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Milí farníci,       
                                                                      
toto číslo MAJAKu je už posledním v le-
tošním jak kalendářním, tak církevním 
roce. A když končí  další rok, který jsme 
od Boha dostali, je to také příležitost k za-
mýšlení. Třeba jak jsme tento čas prožili, 
jak jsme jej využili. Samozřejmě hlavně 
z toho křesťanského hlediska - hlediska 
víry. Podívejme se na všechno, co jsme 
prožili, a hlavně jak nám to prospělo na 
cestě do Božího království. Já sám se po-
slední dobou (a nejvíce u konce církevní-
ho roku, kdy nám to církev v liturgických 
čtení naléhavěji připomíná) zamýšlím nad 
tím, jestli jsem v uplynulém čase udělal 
pro život věčný opravdu všechno, co jsem 
udělat mohl? A jestli jsem každý den kladl 
důraz hlavně na to, co prospívá duchovní-
mu růstu? Samozřejmě na tyto otázky si 
musí každý odpovědět sám. A to opravdu 
upřímně. Jinak by se po té duchovní strán-
ce nikam neposunul a nic by mu to nebylo 
platné. Proto vám nabízím, abyste si nejen 
u konce roku, ale každý den večer, při zpy-
tování svědomí, kladli otázku: Jak mne ten 
dnešní den přiblížil k Pánu Bohu, k dru-
hému člověku, k životu věčnému?                                  

(pokračování na str. 2)
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Úvodník



A když už jsme u toho věčného života, chci 
vám poděkovat za veškeré modlitby za duše v 
očistci. Jak za vaše osobní modlitby za zemřelé, 
tak za všechny mše svaté „za duše v očistci a 
za obracení hříšníků”, na které přispíváte. Od 
začátku jich byla už odsloužena víc než stovka! 
Opravdu veliké: Pán Bůh zaplať! 
Co se týká oprav, tak lze vidět, že se konečně 
podařilo začít opravovat i fasádu fary. Je to ale 
jen začátek. Zbytek se snad také podaří během 
dalších let dodělat podle finančních možností.
Co se týká vnitřku fary, uvažuji, jestli bychom 
neměli investovat do schodišťové sedačky. Vel-
ký společenský sál je situován v 1. patře, kam 
se dostat může být pro mnohé už náročnější. 
Samozřejmě tato investice je spojená s nemalý-
mi finančními náklady. Je to zatím pro uvážení.
Ale rád si vyslechnu i váš názor. Jinak vám také 
moc děkuji za každý příspěvek jak na opravy, 
tak i na běžný chod fary a obou kostelů. Zatím 
to všechno s Boží i vaší pomocí zvládáme. 
Na závěr vás chci ještě poprosit, abyste v mod-
litbách za naši farnost neochabovali a v zim-

ním období, kdy člověk více času tráví doma 
než na zahrádce, nebo obecně „venku”, možná 
i přidali další modlitbu za celé naše farní spo-
lečenství. 
S pozdravem a požehnáním +!

otec Mariusz, váš farář
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Úvodník 

V minulých číslech Majáku jsem vám dvakrát 
po sobě nabízel modlitbu novény. Dostala 
se mi zpětná vazba, že se je modlíte. To mne 
opravdu těší. Klidně v tom pokračujte a dle 
potřeby je předávejte dál. Ať tyto modlitby po-
mohou i dalším lidem v nouzi. 
Dnes bych vám zase chtěl nabídnout pár vět 
k duchovnímu zamýšlení. Pocházejí od mla-
dého italského světce, Carla Acutise, který 
sice na tomto světe prožil sotva 5 640 dní a 11 
hodin (necelých 16 let), ale to mu bohatě sta-
čilo, aby dosáhl svatosti života, a to v dnešní 
době, která je strašně uspěchaná, v  době, ve 
které ani lide věřící si neudělají čas pro Boha, 
pro svátosti nebo pro modlitbu, v době, která 
je častokrát naskrz prosákla těžkými hříchy, s 
kterými mnozí ani nechtějí skončit. 

A proto je o to víc tento mladý světec  pro nás 
příkladem a hlavně povzbuzením, že i ve 21. 
století, i v pubertálním věku je možné se stát 
svatým! 
Je samozřejmostí, že v zimním období, kdy 
den je „kratší”, může člověk věnovat zase více 
času  duchovnímu růstu, modlitbě a setkání 
s Bohem (třeba mší sv. ve všední dny). Ale i 
večerní modlitby můžete obohatit o rozjímání 
těchto „Carlových myšlenek”. Můžete si třeba 
na každý den vzít jednu a s pomocí Ducha 
svatého se ponořit do hloubky svého nitra a 
duchovního života. Přeji vám při tom hodně 
radosti, pokoje a hlavně pak proměny života. 
Svatý Carle Acutise, oroduj za nás! 
Carlovy myšlenky: 
„Všichni se rodí jako originály, ale mnozí 

Duchovní slovo
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Duchovní slovo... 

umírají jako fotokopie.“                                                                                 
„Být stále spojený s Ježíšem. To je můj životní 
program.“
„Boží láska může z velké krize udělat velkou 
milost.“                                                                                           
„Růženec je nejkratší žebřík, po kterém lze 
vylézt do nebe.“
„Život je skutečně krásný, pouze pokud za-
čneme milovat Boha nade vše, svého bližního 
jako sebe samého.“
„Kritizovat církev znamená kritizovat sebe 
sama! Církev je dávkovač pokladů pro naši 
spásu.“                                                                     
„Jediná věc, které se musíme skutečně bát, je 
hřích.“
„Proč se muži tolik zajímají o krásu svého těla 
a pak se nestarají o krásu své duše?“
„Ne já, ale Bůh.“
„Náš cíl musí být nekonečný, ne konečný.”
„Ne sebeláska, ale Boží sláva.“
„Jak dobré je pro člověka vyhrát tisíc bitev, 
pokud potom není schopen vyhrát sám nad 
sebou?“
„Posvěcení není proces sčítání, ale odčítání. 
Méně mně, abych nechal místo Bohu.“

„Po svaté Eucharistii je svatý Růženec nej-
mocnější zbraní v boji s ďáblem.“
„Pokud Bůh vlastní naše srdce, budeme vlast-
nit Nekonečno.“
„Obrácení není nic jiného než úhel pohledu 
zdola nahoru, stačí jen jednoduchý pohyb 
očí.“
„Najděte Boha a najdete smysl svého života.“
„Život je dar, protože dokud jsme na této pla-
netě, můžeme zvýšit naši úroveň milosrdné 
lásky. Čím vyšší bude, tím více si budeme uží-
vat věčnou blaženost Boží.“
„To, co nás skutečně udělá krásnými v Božích 
očích, bude jen způsob, jakým jsme ho milo-
vali a jak jsme milovali své bratry.“
„Štěstí je pohled obrácený k Bohu. Smutek je 
pohled obrácený k sobě samému.“                                                                        
„Bez Něj nemohu nic dělat.“
„Pouze ti, kdo konají Boží vůli, budou skuteč-
ně svobodní.“
„Pravým učedníkem Ježíše Krista je ten, kdo 
se ho ve všem snaží napodobovat a plnit Boží 
vůli.“

s využitím externích materiálů 
připravil otec Mariusz

Zavzpomínejte ještě... a stále aktuální

Matice Radhošťská
Pouť na Radhošti není pouze 5. července. Pouť 
je zde vždy, kdy si ji my sami uděláme. 
Pouť je putování. Putování, které má cíl. Cíl 
geografický (v našem případě vrchol Radhoště
s jeho kaplí) a cíl duchovní, niterní. Putujeme 
proto, abychom si v klidu utřídili myšlenky, 
srovnali priority, vyrovnali se s nepříznivými 
událostmi svého života a života svých blízkých, 
abychom korigovali směr a cíl svého životního 
usilování… Je vyzkoušeno, že při pěším puto-
vání se nám o tom všem přemýšlí nejlépe. 
Pěší pouť je více než pouhá turistika. Poutník 
si sice stejně jako turista užívá krásy přírody a 
dalších benefit, které pohyb v přírodě přináší,
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Na historickém plechovém turistickém štítku 
vidíme kapli i útulnu ještě pospolu. Do dneš-
ních dnů už přežila pouze kaple… 
V mém osobním životě dochází k zásadní 
změně: od 1. září se stanu starobním důchod-
cem, což krom jiného znamená, že se průvod-
covské službě v kapli na Radhošti budu moci 
věnovat častěji než jako doposud pouze občas 
v neděli. Momentálně na mě připadly úterky, 
a začnu už zítra. 
To vše samozřejmě dotud, pokud Pán Bůh dá, 
zdraví dovolí a počasí umožní…
A protože i politika se dotýká našich životů 
ať si to chceme připustit, nebo ne, dovolím si 
připomenout dva zlomové okamžiky ze života 
Matice radhošťské:
Podobně jako jiné spolky, tak i Matice rad-
hošťská byla trnem v oku komunistickému re-
žimu. Proto tehdejší předseda Matice radhošť-
ské děkan Medard Horák dostal v roce 1951 
dopis, v němž mu úředník Okresního národ-
ního výboru ve Frenštátě oznamuje, že „další 
trvání spolku, jehož je předsedou, není právně 
opodstatněno.“
Kaple bez péče nezadržitelně chátrala a do-
padla by zřejmě stejně, jako turistická útulna 
pod kaplí, která byla zlikvidována při stavbě 

vysílače…
Kapli před postupnou devastací zachráni-
li a svými brigádami po mnoho let udržovali 
lidovci z obcí pod Radhoštěm, a to zejména 
členové ČSL z Trojanovic. A právě z jejich ini-
ciativy byl po pádu komunistického režimu 
spolek dobrovolníků se starodávným názvem 
Matice radhošťská obnoven. Stalo se tak na 
ustavující schůzi 16. července 1994 v hotelu 
Radegast na Radhošti.

Josef Krůpa,
člen Matice Radhošťské 

a předseda Matice ZašovskéVzpomínka

Matice Radhošťská - pokračování

Turistický štítek Radhošť

ale onen duchovní rozměr pouti je ještě cosi 
navíc. Člověk věřící přirozeně spojuje pouť s 
modlitbou - ať už cestou nebo v cíli své cesty. 
Návštěva poutního místa (zpravidla chrámu) 
však není výsadou věřících. Do kostela má 
přístup každý, kdo se dokáže v kulturním pro-
středí kulturně chovat. 
O kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti to 
vše platí obzvlášť, protože sem nalézají cestu 
i lidé, kteří jinak kostely ve městech a obcích 
dole v údolí míjejí bez povšimnutí. Je to svým 
způsobem paradox: zatímco do velmi prostého 
interiéru radhošťské kaple zavítá téměř každý 
turista (pokud zastihne kapli otevřenou) zajít 

doma ve vlastním městě do kostela, který je 
plný památek a uměleckých děl, mnohého člo-
věka ani nenapadne. 
Je to škoda, a proto můžeme chápat tento 
článek jako výzvu, jako inspiraci či impulz k 
předsevzetí pro tuto letní sezónu: poznávejme 
chrámy a kapličky nejen na cestách, ale pře-
devším doma a ve svém okolí. Zajímejme se 
o jejich historii a příběhy světců i obyčejných 
lidí, které se s jejich existencí pojí. Je to součást 
našeho domova, nás samých.

Josef Krůpa,
člen Matice Radhošťské 

a předseda Matice Zašovské
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Jeden význačný kněz měl jednou o Velikono-
cích kázání o tom, jak se Maří Magdaléně zjevil 
Ježíš v zahradě, a ona ho nepoznala, myslela, 
že je to zahradník. Onen kněz pak pokračoval 
a vyprávěl o semínku, které aby mohlo vyrůst 
potřebuje slunce, živiny a vodu. A tak stejně 
je to i s duší člověka. Na jedné straně je tam 
milost, která pramení ze svátostí a na druhé 
straně je tam lidská odpověď a snaha. Víte, 
kdo je autorem kázání? Ne? Tak zkusíme další 
nápovědu.
Víte, co mají společného slova – včelařství, 
meteorologie, bankovnictví, kombinatorika? 
Také pokora, modlitba, pomoc bližnímu? Po-
řád vás nic nenapadá? A co další nápověda: 
klášter, mikroskop, hrách? A co tento portrét

Už víte? Ano, je to Johann Gregor Mendel 
(Jan Řehoř Mendel), u nás nedoceněný, ve 
světě však řazen mezi deset největších veliká-
nů vědy, někteří ho řadí dokonce hned na prv-
ní místo, za ním je Einstein, Darwin a další. 
Připomeňme si nyní tohoto skromného kněze 
a geniálního vědce, rodáka z našeho okresu, 
alespoň pár daty z jeho života.

Mládí Johanna Mendela (1822-1842)
V malé vesničce Hynčice, která nyní patří k 
obci Vražné nedaleko Oder v okrese Nový Ji-
čín, se 20.července 1822 narodil zbožným ro-
dičům Johanu a Rosině syn Johann. V té době 
měl již starší sestru Veroniku, po něm se na-

rodila ještě druhá sestra Terezie. Rodina měla 
česko-německý původ. Johann byl velmi na-
daný a chtěl studovat. Po absolvování gymná-
zia v Opavě se zapsal na Filozofický ústav při
univerzitě v Olomouci, aby si dokončil stře-
doškolské vzdělání. Finanční situace v rodině 
ale byla velmi špatná a prostředky na studium 
nebyly. Proto se jeho mladší, tehdy třináctiletá 
sestra Terezie, zřekla části svého věna, aby mu 
umožnila studia dokončit. 

Rok 1843–1867 (Mendelovi je 21–45 let)
Roku 1843 vstoupil do augustiniánského 
kláštera v Brně a přijal jméno Gregor. Během 
působení tehdejšího opata Cyrila Františka 
Nappa, došlo k velkému rozkvětu kláštera na 
poli vědeckém a kulturním. Od samého začát-
ku, kdy Johann vstoupil do kláštera, projevo-
val mimořádný zájem o přírodní vědy a neu-
stále se vzdělával. Díky opatu Nappovi, který 
ho velmi podporoval, se dostal na studia do 
Vídně. Tato studia pak byla klíčová pro jeho 
pozdější pokusy zejména s hrachem setým a 
dalšími rostlinami. 
O dva roky později začal studovat na Teolo-
gické fakultě v Brně. Roku 1848 byl vysvěcen 
na kněze, poté působil jako duchovní v ne-
mocnici. Následující rok začíná jeho kariéra 
učitele. A přestože se mu opakovaně nepoda-
řilo složit učitelské zkoušky, všude, kde půso-
bil jako kantor, bylo mimořádně oceňováno 
jeho pedagogické působení.

Rok 1868–1884 (Mendelovi je 46–62 let)
K dalším Mendelovým zálibám patřila mete-
orologie a včelaření. V klášterní zahradě si ne-
chal podle svého návrhu postavit včelín.
Snad právě proto, že byl vzdělaný v mnoha 
oborech, zastával i mnoho funkcí. Kromě ji-
ných byl zvolen i za opata starobrněnského 
augustiniánského kláštera. Za svoje zásluhy v 
církevních a veřejných funkcích dostal od cí-
saře Komturský kříž řádu Františka Josefa. 
J.G. Mendel byl velký poctivec a pracoval až 

Johann Gregor Mendel
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Johann Gregor Mendel - pokračování
do vyčerpání. Hodně energie ho stály také 
spory, které vedl s rakouskou vládou. To vše se 
časem podepsalo na jeho zdraví. Poté, co one-
mocněl, se musel vzdát i veřejné činnosti. (Se 
svými neduhy se mimo jiné léčil také v Rožno-
vě a valašský kraj si hodně oblíbil). Nemoc se 
zhoršovala a 9.ledna 1884 jí podlehl, bylo mu 
61 let. Na jeho pohřeb mu Leoš Janáček složil 
speciální Requiem. Pohřben je v Brně.
 
Objevy
Mendel snad ani netušil, jak významné jsou 
jeho objevy zákonů dědičnosti, které se staly 
základem vědního oboru nazvaného genetika. 
Skromný vědec, křížící trpělivě na zahrádce 
starobrněnského kláštera celou řadu různých 
druhů rostlin, nejvíce ale hrachu, dospěl k ob-
jevům, z nichž vyvodil zákonitosti o přenosu 
znaků z rodičů na potomky. Ovšem uznání 
své mravenčí práce se nedožil. Zlom a přizná-
ní prvenství jeho objevům nastal až po roce 
1900. Dnes se výsledky jeho výzkumů uplat-
ňují nejen při šlechtění rostlin a živočichů, ale 

i v medicíně a dalších vědních oborech.
Pavla Blablová,

zpracováno ze zdrojů Mendelova muzea v 
Brně a v Hynčicích; TV pořad Za obzorem, 

Muzeum Starobrněnského opatství

Umění říkat dětem NE!
Don Pino PELLERGINY, italský salesián a 
emeritní profesor psychologie na milánské 
univerzitě, sepsal několik důležitých rad a dů-
vodů PROČ a JAK říkat dětem i NE! Doslova 
napsal: „Každé dítě by mělo svým rodičům 
někdy říci: „Máte-li mě rádi, neříkejte mi po-
řád ANO!“
Říkat NE je třeba nejméně za čtyř důvodů:
1. NE dává jistotu                                    
Upozorňuje dítě, že existují určité hranice, 
mantinely: jsou věci, které je možné dělat; jsou 
však také jiné věci, které jsou zakázané. To vše 
nás uklidňuje: zbavuje nás nejistoty, když ne-
víme, jak jednat, co dělat. 
2. NE posiluje osobnost křehké?
Bez předchozí zkušenosti s NE riskuje dítě při 
prvním úskalí ztroskotání je jedním ze základ-
ních důvodů nezbytnosti říkat NE. Není snad 

pravda, že máme děti stále víc a víc křehké? 
Děti se zamračeným obličejem? Není proto 
čas být příliš povolnými?
3. NE říká, že existuje autorita
Jedna věc je ověřená: výchovný vztah musí být 
asymetrický. V pozadí je to nakonec samotné 
dítě, které to tak chce: potřebuje osobu, která 
má autoritu, ne kamaráda nebo kamarádku. 
Vhodné vyřčení NE je jedním z nejjasnějších 
vyjádření autority.
4. NE způsobí, že se dítě stane sympatičtěj-
ším
 Dítě, kterému je vždy dovoleno dělat si, co 
chce, nebude schopné přizpůsobit se druhým. 
Může se stát dotěrným, nepříjemným, nezvla-
datelným vzteklounem. Proto je třeba při vý-
chově používat NE co nejlépe
Říkat NE je však umění
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Umění říkat dětem NE! - pokračování

Aby bylo NE užitečné, musí být řeče no vhod-
ným způsobem.
Nemluvit ve hněvu
Pokud je NE vysloveno hněvivě, mohlo by být 
vysvětlováno naší špatnou náladou, a ne jako 
rozhodnutí, které má zabránit něčemu, co se 
nesmí stát.
Dávkovat postupně
Pokud jsou NE příliš častá, ztrácejí účinek, 
podobně jako zákony. Proč se v mnoha zemích 
zákony nedodržují? Jedním z důvodu je i to, 
že je jich příliš mnoho. Zatímco ve Francii a 
Německu je zákonů asi 7 tisíc, např. Itálie jich 
má víc než 25 tisíc! Kromě toho je dobře, když 
není zákazů příliš mnoho, protože při velmi 
častém napomínání hrozí, že se sníží tvořivost 
dětí a stanou se nejistými.
Vysvětlovat
Dítě musí vědět, že naše zákazy mají nějaký 
důvod. Pokud své NE vysvětlíme, dítěti se pro-
blém vyjasní, získá orientaci a podnítíme jeho 
růst. Je jasné, že vysvětlování musí být přimě-
řené věku dítěte a jeho zralosti. Tříletému dí-
těti řekneme: „Neber nůž do ruky, pořežeš se!“ 
Dospívajícímu mladíkovi, který experimentu-
je s alkoholem, vysvětlíme, že „...kudy vchází 
líh, tudy odchází rozum…“ a dodáme, že jen 
blázen neumí říkat „dost“.
A jaká NE říkat?
Je nemožné vytvořit konkrétní seznam NE. 

Uvádíme jen tři nejdůležitější.
NE módním trendům
Kde je psáno, že všichni žáci musí mít vždy 
novou aktovku, že všichni musí mít posled-
ní typ mobilu, že na vánoce musí mít velké 
množství dárků…? Psychiatr Scarparro má 
pravdu, když tvrdí: „Matky a otcové učte se od 
losů, kteří plují proti proudu! Osvoboďte se od 
vnucovaných scénářů!“
NE obsluhování
Proč musí matka svému dítěti stále zavazovat 
tkaničky, ptát se, co chce na pití, loupat mu ja-
blko a ještě ho prosit, aby to snědlo? Dost už 
s rozmazlováním dětí! Ony to zvládnou samy! 
Zkusme to!
NE neustálým požadavkům
„Mohla bys mi to koupit?“ „Chci tohle!“ „Dej 
mi tamto, toto nechci!“… V určitém okamži-
ku je třeba říci NE. „Už těch věcí máš dost!“ 
„Zbytečně naléháš a křičíš!“ „To pro tebe není 
nutné!“ Moudrá, blahodárná slova! Slova, kte-
rá formují člověka a učí ho, aby sám zvážil, co 
potřebuje a co je zbytečné, i když to mají ostat-
ní. Taková NE odstraňují sobectví a učí dítě, 
aby samo zvážilo, co nutně potřebuje a co už 
ne.

Lucie Gajdušková,
převzato z „Farní lístek“ 

farnost sv. Jana a Pavla v Místku
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Zpovídání  před Vánocemi

Úterý 20. 12. 17:00 – 17:50 kostel sv. Jana Křtitele
HK

Středa 21. 12. 17:00 – 17:50 kostel sv. Jana Křtitele
HK

Čtvrtek 22. 12. 7:00 – 7:25 kostel sv. Martina
DK

Pátek 23. 12. 16:00 – 17:50 kostel sv. Jana Křtitele
HK

Před půlnoční se zpovídat nebude.

Bohoslužby o Vánocích

Sobota
24. 12.

Vigilie Narození Páně
půlnoční

22:30 kostel sv. Jana Křtitele 

Neděle
25. 12.

Narození Páně
1. svátek vánoční

7:30
9:00

kostel sv. Martina 
kostel sv. Jana Křtitele 

Pondělí
26. 12.

svátek sv. Štěpán
2. svátek vánoční

9:00 kostel sv. Jana Křtitele

Úterý
27. 12.

svátek sv. Jana Evangelisty 18:00 kostel sv. Jana Křtitele

Středa
28. 12.

svátek svatých 
Betlémských dětí

18:00 kostel sv. Jana Křtitele

Pátek
30. 12.

Svátek svaté rodiny 18:00 kostel sv. Jana Křtitele

Sobota
31. 12.

Silvestr
na poděkování za uplynulý rok

18:00 kostel sv. Jana Křtitele

Neděle
1. 1.

Slavnost Panny Marie,
Matky Boží

7:30
9:00

kostel sv. Martina
kostel sv. Jana Křtitele

Co nás čeká

Zkoušky sboru na půlnoční mši svatou 
budou probíhat vždy v pátek po večerní 
mši svaté na faře 25. 11., 2. 12., 9. 12. a 
16. 12.  v 19. hodin.
Obnovme společně tradici a důstojně s 
radostí oslavme narození Pána. 
Na všechny se těší Vojtěch Trubač

Zkoušky farního sboru
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Betlémské světlo
Plamínek odebraný z věčného ohně, který 
hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně 
v Betlémě v centrální části Palestiny, předsta-
vuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. 
Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celé-
ho světa.
Do České republiky ho od roku 1990 z Ra-
kouska dovážejí brněnští skauti.

 Harmonogram pro rok 2022
• 10. 12. 2022 Ceremoniál Betlémského světla 
ve Vídni
• 11. 12. 2022 Přivítání v brněnské katedrále 
na Petrově
• 17. 12. 2022 Rozvoz skautskými kurýry vla-
ky po republice a začátek místních akcí             
do Frenštátu p. R. přijede vlak v sobotu 17. 
12.                                                                        
Tím, že se každoročně mění jízdní řády a do-
sud není známa hodina příjezdu vlaku se Svět-
lem, sledujte proto farní ohlášky, kde bude vše 
uvedeno
Další možnosti zapálení Světla:

Římskokatolická farnost Frenštát pod Rad-
hoštěm, kostel sv. Martina (dolní kostel) 
www stránky: www.farnostfrenstat.cz
čtvrtek 22. 12.  -  sobota 24. 12., 8:00 – 16:00 
hod.

Farnost Tichá, kostel sv. Mikuláše
čtvrtek 22. 12. od 17:00 hod.

Informační centrum Trojanovice
telefon: 556 835 022, e-mail: ic@trojanovi-
ce.cz
pondělí a středa:

8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek a pátek: 
8:00 - 11:30, 12:30 – 15:00 hod.

Turistické informační centrum, Náměstí 
Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm:
telefon: 556 836 916
pondělí 19. 12. - pátek 23. 12.
8:30 – 12:00 hod., 13:00 – 17:00 hod.

CykloSport Prašivka, Bezručova 1984, 
Frenštát pod Radhoštěm
telefon: 777 651 516, e-mail: prasivka@cm-
psport.cz 
pondělí 19. 12. - pátek 23. 12.
8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod.
sobota 24. 12. : 8:00 – 12:00 hod.

Trojanovice 698 – Milena Mužíková
telefon: 737 637 029, e-mail: Mila.53@se-
znam.cz
pondělí 19. 12. - pátek 23. 12.
12:00 – 18:00 hod.
sobota 24. 12.: 8:00 – 12:00 hod.

Milena Mužíková
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PÁTEČNÍ ADORACE A ZPOVĚĎ VE FAR-
NOSTI
Každý pátek v měsíci od 17.00 – 17.55 hod. je 
vystavená Nejsvětější Svátost Oltářní k osobní 
tiché adoraci s možností přistoupit k svátostí 
smíření.
V 17.40 hod. se modlíme vždy korunku k Bo-
žímu milosrdenství.

MODLITBA ZA FARNOST 
Zvu Vás všechny k modlitbě za naši farnost a 
za mír na Ukrajině. Spojme se (dle možností) 
v společné modlitbě sv. růžence každý večer 
ve 20.00 hod.
Já se budu přidávat i s požehnáním +!
o. Mariusz

MŠE SV. ZA RODINY
Každý poslední pátek v měsíci se chceme 
zvlášť modlit za naše rodiny. Proto zvu na ve-
černí mši sv. v 18.00 hod. celé rodiny. Nejen ty, 
ve kterých jsou školní či předškolní děti, ale 
každého, kdo se chce modlit za svou rodinu.

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

Farní společenství

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: 4. února 2023
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A co jsme ještě prožili...

Žehnání aktovek, 4. září 2022Misijní neděle, 30. října 2022

Kostel Narození Panny Marie v Orlové (z pouti do Turzy Śląskiej), 15. října 2022
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A co jsme ještě prožili...

Biřmování, 4. listopadu 2022

Dušičková pobožnost, 30. října 2022


