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Milí farníci, 
ze začátku roku byste se jistě rádi dozvě-
děli, jak to vypadalo v loňském roce, co 
se týká tzv. statistik. Když se podíváme 
do matrik, hned zjistíme následující: za 
rok 2022 bylo pokřtěných 6 dětí (4 kluci 
a 2 holky), k prvnímu svatému přijímání 
přistoupilo 5 dětí, 8 osob přijalo svátost 
biřmování, 3 manželské páry měly svatbu 
v kostele (z toho ale jedni nebyli z naší 
farnosti) a na věčnost jsme doprovodili 
25 farníků. 
Co se týká financí, je trochu kompli-
kovanější, abych vám napsal nějaké po-
drobnosti, protože naše děkanátní účetní, 
která by k tomu mohla říci přesnější data, 
z důvodu nemoci nám nestihla takovou 
statistiku udělat. Ale mohu vás ujistit, že 
na tom nejsme špatně. Pořád se nám daří 
všechny účty a faktury postupně, řádně 
platit a nemáme žádný další dluh, kromě 
půjčky z biskupství na opravu fary, kte-
rou se nám zatím také daří pravidelně 
splácet. Díky Bohu i vám. Jsem si vědom, 
že doba, která nastala, je těžká. Všechno 
zdražuje a zřejmě se to zdražování jen tak 
brzy nezastaví. 

(pokračování na str. 2)
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A proto při této příležitosti vám chci mockrát 
poděkovat za každou korunu, kterou dává-
te do nedělních sbírek, posíláte na farní účet 
nebo vkládáte do pokladničky vzadu v koste-
le. Díky tomu jsme ještě schopní pokračovat v 
opravách fasády fary. Letos, dá-li Pán, udělá-
me další část, a to dvě kratší stěny: od Charity 
a od kostela. Na příští rok by nám zbyla už jen 
ta poslední, zadní stěna. Ta ale bude pro nás 
největší výzvou. Jednak protože cenová nabíd-
ka je z těch tří částí nejvyšší a jednak město 
Frenštát nám finančně už nejspíš nepřispěje,
protože ta strana není vidět (!). Ale co nadě-
láme. Věřím tomu, že nakonec i toto bravurně 

zvládneme. 
Nejdůležitější ale je, že se na faře už můžeme 
v normálních podmínkách setkávat. A věřím 
tomu, že po dobách covidového útlumu se už 
konečně probereme a  náš společný život se 
vrátí do původních stavů. To bych si moc přál 
nejen já osobně, ale jsem si jistý, že i Pán Bůh, 
který nás ve své Církvi shromažďuje. Takže tě-
ším se na vás a na naše společná setkávání jak 
v kostele, tak na faře, nebo pak i venku u na-
šich kapliček a křížů nebo na farní zahradě. 

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

Duchovní slovo

Milí farníci, 
jistě si ještě pamatujete knížku (nebo dokon-
ce i nějakou doma také máte), které se říkalo: 
Malý katechismus. Byl to souhrn mnoha otá-
zek a odpovědí týkajících se základních pravd 
víry našeho křesťanského života. Srozumi-
telným a jednoduchým způsobem nám bylo 
vysvětlováno čemu věříme a jak máme rozu-
mět pravdám víry. A bylo to opravdu krásné 
a přístupné doslova každému, bez rozdílu na 
věk, zaměstnání nebo vzdělání. Dnes, v době 
všem přístupnější televize a internetu, se sice 
můžeme hodně dozvědět, ale myslím si, že to 
může vést k větším zmatkům, nejistotám a po-
chybnostem. Proto bych se rád tentokrát vrátil 
k Malému katechismu. A jelikož za chvíli za-
čneme Postní dobu, necháme si na znamení 
touhy po obrácení a nápravě života posypat 
hlavu popelem a rozhodně mnozí z nás při-
stoupí i k svátosti smíření (někteří možná i po 
několika letech). Tak jsem si dovolil připome-
nout pár základních věcí, které se zrovna týkají 
svaté zpovědi: krásné ale i zároveň pro mnohé 
nelehké svátosti. A věřím, že vám to pomůže 
znovu hluboko prožívat svatou zpověď jako 
opravdové setkání s Milosrdným Kristem. 

Co je to svátost smíření? 
Svátost smíření je především osobním setkání 
se vzkříšeným Kristem. To má společné se zbý-
vajícími šesti svátostmi Církve. Jde o svátost 
uzdravující, ve které Ježíš Kristus prostřednic-
tvím biskupa nebo kněze odpouští hříchy, kte-
rých se věřící dopustil po křtu. Předpokladem 
je, že jich kajícník upřímně lituje, vyzná se z 
nich a má opravdovou vůli se polepšit a vyko-
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nat uložené pokání. 
Jaké jsou duchovní účinky Svátosti smíře-
ní? 
1. Dokonalé odpuštění všech litovaných hří-
chů - tj. navrácení či rozmnožení posvěcující 
milosti, jednota a přátelství s Bohem. 
2. Smíření s Církví zahrnující i Boží pomoc 
pro obnovení hříchem zraněných mezilid-
ských vztahů.
3. Částečné prominutí časných trestů za ne-
spravedlnosti, které byly způsobné již odpuš-
těnými hříchy (částečné odpustky).
4. Udělení pomáhající milostí pro oblast, ve 
kterých je kajícních křehký, aby mohl při bu-
doucích pokušeních lépe obstát. 
Je Svátost smíření třeba?
Svátost smíření je ke spasení třeba, protože je 
po křtu jediným řádným způsobem, kterým 
lze od Boha dosáhnout odpušení těžkých hří-
chů. 
Co je těžký hřích? 
Těžký hřích je úplně vědomé a svobdné pře-
kročení mravního zákona ve vážné věci. Na-
zývá se hříchem smrtelným, protože zbavuje 
lidskou duši posvěcující milosti (tj. účasti na 
Božím životě), ničí přátelství s Bohem a tak 
způsobuje duchovní smrt s hrozbou věčného 
zavržení. 
Jak pečlivě zpytovat svědomí?
Na zpytování svědomí si máme vyhradi dosta-
tek času; při tom je třeba se vyvarovat krajnos-
tí: na jedné straně povrchnosti a lehkovážnosti 
a na druhé straně přehnané úzkostlivosti. 
Kdy může kajícník přijmout Boží odpuštění?
Jen tehdy, když hříchů opravdu lituje. 
V čem spočívá opravdová lítost?
Opravdová lítosl je úkonem svobodné vůle, 
kterým odmítám hřích jako zlo odporující 
Boží lásce a lásce k bližnímu, a zároveň si pev-
ně umiňuji v tomto hříchu již nepokračovat. 
S opravdovou lítostí je spojena i ochota při-
jmout uložené pokání. 
Je nutné se vyzpovídat ze všech hříchů?
Ve Svátosti smíření je třeba vyznat všechny 
těžké hříchy, také pokud jde o četnost a druh 
(přitěžující okolnosti). Kdo by úmyslně zatajil 

nějaký těžký hřích, nepřijímá platně rozhřeše-
ní a Boží odpuštění a zůstává tak i po Svaté 
zpovědi v duchovní smrti. Pokud jde o leh-
ké hříchy, není povinnost vyznat je všechny. 
Všech je však třeba opravdu litovat, aby mohly 
být odpuštěny. 
Co má dělat ten, kdo se bez vlastní viny z 
nějakého těžkého hříchu nevyzpovídal? 
Kdo zapomene nějaký těžký hřích vyznat, 
nebo si ho uvědomí až dodatečně, vyzná ho 
při nejbližší další Svaté zpovědi. 
Co má zvážit, kdo by se styděl upřímně se 
vyzpovídat?
Kdo by se styděl upřímně se vyzpovídat, má 
zvážit:
• nestyděl jsem se hřešit před Bohem, který 
všechno vidí; 
• je lépe hříchy zpovědníkov ve skytu vyznat, 
než v hříchu nepokojně žít a ohrožovat tak 
svou věčnou spásu;
• zpovědník je pod těžkým hříchem a trestem 
exkomunikace vázán mlčenlivostí, má povin-
nost raději podstoupit mučednickou smrt než 
porušit zpovědní tajemství;
• Svátost smíření je darem nekonečného Bo-
žího milosrdenství a Pán nás s láskou vyhlíží 
a čeká na naše obrácení, aby nás mohl učinit 
šťastnými.
V čem spočívá opravdové předsevzetí?
Opravdové předsevzetí zahrnuje následující 
rozhodnutí: 
1. Vyvarovat se alespoň všech těžkých hříchů 
a každé dobrovolné blízké příležitosti k nim. 
2. Statečně vzdorovat zlým náklonnostem a 
pokušením s využitím nadpřirozených i přiro-
zených prostředků (modlitba, Svaté přijímání, 
život v Boží přítomnosti, pracovitost, přátel-
skost, četba dobrých knih, aktivní odpočinek, 
atp.)
3. Odpustit nepřátelům a všem, kdo ublížili. 
4. Vrátit cizí věc, napravit dané pohoršení a 
způsobenou škodu. 
5. Je-li třeba, omluvit se a učinit krok ke smí-
ření. 
6. Konat všechny své povinnosti.
7. Dát si konkrétní splnitelný úkol, na kterém 
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Duchovní slovo - pokračování
budu pracovat do příští Svaté zpovědi. 
Může kněz odmítnout udělit rozhřešení?
Kněz, který při Svátosti smíření zastupuje 
milsrdného Pána, musí vždy udělit rozhřešení, 
s výjimkou následujících případů:
1. Kajícník nevyzná ani jeden hřích - pak není 
co odpouštět.
2. Zpovědník zjistí, že u těžkého hříchu schází 
opravdová lítost (spojená s rozhodnutím na-
dále již v hříchu nepokračovat). 
3. Vyznaný těžký hřích má takovou závažd-
nost, že je s pojen s církevním trestem, který z 
hříšníka nemůže sejmout zpovídající kněz, ale 
nějaká vyšší církevní autorita. V tom případě 
má kněz povinnost poradit nebo sám zpro-

středkovat budoucí sejmutí církevního trestu. 
Jak často je třeba se zpovídat?
Církevní přikázání říká alespoň jednou za 
rok. Pokud někdo zhřeší těžce, neměl by Svá-
tost smíření odkládat, ale vyzpovídat se co 
nejdříve. Církev doporučuje častější Svatou 
zpověď (např. jednou za měsíc), neboť skrze 
tuto svátost nás Pán Ježíš vede k dokonalos-
ti. Konkrétní doba pro další svátost smíření je 
na svobodném uvážení kajícníka, případně po 
poradě se zpovědníkem.

S modlitbou a požehnáním +!
otec Mariusz, váš farář

Co jsme prožili a vzpomínáme

Obnova manželských slibů
Dostala jsem nečekanou otázku – co pro mě 
znamená obnova manželského slibů. A zjistila 
jsem, že jsem nad tím nikdy moc nepřemýš-
lela. 
Manželský slib mám doma zapsaný na listu 
papíru, který je už zažloutlý a písmenka lehce 
vybledlá. Asi jsem si ho napsala jen pár let po 
svatbě a stále je přichycený na zrcadle v ložnici 
a je vzpomínkou na důležitý a slavnostní oka-
mžik našeho začátku manželského života. A 
ráda se k němu vracím, přečtu si ho občas a je 
pro mě povzbuzením ale i připomenutím zá-
vazku, který trvá od našeho svatebního dne. 
I v naší farnosti se už několik let obřad Ob-
nova manželského slibů koná na svátek Svaté 
Rodiny a několikrát jsme se s manželem ob-
novy manželského slibu účastnili. A za sebe to 
vnímám jako slavnostní okamžik, ve kterém 
děkuji, že nám Bůh dopřává i nadále proží-
vat společný život a že obnovou manželské-
ho slibu dostáváme požehnání do dalších let 
manželského života, kdy si chceme i nadále 
zachovávat lásku, úctu a věrnost a nést spolu 
všechno dobré i zlé až do smrti. Tak to zní v 

manželském slibu a končí dodatkem- k tomu 
ať mi pomáhá Bůh. A vnímám obnovu man-
želského slibu v kostele jako jednu z forem 
prosby o Boží pomoc. 
Je povzbuzující vidět v kostele i další manžel-
ské páry, které se drží za ruce a slibují si před 
Bohem pokračování společného života. Mys-
lím si, že je to posilou a povzbuzením nejen 
pro samotné manžele, ale třeba i pro ty mladé 
páry, které se rozhodují pro manželský život.

Helena Nováková
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Získal jsem fotku, z které mám radost...
Je to mlýn v Hrachovci. Dávno neexistuje. 
Kdysi to byl rodný dům velmi významného 
rodáka našeho kraje: olomouckého arcibis-
kupa, Františka Saleského kardinála Bauera. 
Je pozoruhodné, že tak vysoký církevní hod-
nostář pocházel z malé vesničky, kde nebyl ani 
kostel...
Všichni známe typickou siluetu brněnského 
Petrova, který je vedle Špilberku druhou do-
minantou a symbolem města. Možná bude pro 
mnohé překvapivou informací, že o tuto no-
vogotickou podobu katedrály sv. Petra a Pavla 
v Brně se zasloužil mlynářský synek z Valaš-
ské obce Hrachovec u Val. Meziříčí František 
Bauer, správněji: kardinál František Saleský 
Bauer.
František totiž nepřevzal po otci mlynářské ře-
meslo, ale zvolil si kněžské povolání - a zazářil: 
stal se doktorem teologie, profesorem, vyučo-
val na Karlově univerzitě, byl jmenován bisku-
pem brněnským, arcibiskupem olomouckým, 
kardinálem.
Byl velmi činný nejen na poli duchovním; 
podporoval umění, kulturu, vzdělanost, spol-
kovou činnost.
Např. roku 1913 zakoupil meziříčský zámek 
Žerotínů, který však byl do té doby známěj-

ší jako obávaná ženská věznice. Bauer bývalý 
zámek daroval spolku Katolický dům. Záměry 
na nové využití zámku pro spolkovou a kul-
turní činnost přerušila válka, kdy zde byl vo-
jenský lazaret. 
V úvodu zmíněná přestavba Petrova je pouze 
jednou z mnoha stavebních aktivit, které ini-
cioval ať už jako biskup brněnský, nebo arci-
biskup olomoucký. František kardinál Bauer 
zemřel 25. listopadu 1915 a je pohřben v olo-
mouckém dómu sv. Václava.
Při cestě vedoucí z Valašského Meziříčí od 
zimního stadionu do Hrachovce stojí jeho pa-
mátník. Tuto kamennou stélu zde v sousedství 
svého rodného domu nechal vztyčit sám kar-
dinál Bauer, ne ke slávě své, ale na památku 
a jako poctu svým zemřelým rodičům. Dnes 
poblíž těchto míst připomíná slavného rodáka 
také nová ulice - Kardinála Bauera.
Kardinál Bauer se ke svému prostému půvo-
du vždy hlásil – mlýnské kolo se stalo součástí 
jeho znaku, a ač žil v době rakouskouherské 
monarchie, jeho biskupským heslem bylo: 
„Chci kráčet ve stopách svatého Cyrila a Me-
toděje.“ A že se o to skutečně snažil, to Ottův 
slovník naučný vyjádřil takto: „Statečně a neo-
hroženě si vede na poli církevním i školském, 

Olomoucký arcibiskup František Sálesky Bauer
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vystupuje mužně na sněmech, v poradách bis-
kupských i schůzích učitelských: zejména za-
sazuje se o to, aby slovanskému lidu na Mora-
vě dostalo se rovného práva jazykového.“
Tak jako jeho předchůdce – olomoucký arci-
biskup Theodor Kohn – tak i František Bauer
navštívil Radhošť (roku 1906) a později se za-
sloužil o výstavbu silnice z Frenštátu na Pus-

tevny. (V roce 1911 mu za to byla u tzv. Kníže-
cí cesty odhalena pamětní deska).
U nás v Zašové 19. března 1883 František 
Bauer, tehdy ještě „jen“ jako biskup brněnský 
posvětil nový oltářní obraz „P. Marie Zašov-
ské“ od malíře Šichana. (Tento obraz pak byl 
na hl. oltáři 70 let, než se do zlatého rámu vrá-
til nově objevený gotický originál z poloviny 
15. století). 
Hrachovec - rodná obec kardinála Bauera - už 
má mnoho let svou kapli. Malou, ale vlastní. 
V průčelí je velká mozaika P. Marie Svatohos-
týnské. Ne náhodou. Právě kardinál Bauer byl 
jednou z hlavních církevních postav, které se 
podílely na obnově slávy hostýnského chrá-
mu... 
Tímto poněkud chaotickým textem i obrázky 
bych chtěl připomenout „hvězdnou kariéru“ 
jednoho valašského „ogara“, který se narodil v 
tomto starém mlýně s šindelovou střechou...

Josef Krůpa
předseda Matice zašovské 
a člen Matice radhošťské

Olomoucký arcibiskup František Sálesky Bauer - pokračování

V roce 1883 byl historický oltářní obraz nahrazen sou-
dobou malbou od Lad. Šichana (od téhož autora je i 
obraz sv. Cyrila a Metoděje vpravo za oltářem. Jen tak 
mimochodem: tento obraz je starší, než kaple těchto 
světců na Radhošti.

Kaple v Hrachovci
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Nostalgie...
Milujeme staré fotografie. Kdoví proč, do-
mníváme se, že svět a život byl tehdy tak nějak 
lepší, bezstarostnější... Nevíme o té době tak-
řka nic, a i to málo, co víme, si idealizujeme. 
Možná tu dobu hodnotíme podle filmů s Ol-
dřichem Novým. 
Tato fotografie musela vzniknout někdy před
r. 1924. Má tedy cca 100 let. Lidský život je vel-
mi krátký. Nikdo z žijících už takto kapli na 
Radhošti nepamatuje, nikdo už ani nepamatu-
je kamenný kříž na jeho původním místě…
Zbývá jen svědectví vzácných starých foto-
grafií, ale ani ty nás nezavedou příliš hlouběji
před rok 1900. 
Nejdříve se fotilo na těžké skleněné desky, fo-
tografování na film pak představovalo obrov-
ský pokrok a větší dostupnost fotografických
přístrojů i mezi neprofesionální fotografy. Ješ-
tě dlouho se však jednalo o poměrně drahou 
záležitost. Nejen technika, ale i fotomateriál 
a tím pádem i samotné fotografie byly drahé,
a proto se o každém snímku, než se stiskla 

spoušť, hodně přemýšlelo. 
Dnes fotíme všichni všechno. Fakticky zadar-
mo, proto na množství nehledíme a o záběru 
nepřemýšlíme….(Mimochodem, první digi-
tální foťáky byly v obchodech k dostání před 
pouhými 25 lety.) 
Ale i ty naše současné fotografie budou jednou
historické. Pokud ovšem bude po sto letech 
technika, která je ještě bude umět „vyvolat“ ze 
starých nosičů, a jestli na těch současných no-
sičích ještě nějaká data zůstanou… Spíše ne, 
že? 
Nicméně předpokládejme, že se to někomu 
podaří, bude si prohlížet naše sto let staré fo-
tografie a bude si říkat, jaký asi byl ten náš ži-
vot krásný, bezstarostný a vůbec lepší než ten 
jejich. (A kdo ví, třeba bude mít pravdu…)

Josef Krůpa
předseda Matice zašovské 
a člen Matice radhošťské
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Postní kapky 2023

Co nás čeká

Chvála Kristu
Bratři a sestry, postní doba začíná ve středu 
22. 2. 2023. 
Rád bych Vás opět informoval o Postních 
kapkách. Letošní téma - MODLITBA. Znovu 
se můžete těšit na vybrané úryvky z katechezí 
papeže Františka. Rozjímání o modlitbě Páně 
se věnoval při generálních audiencích v roce 
2019 a o modlitbě všeobecně v letech 2020 
- 2021. Inspirace letos připravil olomoucký 
světící biskup Antonín Basler. I letos je ob-
sah doplněn o nahrávky všech postních písní z 
Kancionálu, texty křížových cest a k dispozici 
bude také denní pobožnost. Věřím, že Kapky 
budou opět inspirativní.

WEB POSTNÍ KAPKY
Veškerý obsah najdete na adrese  www.post-
nikapky.cz
• Pobožnost na každý den 
• Liturgická čtení 
• Z katechezí papeže Františka o modlitbě 
• Inspirace biskupa Antonína Baslera 
• Nahrávky postních písní z Kancionálu 
• Křížové cesty 
• Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí 
• Další audio, foto i video  

E-MAIL POSTNÍ KAPKY
Pokud jste v minulém roce odebírali postní 
kapky v elektronické podobě, tak jsem ten-
to Váš e-mail zařadil do seznamu odběratelů 
a každý den ráno od Popeleční středy v něm 
najdete nové postní inspirace. E-mail tedy již 
znovu nepřihlašujte přes webový formulář na 
webu. 
Pokud e-maily nechcete dostávat, stačí od-
povědět na tuto zprávu a do obsahu napsat 
slovo NEPOSÍLAT a Váš e-mail vymažu.

MOBILNÍ APLIKACE
Postní kapky budou opět k dispozici jako mo-
bilní aplikace pro telefony s Androidem. Kvůli 

změnám na Google Play bylo nutné vytvořit 
zcela novou aplikaci. Stáhnout si ji můžete na 
Google Play  Pokud se vše podaří, tak bude 
aplikace i pro iOS v App Store. 

SMS POSTNÍ KAPKY
A pokud Vám bude stačit zasílání inspirací 
biskupa Antonína formou SMS, přejděte na 
tuto webovou stránku a přihlaste své mobilní 
číslo.

PROSBA NA ZÁVĚR
Pokud chcete aktivitu Postní kapky podpořit, 
můžete pozvání šířit mezi své blízké a přátele: 
- přepošlete tento e-mail - sdílejte facebooko-
vou stránku Postní kapky 2023. - nebo využij-
te přiložené soubory. Díky.

Přeji požehnané dny

P. Petr Hofírek

12. - 15. července 2023 opět proběhne už 
skoro tradiční pěší pouť na Velehrad.
1. den bychom chtěli doputovat asi 8 km za 
Valašské Meziříčí 2. den na Hostýn 3. den za 
Zlín a pak už zbývá jen 25 km na Velehrad k 
Panně Marii a sv. Cyrilovi a Metodějovi.
Není třeba ujít celou cestu, je možno zúčast-
nit se třeba jen části pouti. Poutník nemusí ujít 
předepsaný počet kilometrů, důležitý je osob-
ní postoj, s nímž člověk na pouť vychází. Dvě 
noci spíme venku, nebo ve stanu a jednu noc 
pohodlně v posteli na Hostýně. Putování je 
čas Božích milostí, přiblížení se Pánu i čas od-
počinku od všedních starostí. Je to však také 
trocha námahy a odříkání. 
Tak popřemýšlejte, jestli se letos nechcete při-
dat.

Katka Siudová

Pozvání...
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• Každý pátek v době postní  vás zvu na Kří-
žové cesty vždy od 17:15 hod.
Povede je vždy jedno z farních společenství 
– sledujte ohlášky.

• Udělování Svátosti pomazání nemocných: 
sobota 11.3. H. K. 9:00 hod.
Přistoupit k této Svátosti mohou starší lidé v 
důchodovém věku nebo lidé, kteří trpí váž-
nou nemocí. Tato Svátost se může přijímat 
každým rokem  a v případě zhoršení nemo-
ci nebo ohrožení života se může přijmout i 
opakovaně. Od 8:30 hod. bude příležitost ke 
Svátosti smíření. 

• Křížová cesta ke kapli sv. Marka
V sobotu 1. dubna  v 18:00 hodin (je to sobo-
ta  před Květnou nedělí) uskutečníme Křížo-
vou cestu od Chovanců ke kapli sv. Marka a 
dále ke kříži na Helfštýně.  Je zván každý, kdo 
chce rozjímat o utrpení Ježíše Krista a nestydí 
se veřejně vyznat svou víru.

Pátek 31. 3. 17:00 –18:00 kostel sv. Jana Křtitele
HK

Sobota 1. 4. 7:00 – 7:30 kostel sv. Martina
DK

Neděle (Květná) 2. 4 15:00 - 17:00 kostel sv. Martina
DK

Úterý 4. 4. 17:00 –18:00 a po mši 
podle potřeby

kostel sv. Jana Křtitele
HK

Středa 5. 4. 17:00 –18:00 a po mši 
podle potřeby

kostel sv. Jana Křtitele
HK

• na Zelený čtvrtek – 6. dubna a Velký pátek 
– 7. dubna: bude kostel po obřadu otevřen 1 
hodinu k modlitbě
• Bílá sobota – 8. dubna: pomodlíme se Ran-
ní chvály a dale bude kostel otevřen do 20:00 

hod. V té době je možné držet stráž u Božího 
hrobu. Proto prosím farníky, aby se napsali na 
připravený formulář vzadu v kostele a drželi 
stráž. Čas je rozdělen po 30 minutách, můžete 
se napsat i na celou hodinu.

 čtvrtek 6., pátek 7. a sobota 8. dubna  - nezpovídá se !!!

Pobožnosti v době postní

Zpovídání ve Svatém týdnu

Adorace u Božího hrobu
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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: 12. května 2023

Triduum - bohoslužby

Čtvrtek
Památka na poslední večeři Páně

6. 4. 18:00 kostel sv. Jana Křtitele
HK

Pátek
Velkopáteční obřady

7. 4. 18:00 kostel sv. Jana Křtitele
HK

Sobota
Vigilie Vzkříšení Páně

8. 4 21:00 kostel sv. Jana Křtitele
HK

Neděle
Vzkříšení Páně

9. 4. 7:30, 9:00 kostel sv. Jana Křtitele
HK

Pondělí
Velikonoční pondělí

10. 4. 9:00 kostel sv. Jana Křtitele
HK

• Pobožnost u kaple sv. Marka 
V neděli 23. 4. budeme společně vyprošovat 
požehnání pro farnost, zemědělce a rolníky a 
také prosit za dobré počasí a hojnou úrodu.

• Neděle Božího milosrdenství  
Tuto neděli prožíváme vždy týden po Veli-
konocích, letos to bude 16. dubna. Ježíš chce, 
abychom získávali jeho lásku a odpuštění. V 
15:00 hod. - v hodině Jeho smrti – bude v kos-
tele sv. Martina (D. K.) vystavena Nejsvětější 
svátost oltářní k adoraci.  Společně se pomod-
líme Korunku k Božímu milosrdenství a bu-
deme prosit za farnost o společné milosti. Od 
14:30 hod. bude příležitost ke Svátosti smí-
ření.

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

Pobožnosti v době velikonoční Kontakt
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A co jsme ještě prožili...

Oslava patrocinia sv. Martina, 13. listopadu 2022

Roráty, 17. prosince 2022
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A co jsme ještě prožili...

Betlémské světlo, 18. prosince 2022

Příprava na misijní jarmark, 3. prosince 2022

Obnova manželských slibů, 30. prosince 2022


