ZPRAVODAJ
ŠTRAMBERSKÉ FARNOSTI
BŘEZEN 2014

Z obsahu:
 svatá Františka Římská
 postní křížová cesta
 diecézní setkání maminek
 naše schola na olympiádě
a mnoho dalšího …
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

SVATÁ FRANTIŠKA ŘÍMSKÁ
narozen: 1384, Řím
zemřel: 1440, Tor de´ Specchi
patronka Říma, řidičů aut a vdov; ochránkyně žen
Pochází ze zámožné rodiny v Travestere.
Narodila se roku 1384 v Římě. Již ve 13
letech ji provdali za šlechtice Lorenza
Ponziana, ač jejím přáním bylo vstoupit
do řeholního
řádu.
Byla
skromná,
jemnocitná a zbožná, dbající čistoty. Svému
muži byla dokonalou manželkou, dbalá jeho
přání. On byl zbožný, vážil si jí a obdivoval
její ctnosti. Františka se podrobovala
zvyklostem zámožných rodin, co se týče
společnosti
i
vnějšího
oděvu,
ale
pod krásnými šaty nosila žíněný pás. Touto asketickou drobností
z lásky k Ježíši si pomáhala, aby její myšlenky směřovaly vždy
k tomu, co se líbí Bohu. Ve společnosti mužů bývala zdvořilá a
skromná, mezi dámami vážná a v řeči opatrná.
Po prožitém bolestném onemocnění, jehož konec jí prý ve snu
oznámil svatý Aleš, se s manželovým souhlasem přestala
honosně oblékat a peníze ušetřené za šaty a hostiny rozdávala
chudým. Pro chudé a nemocné byla později nejednou také žebrat
v odlehlých místech, kde ji neznali, a hodně jim pomáhala. Měla
milost vidět svého strážného anděla a dostala další mystické
dary. Byla dbalá na náboženské povinnosti všech v domě a
v domácnosti nesnesla závadnou knihu. Za všech okolností žila
v pokoře a trpělivosti.
Životopisy se neshodují v počtu jejích dětí. V 16ti letech se jí
narodil první chlapec Jan a během čtyř let asi tři děti. Dcerka
zemřela v šesti letech a druhý chlapec zemřel v sedmi letech. Její
děti sklátila epidemie moru. Když jí zůstal jen nejstarší syn,

odvlekli ho jako rukojmí za poslední války se stoupencem
vzdoropapeže Ladislavem Neapolským z Durazza, který v letech
1404 - 1413 třikrát napadl a plenil Řím. Ponzianiho rodinný
palác nechal vyplenit při posledním napadení a těžce zraněného
Lorenza, který byl vrchním velitelem papežského vojska, dal
vyhnat z města. Mohl se vrátit, až když neapolští vetřelci odešli
z Říma.
Pro Františku to byla velmi těžká doba. Od zoufalství ji však
chránila zbožnost i dobrotivost, se kterou se obracela k těm, kteří
se dostávali do ještě horší situace. Třeba jen proto, že jim tolik
nepomáhala víra. Rozdala zbytky zásob chudým a šla pomáhat
nemocným ve třech římských nemocnicích. Ošetřovala je, vedla
k pokání a modlila se s nimi i za ně.
Příklad obětavé Františky oslovil i další římské ženy, které s ní
pak v roce 1425 vytvořily sdružení benediktinských oblátek,
spojené duchovně s římským benediktinským klášterem
z „Olivové hory“. Do roku 1433 žily ve svých rodinách a až pak
vytvořily společenství v jednom domě, nazvaném klášter Oblátek
Tor de´ Specchi, kam se Františka přestěhovala až po smrti
svého invalidního manžela, v březnu 1436. Žila tam čtyři roky a
ve věku 56 let zemřela.
Pohřbena byla v kostele Santa Maria Nuova nad zříceninami
starořímského fóra. Kanonizována byla v roce 1608.
catholica.cz

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MAMINEK
Hnutí modliteb matek zve všechny maminky na 1. Diecézní
setkání maminek, které se uskuteční 8. března v Ostravě
Zábřeh. Setkání bude zahájeno mši svatou s otcem biskupem.
Autobus pojede z Kopřivnice od kostela v 13:30.
Bližší informace jsou na plakátku.

DĚKANÁTNÍ POSTNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA
Mládež děkanátu Nový Jičín Vás zve na již tradiční postní
křížovou cestu - projdeme si kousek obnovené části křížové cesty.
Vycházíme v neděli 16. března 2014 od kostela v Rybím
v 15:00.
Těšíme se na Vás!

POSUN ČASU
V neděli 30. 3. 2014 se zimní čas změní na letní, tedy čas se
ve 2:00 ráno přesune na 3:00 ráno.

NAŠE SCHOLA NA OLYMPIÁDĚ
O pololetních prázdninách se naše schola vydala na chalupu
do Valašské Bystřice, kde se konaly zimní olympijské hry.
Rozdělili jsme se na skupinky a každá si vybrala stát, který bude
reprezentovat. Vyrobili jsme si vlajky, maskoty a vymysleli
hymnu. Po slavnostním zahájení byl zapálen olympijský oheň a
začali jsme soutěžit. Závodili jsme na bobech, ve slalomu,
ve sjezdu, hráli jsme hokej. Rozhodčí z různých států nás
bodovali v krasobruslení a jiných disciplínách. Vyhrávali jsme
zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Jsme rádi, že za námi přijel
otec Vladimír. Nakonec bylo závěrečné vyhlášení výsledků a
všichni si domů odvezli pravou zlatou medaili. Parádně jsme si
to užili.

PROGRAM BOHOSLUŽEB V BŘEZNU
Štramberk

Vítek Buzek

APOŠTOLÁT MODLITBY - BŘEZEN
Úmysl všeobecný:
Aby ve všech kulturách byla respektována práva žen a jejich
důstojnost.
Úmysl evangelizační:
Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a
obětovali svůj vlastní život hlásání evangelia.
Úmysl našich biskupů:
Za matky v požehnaném stavu, aby se jejich děti mohly narodit a
vyrůstat v láskyplných rodinách.
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sv. Cyril Jeruzalémský
8. v mezidobí – sv. Simplicius
sv. Kunhuta
sv. Kazimír
Popeleční středa – sv. Teofil
bl. Friedrich
sv. Perpetua a Felicita
sv. Jan z Boha
1. postní – sv. Františka Římská
sv. Jan Ogilvie
sv. Eulogius z Kordoby
sv. Kvirin
sv. Patricie
sv. Matylda
sv. Longin
2. postní – sv. Heribert
sv. Patrik
sv. Cyril Jeruzalémský
Slavnost svatého Josefa
sv. Archip
bl. Serapion
sv. Epafrodit
3. postní – sv. Turibius
sv. Kateřina Švédská
Slavnost Zvěstování Páně
sv. Kastulus
sv. Rupert
sv. Rogát
bl. Ludolf
4. postní – sv. Jan Klimak
bl. Balbína
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Termín křížových cest v době postní v naší farnosti bude
upřesněn v ohláškách.

