ZPRAVODAJ
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BŘEZEN 2016

SVATÝ CYRIL JERUZALÉMSKÝ
biskup a učitel církve
narozen: 314, Jeruzalém
zemřel: 18. března 386, Jeruzalém
Patron správců, lidí v chudobě, vyhnanců a teologů, ochráncem
křivě obviněných
Atributy: váček peněz

Z obsahu:
 Svatý Cyril Jeruzalémský
 Noční křížová cesta
 Velikonoční svátost smíření
 Posun času
a mnoho dalšího …
Náměty na témata a články do dubnového čísla zpravodaje
zasílejte na email: vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte
osobně Vojtěchu Monsportovi do 22. března 2016
Internetové stránky farnosti:
www.stramberk.farnost.cz

Narodil se kolem roku 314. V mládí se
v něm probudil zájem o mnišský život,
studium
Bible
a
starokřesťanských
spisovatelů. Asi ve 20 letech se stal jáhnem
a o 10 let později, v roce 344 knězem. V té
době Ariovo učení, popírající Božství
Kristovo, bylo již odsouzené (na sněmu
roku 325), ale na Blízkém východě se ještě
vedly teologické boje. Některé teologické
výrazy nebyly zcela jasné, někde se
usilovalo o kompromisní formulaci, aby se
zmenšilo napětí. Také Cyril Jeruzalémský
měl zájem o snížení napětí a snad se podílel
na snaze o smířlivý postoj, ale co se věrouky týče, vždy pevně
vyznával Kristovo Božství.
Asi v roce 348 nebo v roce následujícím, po smrti jeruzalémského
biskupa Maxima, nastoupil na jeho místo. Na biskupském stolci
v Jeruzalémě byl velmi horlivým duchovním pastýřem. To se
nelíbilo césarejskému metropolitovi Akáciovi, který ho
neopodstatněně obviňoval z věroučných odchylek a pak z prodeje
církevního majetku. Cyril Jeruzalémský v době velké nouze
prodal drahé chrámové nádobí, aby zmírnil bídu chudého lidu.
Akácios dosáhl toho, že byl Cyril dvakrát z Jeruzaléma

vypovězen, a to v letech 357 a 360. Většinu vyhnanství prožil
v maloasijské Tarze, kde úspěšně působil.
V roce 361 se z vyhnanství vrátil, šest let působil v Jeruzalémě a
pak musel do vyhnanství po třetí. Zůstat tam musel do smrti
ariánského císaře Valense v roce 378. Vyhnanství jeho lásku,
kterou vyzařoval, neoslabilo. Žehnal, učil, pomáhal chudým,
nemocným, opuštěným. Posledních 8 let svého života již
spravoval své biskupství nerušeně. V roce 381 se však účastnil
cařihradského církevního sněmu. Na sněmu byly mimo jiné
přešetřeny a prohlášeny za neodůvodněné některé pomluvy
proti Cyrilovi. Byl například obviňován z obojakosti, že se
vyhýbal výrazům, které byly předmětem teologických hádek a
příčinou nejasností ve víře. Nakonec se ukázalo, že byl
důsledným zastáncem pravé nauky.
Cyrilův význam je v katechetickém zpracování křesťanského
učení. Dochovalo se 24 jeho psaných katechezí, z nichž 19 bylo
pro katechumeny. Zejména v nich vysvětloval svátosti pokání a
křtu, dále rozebíral vyznání víry a posledních pět katechezí
k nově pokřtěným obsahovalo téma biřmování a eucharistie.
Při psaní vycházel z Písma svatého a z apoštolské tradice. Jeho
zpracování bylo zaměřené na každodenní život. A co učil, tím žil.
Za církevního učitele jej snad právě proto vyhlásil roku 1883
papež Lev XIII.
catholica.cz

SEBEVÝCHOVA K MANŽELSTVÍ
Povězme si tedy ještě honem něco o sexu a erotice.
Nejprve o tělesné, sexuální, pohlavní složce lásky.
Jako všechny tělesné funkce, není ani tato zaměřena jen
na jednu osobu, ale na vše, co ji vzrušuje. Podobně se nám
začnou sbíhat sliny, když vymačkáváme citron, bez ohledu na to,

zda ten citron patří mně, nebo sousedovi. Není to určitá osoba,
která tě vzrušuje, ale neosobní pud, sexappeal. A cílem není také
ten druhý ale sebeuspokojení: Sex je v podstatě sobecký,
egoistický. Tím však nechci sex snižovat. Je to stejně důležitý,
Bohem daný pud v člověku, jako chuť k jídlu. Je však - jako
každý pud - slepý a hluchý, musí být ovládán a udržen v řádu.
Když se neovládá, může byt škodlivý stejně, jako když se někdo
nezřízeně poddává chuti k jídlu a přecpává se.
Druhá, duševní složka lásky, erotika - něžnost, ta se zaměřuje
naproti tomu k duši partnera. Dojímá tě tón jejího hlasu, její
gesto ruky, jak ona drží hlavu, krok. Obdobou tohoto šarmu a
graciéznosti ženy je u muže rytířská dvornost, gentlemanství,
mužnost, síla. Erotika nesměřuje k pouhému sebeukojení, ale
k službě a darování se druhému. Smyslem pro hru, krásu,
erotiku, se člověk liší od zvířete. K lidské lásce patři víc
než zvířecí vážnost, s jakou pes hryže kost a býk pečuje
o potomstvo.
Erotika se rozvíjí teprve tam, kde je ovládán sex. Proto se mnoho
mužů projevuje v manželství jako sexuální siláci, ale erotičtí
idioti. Způsobí tím, že si je znechutí takové ženy, které jsou
založeny spíše něžně než sexuálně. A těch je většina.
Doba vážné známosti vrcholí třetí, poslední etapou přípravy
na manželství. A tou je zasnoubení.
Má své důležité místo v přípravě na sňatek i dnes a je škoda, že
upadá v zapomenutí. Má dvojí stránku: soukromou a veřejnou.
Soukromá spočívá v tom, že si dva navzájem konečně řeknou:
Dospěl jsem k přesvědčení, že chci svůj život prožít právě
s tebou, že chci, abys ty byla matkou mých dětí. - A ona odpoví:
já to cítím také tak. Tím si ujasnili, na čem spolu jsou. Pak je
třeba předložit to Bohu: při mši svaté bude pro ně pozdravení
pokoje podáním ruky ke společnému kroku do života. Svaté
přijímání prožitkem společenství, které chtějí vytvořit.

Od té chvíle se budou vědomě a plánovitě učit onomu MY místo
JÁ, společnému učení tance životem v páru. Začnou stavět
společný domov, hnízdo pro sebe a pro děti podle plánu, který si
při schůzkách vytvořili.
Veřejná stránka zásnub je v tom, že s tímto rozhodnutím
seznámí i oboje rodiče. Také by měli spolu zajít za knězem a
požádat ho o pomoc při přípravě na manželské spolužití.
Uspořádají i společný oběd obou rodin, aby se poznaly, aby se
maminky mohly začít domlouvat, jak to bude se svatbou,
výbavou a bydlením těch mladých.
A co, když se při hledání znovu a znovu jen zklameš. Co pak?
Lidová moudrost říká: „Zklame-li se v lásce muž, - zůstane
starým mládencem, Zklame-li se v lásce žena, rychle se vdá.“
I život bez manželství lze pěkně prožít, ale to už není naše
dnešní téma. Povězme si alespoň tento slavný citát: „Výhodou
starého mládence je, že si může obouvat ponožky oběma konci."
Když začal uvažovat o ženění Charles Darvin, šel na to
s obvyklou vědeckou důkladností. Na list papíru udělal dva
sloupce a zapisoval tam pro a proti. Na straně „pro“ byl pěkný
sloupek kladů - děti; domov, je milá, krásně se umí smát, atd.,
ale na straně „proti“ byl přesto sloupec delší - ztráta času, večer
asi nebudu moci číst, peníze, omezení svobody. Nakonec však oba
sloupce podtrhl a napsal před to: „Žádný strach, kamaráde, jsou i
šťastní otroci, jde se na to.“
Bez téhle odvahy by všechno zkoumání a zkoušení bylo nanic.
Kdo se neodváží, nevyhraje. Ale nevyhraje také, kdo neváží
pečlivě, kdo neuvažuje. Manželství ze sebevětší lásky zůstává
vždy a po všem uvažování rizikem. Ale kdo ví, že láska se musí
stále živit, živit z věčných zdrojů milosti Boží, z důvěry v pomoc
Boží, ten ať se toho po zralé úvaze a s důvěrou odváží.
Ladislav Simajchl, www.fatym.com

24 HODIN PRO PÁNA
Papež František zve k prožití jedné noci a jednoho dne
před Pánem. V našem děkanátu bude tato možnost v pátek
4. března 2016 od 19:00 do 24:00 a v sobotu 5. března 2016
od 08:00
do 17:00
v kostele
svatého
Bartoloměje
v Kopřivnici.
Mládež zveme zvláště v čase od 23:00 do 24:00.
Těšíme se na vaši účast.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
Farnost Kopřivnice srdečně zve na postní duchovní obnovu
s Kateřinou Lachmanovou, která se uskuteční v pátek
11. března 2016 a v sobotu 12. března 2016.
Program:
pátek 11. března:
9:00
15:00
sobota 12. března:
9:00
přestávka
14:30
přestávka

17:00

přednáška pro seniory
přednáška pro maminky
přednáška
možnost
soukromé
adorace
v kostele svatého Bartoloměje
přednáška
společná
modlitba
v kostele
svatého Bartoloměje – příležitost
přímluvné modlitby a svátosti
smíření
mše svatá v kostele svatého
Bartoloměje

BISCUP 2016

GOLGOTA

Letošní celodenní setkání mládeže s otcem biskupem se
uskuteční v sobotu 12. března 2016 v Českém Těšíně.
Součástí setkání bude pouť do polského Těšína. Proto je potřeba
si s sebou vzít osobní doklad!

Římskokatolická farnost Příbor a město Příbor Vás zvou
na koncert, na kterém zazní kantáta Václava Vlastimila
Hausmanna Golgota. Koncert se uskuteční v neděli
20. března 2016 v kostele svatého Valentina v Příboře.

Je možné přijet už na předprogram v pátek 11. března.
Na tento předprogram je potřeba se přihlásit na stránkách
diecezko.doo.cz.

Účinkují:
Alena Juřenová – soprán
Mořic Jurečka – baryton
Chrámový sbor Příbor a hosté
Sdružení hudebníků Příbor pod vedením Zdeňka Pukovce

Informace o společné dopravě budou upřesněny. Předběžně je
možné počítat, že z našeho děkanátu pojedeme společně vlakem:
z Nového Jičína v 6:27
z Kopřivnice v 6:28
z Příbora v 6:35
z Frenštátu pod Radhoštěm v 6:53.
Více informací na mladeznj.signaly.cz
Všichni mladí jsou srdečně zváni.

VEČER MLADÝCH
Diecézní centrum mládeže zve všechny mladé na Večer
mladých. Začínáme ve středu 16. března 2016 v 18:00.

Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na rekonstrukci a
opravu varhan v kostele svatého Valentina v Příboře
Golgota je úžasné a krásné dílo o utrpení a smrti Ježíše Krista.
Tímto bychom chtěli Vás všechny pozvat - pokud budete mít
prosím zájem s námi toto dílo zpívat, velmi rádi Vás všechny
ve sboru uvidíme…. Zkoušky budou bývat pravidelně každou
středu v 18.00 na faře a první zkouška bude ve středu
24. února 2016. Generálka s orchestrem bude přímo v neděli
20. března 2016 v 16:00 v kostele sv. Valentina.
Všichni jsou srdečně zváni.

Více informací na internetových stránkách dcm.doo.cz/

VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ

NOČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA

K velikonoční svátosti smíření budou moci farníci přistoupit
v sobotu 19. března 2016 od 9:00 do 12:00 v kostele svatého
Jana Nepomuckého ve Štramberku a od 14:00 do 15:30
v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Závišicích.

Také letos se můžete na Zelený čtvrtek 24. března 2016
od 22:00 večer připojit k modlitbě křížové cesty. Projdeme ji
od 1. zastavení na kraji Nového Jičína až na horu Kotouč.

Doporučení pro řidiče: Zavezte své auto do Štramberka a 21:45
jede autobus ze zastávky Restaurace Pod Bílou horou do Nového
Jičína. Jinak dopravu pro řidiče zajistíme.
Všichni jsou srdečně zváni.

POSUN ČASU
V neděli 27. března 2016 se zimní čas změní na letní, tedy čas
se ve 2:00 ráno přesune na 3:00 ráno.

PAPEŽ FRANTIŠEK NÁS VYBÍZÍ
Postní doba svatého roku nechť je prožívána obzvláště
intenzivně jako velká příležitost ke slavení a zakoušení Božího
milosrdenství. Nad kolika stránkami Písma lze rozjímat během
postní doby, abychom objevili milosrdnou Otcovu tvář! Slovy
proroka Micheáše můžeme také opakovat: Ty, Pane, jsi Bůh,
který odpouštíš nepravost a promíjíš hřích, netrváš na svém
hněvu, ale máš zálibu v milosrdenství. Ty, Pane, se vrátíš a
smiluješ se nad svým lidem. Nebudeš dbát na naše viny a
svrhneš do mořských propastí všechny naše hříchy.
V čase modlitby, půstu a dobročinnosti lze rozjímat konkrétněji
o těchto slovech proroka Izaiáše: „Není půstem, který chci, spíše
toto: rozvaž nespravedlivá pouta, uvolni uzly jha, utiskované
propusť na svobodu, zlom každé jařmo! Lámej svůj chléb
hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš
nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy
vyrazí tvé světlo jako zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou
půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat,
a Hospodin ti odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: ‚Zde jsem!‘
Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li
svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě
vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane poledním jasem.

Hospodin tě stále povede, v nedostatku ukojí tvou touhu, posílí
tvé údy. Budeš jako zavlažovaná zahrada, jako živé zřídlo, jehož
voda nevysychá.“
Zasílání SMS a e-mailů s myšlenkou na každý den postní
doby
Biskupství
ostravsko-opavské
vám
chce
pomoci
k intenzivnějšímu prožití postní doby, ke kterému vybízí papež
František, touto nabídkou:
Během dnů postní doby bude formou SMS nebo e-mailu
každodenně
zájemcům
rozesílat
krátké
myšlenky
o milosrdenství.
Budou to myšlenky těchto osobností:
od Popeleční středy a 1. týden: papež Benedikt XVI.
2. týden: sv. Faustyna Kowalská
3. týden: sv. Jan Pavel II.
4. týden: sv. Pater Pio z Pietrelciny
5. týden: bl. Matka Tereza z Kalkaty
Svatý týden: papež František
Rozesílání SMS není nijak zpoplatněno. Na konci postní
doby budou zaregistrované e-maily a telefonní čísla
vymazána a nebude se s nimi dále nijak nakládat.
Z technických důvodů je formou SMS rozesílána kratší verze
myšlenek, plná verze je rozesílána e-mailem.
Článek s myšlenkami najdete zde:
www.doo.cz/2-uncategorised/2661-postni-myslenky.html

ZLODĚJ SEKERY
Jistý člověk předpokládá, že mu sousedův syn ukradl sekeru.
Pozoruje ho, všímá si jeho chůze a jiných pohybů. Tak se chová
jen zloděj, jistě to udělal on, říká si.
Za dva dny sekeru najde. Zase si všímá sousedova syna a
pozoruje ho: jeho chůze a jiné pohyby ani jeho výraz
nepřipomínají chování zloděje, říká si. Situaci tohoto muže dobře
známe. Kolikrát a jak přesvědčivě tvrdíme: On to udělal, ona to
takhle řekla, ten je vždycky takový, škoda slov, byl to on… Jsme
podezřívaví a vypočítaví. Přehlížíme skutečnost, že skutky jiných
ukazují na nás.
V tuto posvátnou dobu duchovním zrakem porovnejme sebe
sama s Ježíšem. On se modlí za všechny, kteří ho trýzní a usilují
o jeho život. Ukazuje tak, jak zlepšit mezilidské vztahy. V jeho
očích má každý z nás velikou hodnotu, proto nás napomíná:
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a
nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi.
Odpouštějte, a bude vám odpuštěno“ (Lk 6,36-37).

APOŠTOLÁT MODLITBY - BŘEZEN
Úmysl všeobecný:
Aby rodiny v obtížných situacích dostávaly nutnou podporu a
děti mohly vyrůstat ve zdravém a klidném prostředí.
Úmysl misijní:
Aby křesťané, znevýhodňovaní a pronásledovaní pro víru díky
neutuchající modlitbě celé církve zůstali pevní a věrní evangeliu.
Úmysl našich biskupů:
Ať se k matkám, které podstoupily interrupci a nesou v srdci
výčitky, lítost a bolest, umíme stavět s citlivostí, milosrdenstvím
a soucitem.

PROGRAM BOHOSLUŽEB V BŘEZNU
Štramberk Závišice
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sv. Suitbert
17:30
sv. Simplicius
17:30
sv. Kunhuta
6:45
sv. Kazimír
17:30
sv. Teofil
17:30
4. postní – bl. Friedrich
8:30
sv. Perpetua a Felicita
sv. Jan z Boha
17:30
sv. Františka Římská
17:30
sv. Jan Ogilvie
6:45
sv. Eulogius z Kordoby
17:30
sv. Kvirin
17:30
5. postní – sv. Patricie
8:30
sv. Matylda
sv. Longin
17:30
sv. Heribert
17:30
sv. Patrik
6:45
sv. Cyril Jeruzalémský
17:30
sv. Josef
17:30
6. postní – Květná neděle, dětská
mše svatá
8:30
21. Po bl. Serapion
22. Út sv. Epafrodit
17:30
23. St sv. Turibius z Mongroveja
17:30
24. Čt Zelený čtvrtek
18:30
25. Pá Velký pátek
18:30
26. So Bílá sobota
18:30
27. Ne Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8:30
28. Po sv. Rogát
8:30
29. Út bl. Ludolf
30. St sv. Jan Klimak
18:30
31. Čt bl. Balbína
6:45

17:00
10:00

10:00

17:00

10:00

17:00
17:00
20:30
10:00
10:00
18:00

