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a mnoho dalšího … 

 

Náměty na témata a články do červencového čísla zpravodaje 

zasílejte na email vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte 

osobně Vojtěchu Monsportovi do 20.6. 

 

 Internetové stránky farnosti: 

 www.stramberk.farnost.cz 

 

 BUĎ VŮLE TVÁ JAKO V NEBI, 

 TAK I NA ZEMI 

 

„Buď vůle tvá“ je snad to nejhlubší, co bychom mohli kdy Bohu 

říci. Tato slova nás děsí, protože nevycházejí z nás, ale z Božího 

srdce. Je to nejhlubší odpověď samotného Ježíše. Ježíš říká Otci 

vždy „ano“ a dělá to, co Otec chce. Nikdy neřekne ne. Jeho 

příchod na svět doprovázela slova: „Hle, přicházím, Pane, splnit 

tvou vůli.“ Od Betléma až ke kříži od něj neslyšíme nic jiného 

než toto „ano“, které neustále opakuje. Řekl „ano“ na nebi i 

na zemi. Svým křížem a vzkříšením však definitivně zasadil toto 

„ano“ zde na zemi, aby rostlo a neslo plody v každém z nás, 

abychom tak v jeho síle mohli své „ano“ říkat i my. 
 

Někdo nás ale v tomto úsilí předběhl: Maria. Ona odpověděla 

dříve než my. Všechno, co se na tomto světě a v srdci člověka 

děje ve skromnosti a otevřenosti, naslouchání a poslušnosti, má 

svůj počátek a jistotu v jejím „ano.“ 
 

Když se modlíme slova Otčenáše „Buď vůle tvá,“ chceme učinit 

z Ježíšova „ano“ naše „ano,“ jako to udělala Maria. Všichni 

známe svůj vlastní Nazaret – dobu tichého růstu. Všichni jsme 

také zakusili svou Galileu – období rozkvětu a plodů, kdy 

na krátkou chvíli zachytíme ty nejhlubší významy věcí. Každý 

z nás ale pozná také svou Olivovou horu, zahradu bolesti. Každý 

pozná okamžik, v němž je „ano“ obtížné, kdy bez pomoci druhých 

nedokážeme ono „Pane, buď vůle tvá“ vyslovit. To jsou chvíle, 

kdy si v zoufalství říkáme: Pane, „jak se to stane?“ (Lk 1,34) 

Pro něj ale není nic nemožné: „… ať se mi stane podle tvého 

slova.“ (Lk 1,37) 
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 Otče, 

 tvá vůle se již naplnila – 

 v nebi: 

 v Ježíšovi, Marii a ve všech svatých. 

 Ale na zemi, 

 v našem srdci, 

 tomu tak vůbec není. 

 Tolik si vážíš naší svobody. 

 že nás nechceš spasit 

 bez našeho souhlasu. 

 Chybí jenom naše „ano.“ 

 Daruj nám milost říci dnes „ano“ 

 a říkat ho stále znovu, aby se děla tvá vůle 

 jako v nebi, tak i na zemi. 

 Amen. 
 

  Godfried Danneels, Přijď království tvé 
 

 

 SVATÍ PETR A PAVEL 
 

Je velmi nesnadné načrtnout obrysy těchto 

základních postav dějin křesťanství, 

především jsme – li si vědomi jejich významu 

v Novém zákoně a nesmírného ohlasu, jejž 

měli v západním umění a kultuře, aniž 

bychom zapomínali na rozsáhlou bibliografii, 

která jim byla věnována. My se pokusíme 

pouze o základní skicu, která začne Petrem, 

po Ježíši Kristu nejcitovanější osobností 

Nového zákona. 
 

Vše začalo na břehu Tiberiadského jezera, kde Petr spolu 

s bratrem Ondřejem zažil proměnu svého obyčejného života 

rybáře díky překvapivému setkání s nazaretským Ježíšem a jeho 

slovům: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned 

nechali sítě a následovali ho.“ Tak začalo velké dobrodružství 

učednictví, v němž nacházíme Petra na prvním místě 

v událostech někdy velkolepých a téměř nepochopitelných, někdy 

docela obyčejných a obtížných. 
 

Spolu s dalšími dvěma apoštoly, bratry Jakubem a Janem, byl 

vždy přítomen v nejdůležitějších momentech a často to byl právě 

on, který odpovídal jménem ostatních, jako například v delikátní 

chvíli krize, následující po Ježíšově řeči o chlebu života 

v Kafarnau. Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu 

půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a 

poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“ 
 

A hle, nejdůležitější chvíle apoštolova života, jež se udála 

v galilejském kraji Caesareje Filipovy. Na Kristovu upřímnou 

otázku: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon odpověděl: „Ty jsi 

Mesiáš, Syn živého Boha!“ A ihned následovala Ježíšova slova, 

která z něj nejen učinila prvního v seznamu Dvanácti, ale 

přiřkla mu nejvyšší poslání: „Ty jsi Petr – Skála – a na té skále 

zbuduji svou církev.“ Od této chvíle Petrův život následuje život 

jeho mistra, žel ne vždy věrně. Kdo by neznal trojí zapření 

v okamžiku Ježíšova procesu? Z propasti té noci se však Petr 

vynořil nejen se slzami pokání, ale také s trojím vyznáním lásky. 

Mučednická smrt ukončila Petrovy kroky v Římě, kam přijel 

hlásat slovo Vzkříšeného. Na příkaz císaře Nera byl ukřižován. 
 

Pavel, podle jména Říman, spolu s původním hebrejským 

jménem Saul, které nosil první izraelský král Saul, patřící 

ke stejnému rodu Benjaminovu jako apoštol, byl dítětem tří 

kultur: hebrejské, řecké a římské. 
 

Jeho začátky křesťanství byly poznamenány vášní: 

„Pronásledoval jsem Boží církev, že to přesahovalo všechny 

meze, a snažil jsem se ji zničit,“ jak vyznává Galaťanům. 

K velkému zvratu došlo po cestě do Damašku, kde se mu jak 

Pavel sám tvrdil, zjevil Kristus. 
 



Rozhodnutí pro evangelizaci vedlo Pavla k uskutečnění několika 

misijních cest. Z Palestiny se apoštolát rozšířil do Malé Asie, 

do Řecka a dospěl do Říma. Tak se utvářely jednotlivé 

křesťanské obce. Pavlova korespondence s nimi tvoří další 

aspekt jeho evangelizační služby. Jedná se o literární útvar 

13 listů, který tvoří podstatnou část knih Nového Zákona. 
 

Konec apoštolova života Nový Zákon nezachytil. Poté co byl 

Pavel v Jeruzalémě zajat, mluví se pouze o jeho odvolání 

k nejvyšší instanci říše, aby byl souzen jako římský občan. 

Tradice nám však potvrzuje, že byl v Římě sťat. 
             Svatí na každý den 

 

 

 NEJBLIŽŠÍ KŘESŤANSKÉ AKCE 

 

 SLEZSKÁ LILIE 

 

Ve dnech od 9. do 10. června proběhne v Ostravě – Kunčičkách 

mezinárodní festival moderní křesťanské hudby Slezská lilie. 

Můžete se těšit jednak na české „kapely“ (Střípky, bratři 

Ebenové,…), ale také na vystupující z Polska, Velké Británie, 

Maďarska či na indického charizmatického misionáře otce 

Jamesa Manjackala. Více informací na www.slezskalilie.cz 

 

 

 PRAŠIVÁ 2012 

 

V pondělí 2. července 2012 jsou zvány všechny děti na již 

tradiční diecézní setkání dětí s otcem biskupem Františkem 

Václavem na Prašivou. Program bude zahájen v 10:00 a 

následnou mší svatou. Poté bude následovat společný program a 

celý den bude v 15:30 ukončen svátostným požehnáním. Motto 

letošního ročníku je: „Babičko, dědečku, vyprávěj ještě jednou.“ 

V letošním ročníku se budou sbírat trvanlivé potraviny 

pro klienty chráněného bydlení, například rýže, těstoviny, kávy, 

čaje, konzervy či polévky v sáčku. 
 

Moc děkujeme za potraviny a těšíme se na všechny děti. Více 

informací na www.kpc-ostrava.archa.info 

 

 

 CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

 

Ve dnech 14. až 19. srpna 2012 se ve Žďáru nad Sázavou 

uskuteční celostátní setkání mládeže. Setkání je určeno 

pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní 

ve společenství věřících lidí a setkat se se svými biskupy. Mladší 

18 - ti let musí mít svými rodiči či zákonným zástupcem 

vyplněnou „Kartu mladších“. Účastníky čeká pestrý program, 

smysluplně strávený čas, možnost seznámit se s novými lidmi, 

katecheze a setkání s biskupy, zajímavé přednášky, diskusní 

skupiny, mše svaté, kulturní a duchovní program, výtvarné 

dílny, sport atd. 
 

Cena: 1100,- Kč (účastnický poplatek s ubytováním a stravou) 

Přihlašovat se můžeš přes elektronickou přihlášku 

do 31. července 2012 na webových stránkách 

zdar2012.signaly.cz 

 

Ubytování bude zajištěno na školách, ve třídách – odděleně 

děvčata a chlapci. Spacák a karimatku s sebou. Stravování bude 

ve školních jídelnách. Doprava z našeho děkanátu bude 

organizována společným vlakem. 
 

Motto setkání 

„Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“ (Gal 5,22) 
 

V rámci tohoto setkání zveme na sobotu 18. srpna 2012 rodiče a 

rodiny s dětmi na Pouť rodin. Dopoledne bude katecheze a mše 

svatá, kterou bude sloužit otec biskup Vojtěch Cikrle. Odpoledne 

bude speciální poutní program plný zamyšlení, kultury, umění, 

výstav,…. Zakončení pouti bude v klášterním areálu. Zveme 

všechny rodiny! 
 

Více informací na zdar2012.signaly.cz 

http://www.slezskalilie.cz/
http://www.kpc-ostrava.archa.info/


 SKAUTSKÉ OKÉNKO 
 

 IVANČENA 
 

Každý rok v sobotu 

kolem svátku sv. Jiří se 

skauti vydávají 

na Ivančenu. Je to 

na památku 18 skautů, 

kteří byli popravení 

na konci 2. světové 

války 24. 4. 1945 

v Českém Těšíně. I letos 

21. 4. 2012 se skauti a 

skautky ze Štramberka 

vydali na Ivančenu. Po příjezdu do Frýdlantu nad Ostravicí jsme 

se vydali na 8 km dlouhou cestu k mohyle na Ivančeně. 

V 11 hodin zde jako již tradičně sloužil mši svatou otec biskup. 

Bohužel nám počasí letos nepřálo a od rána drobně pršelo, ale 

krátce po začátku mše přestalo a dokonce se občas ukázalo i 

sluníčko. Ve 12 hodin pak byl slavnostní nástup u kamenné 

mohyly, která se na Ivančeně postupem času vytvořila 

z kamenů, které jednotliví skauti každoročně donesou. Na závěr 

se zazpívaly česká a slovenská hymna a šlo se domů. 
     Dominik David 

 

 

 VÝLET DĚTSKÉ SCHOLY 
 

V úterý 1. května jsme vyrazili na sv. Hostýn. Jeli jsme vlakem, 

dvacet dětí a deset dospělých. Vystoupili jsme v Bystřici 

pod Hostýnem a nahoru jsme šli všichni pěšky. Vyškrábali jsme 

se až k Vodní kapli, kde jsme se zúčastnili májové pobožnosti. 

Pak jsme šli na mši do baziliky. Po mši jsme si odpočinuli 

na louce a posvačili. Každý si mohl zajít něco koupit. Potom jsme 

plnili připravené úkoly a za odměnu jsme všichni dostali 

zmrzlinu. A někteří 

tatínci pivo. Nakonec 

jsme šli zpátky 

na nádraží a jeli domů. 

Celý den bylo krásné 

počasí a výlet se pěkně 

vydařil. 

 
Vítek Buzek 

 

 

 KOSTEL SV. KATEŘINY 

 

Dokončovací práce na kostele sv. Kateřiny proběhly před 

Štramberskou pouti. Firma Teslice.cz doladila poslední 

nedostatky a předala stavbu. Je potřeba ji zkolaudovat a udělat 

závěrečné vyúčtování. Musím podotknout, že odvedli veliký kus 

kvalitní a poctivé práce, za což jim patří upřímné poděkování. 

Během oprav jsme museli řešit problémy, které se vyskytovaly 

překvapivě často. Je to ponaučení pro příští stavební akce, kde je 

důležité mít kvalitně zpracovaný projekt. Na opravě se podílely i 

jiné firmy, které měla firma Teslice jako subdodavatele. Např. 

zednické práce a terénní úpravy firma SPO spol. s.r.o. 

pod vedením p. ing. Růženy Pilchové Mackovikové, pokrytí 

střechy novým dřevěným štípaným šindelem pod vedením 

p. Rošťáka ze Vsetína, oprava vitráží oken p. Pavlem Bruštíkem 

a p. Václavem Šímou ze Zábřehu, obklad nového kazetového 

stropu a oprava vstupních dveří firma Novos pod vedením 

p. Vladimíra Novobilského atd. 
 

Dále byl dokončen archeologický průzkum v interiéru kostela a 

dokončuje se průzkum kostnice (pod oratoří). Jde údajně o jednu 

z nejzachovalejších kostnic u takovýchto staveb. Podrobné 

výsledky o archeologickém průzkumu budou k dispozici nejdříve 

začátkem příštího roku. 
 

Prostřednictvím p. ing. arch. Zdeňka Tupého farnost zajistila 



návrh vzhledu světel, jejichž výrobu provedl p. Pavel Juřena st. 

z Příbora. Nové lavice vyrobil p. ing. Pavel Juřena ml. 

z Prchalova. Elektroinstalaci dle projektu p. Miroslava Jeřábka 

z Veřovic provedli pod vedením Jirky Juračáka - Petr Buzek, 

Aleš Švondrk, Dušan Najsar, Ondřej Geryk s pomocí mnoha 

farníků. U varhan byla opravena bedna na měch s upraveným 

novým motorem, kterou provedli p. Bernát z Ostravy a Jenda 

Pokluda z Chlebovic pod vedením Petra Strakoše z Fryčovic, 

který bude provádět opravu varhan. V okolí kostela proběhlo 

kácení stromů a úprava terénu s úklidem. V současnosti 

probíhají natěračské práce (podlaha, oratoř a kúr) a oprava 

zábradlí kúru. Do opravy oltáře se pustil p. Josef Hrček. Opravu 

hřbitovní zdi a schodiště vede p. Augustin Hykel. Bude potřeba 

dokončit úklid pozemků kolem kostela, udělat chodník před 

vstupem na hřbitov, vyrobit cyklostojany, obstarat lavičky, 

nástěnky, propagační materiály a samozřejmě úklid kostela. 

To vše je potřeba zvládnout do konce června 2012, protože 

od 1. července 2012 jsme se zavázali kostel zpřístupnit veřejnosti 

a provozovat jeho otevření po dobu pěti let. 
 

Slavnostní otevření kostela však proběhne až 31. srpna 2012 

v 17:00 mší svatou a následným koncertem dětského pěveckého 

sboru Ondrášek. 
 

Na brigádách pomáhali zástupci rodin ze Štramberka, Závišic a 

Rybí. (Buzkovi, Dostálovi, Hyklovi, Bárovi, Schönweitsovi, 

Sykalovi, Juračákovi, Davidovi, Šmajsrovi, Petrášovi, 

Monsportovi, Šenkovi, Kvitovi, Váňovi, Hrčkovi, Švondrkovi, 

Gerykovi, Markovi – Bajerovi, Najsarovi, Kuběnovi, Lichnovští – 

Kvitovi a jiní). Poděkování patří pracovníkům biskupství 

p. ing. Dagmar Jiskrové a p. ing. Mgr. Miroslavu Přikrylovi, 

kteří celou stavbu zajišťovali po technické a projektové stránce. 

Dále p. ing. Milanu Mičánikovi, který měl na starosti stavební 

dozor. 

Vám všem, kteří jste pochopili důležitost této obnovy a podpořili 

jste nás fyzicky, finančně a duchovně, upřímné Pán Bůh zaplať. 

Taková rozsáhlá oprava se dělá jednou za 100 až 150 let a 

musím říct, že obdivuji naše předky, že dokázali kostel udržovat. 

My dnes s novými technickými prostředky to děláme s obtížemi, 

z důvodu nedostatku času. Je potřeba zvážit, co je pro nás 

v životě jednou za sto let důležitější… 
 

Obracím se proto na Vás s prosbou o výpomoc. Musíme 

zajistit otevření kostela minimálně osm dní v měsíci tj. soboty a 

neděle celoročně (v první řadě dobrovolníky). 

Podmínky z projektu: 

 Otevírací doba kostela: 

 Sobota: 12:00 – 17:00 (otevření zajistí farnost) 

 Neděle: 13:00 – 18:00 (otevření zajistí farnost)  

 Kostel otevřen celoročně od 1. 1. do 31. 12. minimálně osm 

 dnů v měsíci. 

Otevření kostela bude zajišťováno ŘKF Štramberk. Kromě 

těchto hodin mohou návštěvníci zatelefonovat na tel. číslo, jež 

bude uvedeno na stránkách farnosti a dohodnout si individuální 

prohlídku. Na www stránkách farnosti si bude možné také 

objednat návštěvu pomocí elektronického rezervačního systému. 

Farnost garantuje otevření minimálně 600 hodin za rok a 

otevření bez objednání do 15 minut. Toto vše budeme ještě 

diskutovat s biskupstvím a upravovat dle našich možností. 

V případě otevření kostela o prázdninách každý den lze v zimě 

provoz omezit. Máte-li někdo zájem se zúčastnit schůzky ohledně 

provozu kostela, anebo máte nějaký návrh, prosím, ozvěte se. 

Taktéž budu velmi rád, když se najde někdo, kdo nám 

s otevíráním a provozováním kostela jakkoliv pomůže. 

Dotazy a návrhy volejte a pište: Michal Dostál, tel. 552309254, 

mobil: 603562087, email: michal.drevenka@seznam.cz. 
            Michal Dostál 
 

 

 ODPUŠTĚNÍ 
 

Dva kamarádi se vydali přes poušť. Předtím se ale pohádali a 

jeden z nich dostal od toho druhého facku. Dotyčný, aniž by 
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cokoli řekl, se sehnul a napsal prstem do písku: "Dnes mi můj 

nejlepší přítel dal facku". 
 

Putovali dál. Došli ke krásné oáze s jezírkem a rozhodli se, že se 

vykoupou. Ten, co dostal facku, se začal topit, ale ten druhý ho 

zachránil a vytáhl z vody. Když se probral, vytesal do kamene: 

"Dnes mi můj nejlepší přítel zachránil život". Kamarád se jej 

optal: "Když jsem ti dal facku, napsal jsi to jen do písku a 

tentokrát jsi to vytesal do kamene. Proč?" 
 

Odpověděl: " Víš, když mi někdo ublíží, píši to jen do písku, aby 

vítr tyto řádky odfoukl na znak odpuštění. Ale když mi někdo 

pomůže, vytesám to do kamene, aby to tam zůstalo na věky. 

Nauč se svůj žal a křivdy psát jen do písku a své štěstí vyrýt 

do kamene! 
 

Říká se, že je potřeba jen jedna minuta na to, abychom si někoho 

zapamatovali, jen jedna hodina abychom si jej oblíbili, a 

mnohokrát nestačí ani celý život, abychom na něj zapomněli. 
 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - ČERVEN 
 

Úmysl všeobecný: 

Aby věřící rozpoznávali v eucharistii živou přítomnost 

Vzkříšeného, který je provází v každodenním životě. 
 

Úmysl misijní: 

Aby křesťané v Evropě znovu objevili svou pravou identitu a 

podíleli se s větším nadšením na hlásání evangelia. 
 

Úmysl národní: 

Abychom přijímali svátost biřmování se svobodnou touhou 

po Duchu Svatém. 
 

Redakce chce poděkovat všem farníkům, kteří přispívají 

články a také všem čtenářům za zájem. Díky této 

skutečnosti můžeme dnes oslavit rok existence našeho 

zpravodaje. 

PROGRAM BOHOSLUŽEB V ČERVNU 
 

1. Pá sv. Justin 18:30 

2. So sv. Marcelin a Petr 18:30 

3. Ne Slavnost Nejsvětější Trojice 8:45 

4. Po sv. František Caracciolo 6:45 

5. Út sv. Bonifác 6:45 

6. St sv. Norbert 18:30 

7. Čt Tělo a krev Páně 18:30 

8. Pá sv. Medard 18:30 

9. So sv. Efrém Syrský 18:30 

10. Ne 10. v mezidobí – sv. Maxim 8:45 

11. Po sv. Barnabáš 6:45 

12. Út sv. Jan z Fakunda 6:45 

13. St sv. Antonín z Padovy 18:30 

14. Čt sv. Anastáz 6:45 

15. Pá Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 18:30 

16. So Památka Neposkvrněného 

               Srdce Panny Marie 7:00 

17. Ne 11. v mezidobí – sv. Řehoř Barbarigo 8:45 

18. Po sv. Marina 6:45 

19. Út sv. Jan Nepomuk Neumann 6:45 

20. St sv. Silverius 18:30 

21. Čt sv. Alois Gonzaga 6:45 

22. Pá sv. Jan Fisher a Tomáš More 18:30 

23. So sv. Josef Cafasso 18:30 

24. Ne Slavnost narození sv. Jana Křtitele 8:45 

25. Po sv. Vilém 6:45 

26. Út sv. Jan a Pavel 6:45 

27. St sv. Cyril Alexandrijský 18:30 

28. Čt sv. Irenej 9:30 

29. Pá Slavnost sv. Petra a Pavla 18:30 

30. So sv. prvomučedníci římští 18:30 

 


