tito svět-
ci připomínali již ve středověku. V její boční, 
dnes Loretánské kapli v hlavní lodi se nachá-
zejí dvě nádherné zlacené barokní sochy Cy-
rila a Metoděje z druhé poloviny 18. století. 
S katedrálou jsou zároveň spojeny snahy olo-
mouckého biskupa Stanislava Pavlovského, 
který na konci 16. století žádal papeže o pře-
vezení ostatků Cyrila a Metoděje právě sem. 
Jeho nástupce kardinál Dietrichstein dokonce 
nechal presbytář katedrály přestavět a umístit 
pod ním kryptu, kam měly být ostatky uloženy. 
Tenkrát byli přesvědčeni, že oba slovanští vě-
rozvěsti byli pohřbeni v Římě, dnes však víme, 
že tam spočinuly pouze pozůstatky Cyrilovy. 

K přesunu ostatků nedošlo, krypta ale zůstala. 
Tzv. kanovnická kaple vedle presbytáře kated-
rály je oběma světcům přímo zasvěcená.
Dál bychom mohli pokračovat směrem k Ar-
cibiskupskému paláci a na rohu domu v ulici 
1. máje bychom si prohlédli fresku, na kte-
ré oba světce vypodobnil český malíř Jano 
Köhler. Tento téměř dvorní malíř olomoucké-
ho arcibiskupa Leopolda Prečana dostal ve své 
době více zakázek, které se týkaly právě Cyrila 
a Metoděje. Byly často reprodukovány a při-
spěly k rozšíření onoho klasického vizuálního 
ikonografického typu – tedy Cyril jako mnich,
Metoděj jako biskup, mezi nimi byzantský 
kříž, v ruce eventuálně desky se slovanským 
písmem.
Na počátku tohoto typu zobrazování stojí další 
památka, která se nachází na podestě schodiš-
tě v Arcibiskupském paláci. Je to socha praž-
ského sochaře Emanuela Maxe von Wachstei-
na, která má svůj originál v Týnském chrámě 
v Praze a její další verzi najdeme v bazilice na 
Velehradě. Nedaleko, na nádvoří dnešní bu-

Inspirativní stopy Cyrila a Metoděje 
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dovy filosofické fakulty na Křížkovského uli-
ci, sousedící s rektorátem, našli při opravách 
archeologové vyobrazení muže v kněžském 
rouchu z velkomoravského období, které je 
možná zpodobením sv. Metoděje.
Další zastávku bych udělal na naší fakultě v 
Univerzitní ulici, už proto, že nese jméno obou 
bratří. Na chodbě v prvním patře je k vidění 
další obraz Cyrila a Metoděje od Jano Köhlera. 
Objednal jej jeden z  profesorů fakulty v době, 
kdy přijala svůj dnešní název a od té doby je s 
budovou CMTF spojena.
Při dalším putování Olomoucí bychom se 
mohli podívat také ke kostelu sv. Mořice, kde 
stávala původní hřbitovní kaple, která nesla 
jméno Cyrila a Metoděje už od středověku. 
Na jejím místě a místě původního hřbitova se 
dnes nachází obchodní dům Moritz. V koste-
le samotném se pod kůrem nachází barokní 
vyobrazení křtu Bořivoje a Ludmily sv. Me-
todějem, které souvisí s dřívějším umístěním 
křtitelnice.
Odtud bychom mohli dojít na Horní náměs-
tí k Trojičnímu sloupu, mezi jehož sochami 
najdeme další vyobrazení Cyrila a Metoděje. 
Kdo by na ně snad nedohlédl, může se zastavit 

v kostele sv. Michala na Žerotínově náměstí a 
v jeho křížové chodbě si prohlédnout odlitky, 
pořízené v průběhu 2. světové války. Vedle něj 
se nachází budova arcibiskupského semináře, 
jehož kaple v prvním patře je rovněž zasvěcena 
sv. Cyrilu a Metodějovi: mozaikové obrazy slo-
vanských apoštolů opět navrhl Jano Köhler.
A celou cyrilometodějskou pouť Olomoucí 
by bylo vhodné završit v kostele Cyrila a Me-
toděje v Hejčíně, na jehož průčelí se nachází 
bronzové sousoší věrozvěstů od Julia Pelikána. 
Nechal jej postavit arcibiskup Prečan, který je 
tam také pochován. V jeho presbytáři může-
me obdivovat velkou mozaiku (zřejmě největ-
ší ve střední Evropě) od Jano Köhlera oslavu-
jící Cyrila a Metoděje a všechny české národní 
patrony.
Dlužno dodat, že poutník, který by se pěšky 
vydal po stopách obou světců v Olomouci, by 
si udělal i celkem slušnou procházku.

Milena Mužíková
převzato z facebooku 

Cyrilometodějské teologické fakulty 
v Olomouci
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Co nás čeká?

Ve dnech středa 13.7. - sobota 17.7.
Odchod po ranní mši svaté v 7:30 od kostela 
sv. Martina
(do doprovodného vozidla si dáme věci na 
večer a na další dny: stany, spacáky, náhradní 
oblečení, jídlo, atd. )
1. den - 13. 7. - trasa – kostel sv. Martina - 
Huštýn - Krhová - Valašské Meziříčí nocleh 
pod širákem, nebo ve stanu
2. den - 14.7.  Lázy - Troják - Hostýn
nocleh v poutním domě na Hostýně ve spa-
cáku za poplatek 120,- Kč (je potřeba dopředu 
nahlásit počet osob)
3. den - 15.7.  - 7:15 možnost mše svaté na 
Hostýně, po mši vyrážíme směr Lukov - Zlín 
- poutní místo Kaménka - nocleh pod širákem 
nebo ve stanu
4. den - 16.7. - poutní místo Kaménka - Kar-
lovice - Staré Město - Velehrad
Mše svatá na Velehradě je v 18:00

Po mši svaté přesun na nádraží do Starého 
Města cca 4 km.
Odjezd vlakem (posledním) 20:04
Příjezd do Frenštátu 22:09
Zájemci hlaste se u paní Katky Siudové

Pěší pouť na Velehrad 

Akce Otevřené kostely a Noc kostelů
Již 1. května začala hlavní sezóna Otevře-
ných chrámů. 
V rámci této akce zveme do našeho filiálního
kostela sv. Jana Křtitele na modlitbu, návště-
vu nebo prohlídku s průvodcem.
Kostel je přístupný od 1.5.2022 do 
30.10.2022:
SOBOTA 11.00 – 16.00
NEDĚLE 12.00 – 17.00

Noc kostelů se v letošním roce uskuteční v 
pátek 10. června. Zvány jsou všechny kostely, 
kaple, modlitebny a sbory, jejichž církev je čle-
nem nebo přidruženým členem Ekumenické 
rady církví. 
Motto letošního ročníku zní: „Za dne ať Hos-
podin dává svou milost, celou NOC mu budu 
zpívat a chválit ho.“ Je vybráno z biblické kni-

hy Žalmů, náboženských písní starozákonní-
ho Izraele, které vyzpívávají chvály, prosby a 
díkůvzdání tak, jak vytryskly ze srdce autorů 
na základě jejich osobních zkušeností.  
V naší farnosti se sice Noc kostelů letos neko-
ná, navštívit však můžete některý z kostelů v 
okolí - např. v Bílovci, Fulneku, Příboře, Sta-
rém Jičíně či v Závišicích.
Více na stránkách: 
https://www.nockostelu.cz/
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• Slavnost Seslání Ducha Svatého – neděle 5. 
června
• Slavnost Nejsvětější Trojice – neděle 12. 
června
• Slavnost Těla a krve Páně – čtvrtek 16. červ-
na
• Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova – pá-
tek 24. června

• Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – nedě-
le 26. června
• Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – úterý 5. 
července (Státní svátek)

Pro další upřesnění sledujte, prosím, pravidel-
né ohlášky a vývěsní skříňky u obou kostelů.

Slavnosti

KONTAKT
Římskokatolická farnost Frenštát pod Rad-
hoštěm, Kostelní 506, 744 01, Frenštát pod 
Radhoštěm.
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 do-
mluvy

Místní organizace KDU-ČSL 
ve Frenštátě pod Radhoštěm 

informuje, 
že opět pořádá 

svatodušní smažení 
vaječiny. 

Tato tradiční akce se uskuteční 
v neděli 5. června 2022 od 15 hodin 

v areálu restaurace Rekovice 
na Horečkách. 

Za všechny  organizátory
srdečně zve 

Petr Kubenka

Srdečně zveme VŠECHNY farníky bez roz-
dílu věku na společné opékání na farní zahra-
dě. Uskuteční se za příznivého počasí v neděli 
3.7.2022 v odpoledních hodinách. 
Čas bude upřesněn.

Lucie Gajdušková

Opékání na farní zahradě

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: 28. srpna 2022



A co jsme ještě prožili...

Křížová cesta, 9. 4. 2022

Svátost pomazání nemocných, 12. 3. 2022
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Květná neděle, 10. 4. 2022



Pobožnost na Marku, 23. 4. 2022
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A co jsme ještě prožili...

Velký pátek, 15. 4. 2022 Neděle Božího milosrdenství, 24. 4. 2022


