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Náměty na témata a články do dubnového čísla zpravodaje 

zasílejte na email vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte 

osobně Vojtěchu Monsportovi do 20. 3. 

 

 Internetové stránky farnosti: 

 www.stramberk.farnost.cz 

 

CO PŘINESLI SVATÍ CYRIL A METODĚJ  

 NA MORAVU 
 

Když jsme poznali osobnosti svatých Cyrila a Metoděje, položme 

si otázku, co nám přinesli. 

Přinesli nám: 
 

1. Pravou víru v jediného Boha, osvícení rozumu a duše. Je velký 

zásadní rozdíl mezi člověkem pohanským a křesťanským. Oba 

mají tentýž rozum, tutéž vůli, totéž srdce, pohan může být 

učenější než křesťan, může mít pevnější vůli, může i více 

milovat, ale jedno nemá. Nemá to co křesťan: jasný ucelený 

pohled na Boha, na svět, na sebe, na věčnost. 
 

 Pohanský člověk věřil též ve vyšší bytosti, v bohy a utíkal se 

k nim o pomoc, neměl však o tom jasných představ. Jeho 

rozum dospěl k pravdě jen u vynikajících jedinců, nedospěl 

však vůbec k poznání jeho vznešených a nedostižných 

vlastností. 
 

 Pohanská víra v bohy, to byl vlastně strach a úzkost 

před nedůtklivými bohy a démony, které bylo třeba usmiřovat, 

aby se nemstili, aby lidstvu neškodili. I když uctívali 

některého dobrého a laskavého boha, důvěra k němu byla 

porušována strachem před hněvivými bytostmi, a nikdy 

nemohla být taková, jakou má křesťan k pravému Bohu, který 

je láska. 
 

 Slunce osvícení lidského rozumu se skrývalo v ústech a 

slovech křesťanských věrozvěstů, zvláště svatého Cyrila a 

Metoděje a jejich žáků, když poprvé promluvili k Moravanům: 

Is koni bě slovo a Slovo bě u Boga a Bog bě Slovo. A když 

poprvé slavili svátky Ducha svatého a byli jim osvíceni, 

tenkráte pocítili naši předkové pravdu slov 43. žalmu: 

„Šťastný lid, jehož Bohem je Hospodin.“ 
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 Vždyť poznání náboženské pravdy hřeje a těší. Rozum má 

světlo, za kterým může bezpečně jít. Rozum je vůdce, ale 

pouze tenkráte odhodlaný vůdce, když má jasné poznání 

pravdy. Potom přikáže vůli a vůle promění úmysl v čin. Když 

je poznaní pravé, vůle jde a kloní se správným směrem, potom 

i skutek je dobrý. 
 

2. Jaká víra, takové mravy, takový život. 

Po té stránce jsou všichni pohané stejní. „Co starý, tělesný 

člověk dovedl? Jen to, že svoje držel a cizí uloupil, když mu to 

bylo možné, a když ne, aspoň po tom dychtil,“ praví svatý 

Řehoř Veliký (Homilie 32). A pohanští Slované nebyli jiní. 

Když se měly změnit jejich mravy, bylo nutno odvrátit jejich 

mysli od hněvivého a mstivého Peruna… (Sahula, Dějiny naši 

vlasti 1937,97). „Bylo nutné poukazovat na Ukřižovaného, 

který majestátně vítězí nad zlobou světa, neslýchanou 

trpělivostí v strašných mukách a v nejsurovější pohaně. 

Pohané měli být poučováni o Králi králů, který si dovede 

podmanit miliony srdcí svou svátostí, láskou a 

milosrdenstvím.“ (Sahula tamtéž 97) 
 

A bylo té zloby mnoho. Zloby, kterou ukazovali vládnoucí 

svým poddaným a otrokům. Zloba, kterou pronásledovali 

čarodějníci své oběti, zloba národa proti národu, která byla 

pěstována u pohanů. 
 

Radujme se z prvního a největšího daru svatého Cyrila a 

Metoděje, který přinesli na Moravu: z daru pravé víry, a 

říkejme se životopiscem svatého Cyrila: 
 

„Milosrdný a dobrotivý Bůh, čekající na pokání člověka, aby 

všichni byli spaseni a došli poznání pravdy, nechce smrt 

hříšníka, i kdyby se sebevíce oddával zlobě… To učinil i 

našemu pokolení, když nám dal takového učitele, který osvítil 

náš národ, jehož rozum byl zatemněn slabostí, či spíše 

ďáblovou lstí a nechtěl chodit ve světle božích přikázání.“ 
          Prof. ThDr Bohumil Zlámal 

 SVATÝ PATRIK 
 

narozen: kolem roku 385 v Anglii 

zemřel: kolem roku 461 v Irsku 

patron Irska; kadeřníků, kovářů, horníků, bednářů; ochránce 

dobytka; je vzýván proti obtížnému hmyzu a proti nemocem 

dobytka; za duše v očistci; proti zlu 
 

Patrik, dodnes nejuctívanější světec v Irsku, byl jedním 

z nejdůležitějších hlasatelů víry katolické církve. Jemu se 

podařilo pokřesťanění Irska, on uspořádal církev na ostrově a 

připojil irský lid k ostatnímu křesťanskému světu. 
 

Kolem osoby svatého Patrika se druží mnoho legend. Jeho 

působnost je však beze sporu doložena. Jako syn konšela, který 

byl též jáhnem, přišel Patrik na svět kolem roku 385 v západní 

Anglii. Jako dítě byl unesen irskými piráty a odvlečen do Irska, 

musel žít šest let jako otrok. V mladistvém věku se mu podařilo 

uprchnout. Vrátil se do otcovského domu vnitřně vytříben a jako 

jiný člověk. Vnitřní hlas říkal Patrikovi, že se jednoho dne musí 

vrátit jako misionář do Irska. 
 

Patrik pak žil několik let jako mnich 

na pevnině. Pobýval pravděpodobně 

na Lérinských ostrovech u Azurového 

pobřeží a v Auxerre ve střední Francii. 

Stále znovu musel snášet kritiku pro své 

nedostatečné vzdělání. O jeho spisech se 

říkalo, že mají málo elegantní sloh. Avšak 

Patrik šel svou cestou. Asi roku 432 se 

vrátil tam, kde šest let trpěl, ale kde také 

nalezl cestu sám k sobě: do Irska. Když 

tam snad téhož roku zemřel Palladius, 

jmenovaný papežem Celestýnem I. prvním biskupem Irska, byl 

Patrik určen jeho nástupcem. Od té doby začal svou neúnavnou 

misionářskou činnost na severu ostrova. Roku 444 tam zřídil 



biskupské sídlo v Armagh. V oné krajině žili jen pohané. 

Následovala další biskupská sídla v celé zemi. Své kněze a 

biskupy si bral Patrik z mnoha zemí. Již brzy se mluvilo 

o „ostrově svatých.“ 
 

Patrik, apoštol Irska, zemřel kolem roku 461. Místo jeho smrti a 

jeho pohřbu se nedá s určitostí zjistit. V národním muzeu 

v Dublinu se uchovává misionářův zub a zvonek. 
 

úcta a tradice: Patrikův svátek 17. března se v Irsku velice slaví. 

Obyvatelé nosí toho dne na klobouku nebo na šatech jetelový list, 

světcův atribut. Legenda vypráví, že Patrik pomocí jetelového 

listu vysvětloval pohanům na ostrově Nejsvětější Trojici Jetelový 

list je od té doby též národním znakem Irska. Irští misionáři a 

později irští vystěhovalci nesli úctu k Patrikovi do celého světa, 

zejména také do Spojených států. Jeden z největších kostelů 

v New Yorku je zasvěcen tomuto světci. Také v Austrálii je Patrik 

uctíván, a rovněž ve Francii v kraji Rouenu a 

na jihofrancouzských Lérinských ostrovech. Prostřednictvím 

augustiniánů se dostala Patrikova úcta i do Štýrska v Rakousku. 
 

znázorňování: Patrik je většinou zobrazován v biskupském 

rouchu, často s hady (kamenná deska v dublinském Národním 

muzeu), s ohněm a se symbolickým jetelovým listem. V Německu 

se vyskytují Patrikova znázornění málokde. V Itálii je v Museu 

Civico v Padově krásný obraz od Tiépola, který ukazuje, jak 

Patrik uzdravuje nemocné. 
                   Rok se svatými 
 

 

 KLÍČE OD PEVNOSTI SCHOLARD 
 

Začátkem února jsme vyrazili s dětmi z malé scholy a jejich 

rodiči do kopců u Valašské Bystřice. Využili jsme pololetních 

prázdnin i celého víkendu k tomu, abychom si společně užili 

krásné horské chalupy i jejího zasněženého okolí. Podobně jako 

v předcházejících letech jsme s dětmi soutěžili, zpívali, hráli hry, 

modlili se, bobovali na svahu a plnili 

zajímavé úkoly. Tentokrát však 25 

dětí rozdělených do čtyř skupinek 

mělo úkoly mnohem složitější. 
 

Na zakreslené mapě, ale také 

ve skutečnosti, se skupinky 

pohybovaly po pevnosti Scholard a 

musely získat 12 klíčů potřebných 

k otevření místnosti s pokladem. 

Každý rodič se během chalupy 

proměnil ve strážce pevnosti. 

Skupinka, která u strážce splnila 

zadaný úkol, získala klíč. A jako 

v obdobné televizní soutěži musely skupinky také získat indicie, 

ze kterých bylo potřeba uhádnout závěrečné heslo. A kteří 

soutěžící se postavili na správná písmena hesla a nakonec se 

radovali? Vše můžete zjistit z krátkých videí na stránce 

www.youtube.com/bbb7ppp nebo ve fotogalerii na stránkách naší 

farnosti. 
         Petr Buzek 

 

 

 KONTROLA KOSTELA SV. KATEŘINY 

 

Milí farníci, 

ve středu 30. 1. 2013 proběhla kontrola Úřadu regionální rady 

Moravskoslezského kraje, kdy kontrolovali jak technickou část 

včetně financování, tak i přímo fyzicky prohlédli opravený kostel 

sv. Kateřiny. Neshledali žádné nedostatky a byli příjemně 

překvapeni, jak celá oprava proběhla. 
 

Chtěl bych poděkovat panu faráři Františkovi Janotkovi a Vám 

všem za modlitbu a podporu, kterou jste projevili při opravě 

kostela sv. Kateřiny ve Štramberku. 
 



Připomínám, že je potřeba po dobu pěti let zabezpečit otevírání 

kostela sv. Kateřiny o víkendech. Není to nic složitého, je jen 

potřeba být trochu mobilní a je to dobrá příležitost strávit volný 

čas na pěkném místě. Mluvím především o jarních, letních a 

podzimních víkendech. V zimních měsících je návštěvnost spíše 

výjimečná a bývá ohlášená dopředu. V případě zájmu neváhejte 

kontaktovat Dominika Davida (dominik.d@centrum.cz tel. 

604548586) nebo Michala Dostála (michal.drevenka@seznam.cz 

tel. 603562087). 

Děkuji 
   Michal Dostál 

 

 

 VÝSTAVA 

 

Mládež děkanátu Nový Jičín vás zve v pátek 8. 3. 2013 v 16:30 

do podkroví Městského informačního centra na zahájení 

informační výstavy k současné rekonstrukci křížové cesty VIA 

CRUSIS. Od 16:45 si budete moci vyslechnout povídání o historii 

křížové cesty a proběhnutých opravách. Výstava bude 

ke zhlédnutí do 31. 3. 2013 
 

Všichni jste srdečně zváni. 
 

 

 SETKÁNÍ SCHOL 

 

V sobotu 9. března se naše dětská schola zúčastní 1. ročníku 

setkání schol z novojičínského děkanátu. Pro všechny přihlášené 

skupiny je připraven celodenní program, jehož hlavním bodem je 

vystoupení jednotlivých schol. 
 

Tímto Vás srdečně zveme na 14:30 do farního kostela 

Nanebevzetí Panny Marie ve Veřovicích. Přijeďte povzbudit 

nejen nás, ale i ostatní účinkující. Na závěr zazpívají všechny 

scholy společně. 
Radka Buzková 
 

 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
 

Biskup František Václav Lobkowicz zve mládež ostravsko-

opavské diecéze na dvoudenní setkání do Bruntálu. Mottem 

setkání, které vychází ze Světového dne mládeže v Riu 2013, je 

verš z Matoušova evangelia „Jděte ke všem národům a 

získávejte mi učedníky.“ (Mt 28,19) Diecézní setkání mládeže 

začíná v sobotu 16. 3. 2013 v 10.00 hod. v kostele Nanebevzetí 

Panny Marie v Bruntále. 
 

Registrace účastníků bude možná již od 8.30 hodin na Střední 

zemědělské škole v blízkosti farního kostela. Po zahájení v 10:00 

bude v 11:00 následovat mše svatá s otcem biskupem 

Františkem Václavem Lobkowiczem. Odpolední program vyplní 

workshopy, témata, hra, zajímavosti a další aktivity. Až do 18:00 

bude možnost přijmout svátost smíření nebo adorovat 

před vystavenou Nejsvětější svátosti oltářní. 
 

Večerní program zahájí od 18:30 koncert vážné hudby a 

vystoupení skupiny R.E.J. Ve 20:00 následuje večerní křížová 

cesta na Uhlířský Vrch k baroknímu poutnímu kostelu Panny 

Marie Pomocné. Po návratu do centra města čeká účastníky 

nocleh ve spacáku a na karimatce ve třídách na Střední 

zemědělské školy. V neděli po ranní modlitbě se mladí 

po skupinách rozjedou do farností bruntálského děkanátu, kde 

prožijí s místními věřícími mši svatou. Cílem těchto cest je 

podpořit místní společenství a zároveň obnovit svůj postoj víry 

v Roce víry. 
 

S sebou: karimatku, spacák, přezůvky, teplé oblečení 

Cena: 150 Kč 
 

Doprava: Novojičínský děkanát pojede společným autobusem, 

který projede všechny farnosti. Díky pomoci kněží nás bude cesta 

stát jen 30 Kč. Čas odjezdu ze Štramberka bude všem 

nahlášeným oznámen začátkem března Janou Monsportovou. 
 



 POCHOD PRO ŽIVOT 2013 
 

Potratový zákon je v platnosti už 56 let. Zbytečně připraví o život 

66 dětí denně. Pojďme to změnit. 
 

XIII. Pochod pro život se uskuteční v Praze v sobotu 23. března 

2013. Pochod pro život začíná v 12:30 mší svatou 

v dominikánském kostele sv. Jiljí na Husově 8 a pokračuje 

průvodem centrem Prahy na Václavské náměstí k soše 

sv. Václava, kde bude zakončen krátkým programem.  
 

 

 VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ 

 VE ŠTRAMBERKU 

 

K velikonoční svátosti smíření budou moci štramberští farníci 

přistoupit v sobotu 23. 3. 2013 od 15:00 do 18:00 v místním 

farním kostele. 
 

 

 VELKOPÁTEČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA 
 

Mládež novojičínského děkanátu zve všechny farníky 

na velkopáteční křížovou cestu. Na zelený čtvrtek 28. 3. ve 22:00 

se sejdeme u prvního zastavení křížové cesty (za hřbitovem 

v Novém Jičíně - začátek cyklostezky) a společně se vydáme 

na křížovou cestu po stezce VIA CRUCIS. 
 

Bude to příležitost k rozjímání nad tajemstvím utrpení Krista. 
 

 

 POSUN ČASU 
 

V neděli 31. 3. 2013 se zimní čas změní na letní, tedy čas se 

ve 2:00 ráno přesune na 3:00 ráno. 
 

 

 

MILOST SVÁTKU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
 

Svátek Božího milosrdenství je ze všech forem úcty k Božímu 

milosrdeství, které nám předává sv. Faustyna, významově 

nejdůležitější. Slavení svátku Božího milosrdenství letos připadá 

na neděli 7. dubna. Pro celou církev tento svátek ustanovil papež 

Jan Pavel II. v den svatořečení sestry Faustyny 30. dubna 2000. 
 

V roce 1931 Pán Ježíš ve zjevení sestře Faustyně říká: ,,Chci, 

aby obraz milosrdného Ježíše byl slavnostně posvěcen o první 

neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem 

milosrdenství.“,,Lidstvo nedojde pokoje, dokud se neobrátí 

ke zdroji mého milosrdenství. Dávám lidstvu poslední prostředek 

záchrany - utéci k mému milosrdenství, mé Srdce se z tohoto 

svátku raduje.“ (Den.699,1517) 
 

Svátek Božího milosrdenství připadá na druhou neděli 

velikonoční, kdy se čte evangelium o ustanovení svátosti 

smíření. Obraz milosrdného Ježíše je znázorněním události, 

o které čteme v evangeliu: Pán se po svém zmrtvýchvstání 

zjevuje ve večeřadle svým učedníkům a dává jim moc odpouštět 

hříchy. Velikost svátku Božího milosrdenství spočívá v příslibu 

Pána Ježíše: ,,Kdo toho dne přistoupí k Prameni života, ten 

dosáhne úplného odpuštění vin a trestů.“ Je to totiž stejná 

milost, kterou dostáváme pouze ve svátosti křtu. 
 

Znamená to, že nám Pán dává šanci tento den začít svůj život 

znova, jako kdybychom tento den byli zase pokřtěni. Křtem se 

odpouštějí všechny hříchy, prvotní hřích a všechny osobní 

hříchy, jakož i všechny tresty za hřích. Po křtu 

ve znovuzrozených tedy nezůstane nic, co by jim bránilo vstoupit 

do Božího království. 
 

Bůh nám nabízí milost, která v nás stvoří všechno nové, čisté, to 

co bylo, už nebude před ním existovat. Zůstává to jen v naší 

paměti jako zkušenost do budoucna, abychom se stejné chyby 

vyvarovali – je to jizva, která už nekrvácí a neohrožuje život. 



Co udělat, abychom v den svátku Božího milosrdenství získali 

tuto milost? Přijmout svátost smíření buď v den svátku Božího 

milosrdenství nebo před svátkem, přistoupit k svatému 

příjímání, plnit podmínky úcty k Božímu milosrdenství, to 

znamená (důvěřovat Bohu a plnit skutky milosrdenství vůči 

bližním), nemít zalíbení v žádném hříchu. 
Apoštol Božího milosrdenství 

 

 

 MODLITBA ZA VOLBU PAPEŽE 
 

Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev: 

vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým papežem stane ten, 

kdo se ti líbí svátostí života a bude se o tvůj lid starat 

s apoštolskou horlivostí a láskou. Pošli nám takového pastýře, 

který zná své ovce a dává za něj svůj život. 
 

Bože, dej dary svého Ducha všem volícím kardinálům, aby je 

vedla láska ke tvé církvi a věrnost evangeliu. Ať upřímně hledají 

tvou vůli a stanou se tvým nástrojem pro dobro Božího lidu. 
 

Ty sám, Bože, ukaž toho, který se jako nový papež stane pro nás 

otcem a světu ukáže cestu k tobě. Maria, Matko církve, oroduj 

za nás. Amen. 
 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - BŘEZEN 
 

Úmysl všeobecný: 

Aby spolu s vědomím, že celé stvoření je Božím dílem svěřeným 

lidské odpovědnosti, rostla i úcta k přírodě. 
 

Úmysl misijní: 

Za biskupy, kněze a jáhny, aby byli neúnavnými hlasateli 

evangelia až do končin země. 
 

Úmysl národní: 

Aby všichni, kdo přijali radostnou zvěst evangelia, ji předávali 

dalším. 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V BŘEZNU 
 

1. Pá sv. Suitbert 18:00 
2. So sv. Simplicius 18:00 

3. Ne 3. postní – sv. Kunhuta 8:45 

4. Po sv. Kazimír 6:45 

5. Út sv. Teofil 6:45 

6. St bl. Friedrich 18:00 

7. Čt sv. Perpetua a Felicita 6:45 

8. Pá sv. Jan z Boha 18:00 

9. So sv. Františka Římská 18:00 

10. Ne 4. postní – sv. Jan Ogilvie 8:45 

11. Po sv. Eulogius z Kordoby 6:45 

12. Út sv. Kvirin 6:45 

13. St sv. Patricie 18:00 

14. Čt sv. Matylda 6:45 

15. Pá sv. Longin 18:00 

16. So sv. Heribert 18:00 

17. Ne 5. postní – sv. Patrik 8:45 

18. Po sv. Cyril Jeruzalémský 6:45 

19. Út Slavnost sv. Josefa 18:00 

20. St sv. Archip 18:00 

21. Čt bl. Serapion 6:45 

22. Pá sv. Epafrodit 18:00 

23. So sv. Turibius z Mongroveja 18:00 

24. Ne Květná neděle 8:45 

25. Po sv. Dismas 6:45 

26. Út sv. Kastulus 6:45 

27. St sv. Rupert 18:00 

28. Čt Zelený čtvrtek 18:00 

29. Pá Velký pátek – pouze obřady 18:00 

30. So Bílá sobota 19:00 

31. Ne Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8:45 
 

Každou postní neděli se v 14:30 ve farním kostele uskuteční 

pobožnost Křížové cesty. 


