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SVATÝ JAN NEPOMUK NEUMANN
narozen:28. března 1811, Prachatice na Šumavě
zemřel:5. ledna 1860, Filadelfie
Patron Čech, katolického školství v USA, sester boromejek,
přepracovaných lidí…
atributy: biskupské roucho, berla, mitra, mapa USA
Narodil se 28. března 1811 v Prachaticích
na Šumavě. Jeho otec, punčochář Filip,
pocházel z Bavor z Německa a matka Anežka,
rozená Lebejšová, měla původ český. Jan
po maturitě vstoupil do kněžského semináře
v Českých Budějovicích, ač z něj otec chtěl mít
lékaře. Mezi jeho zájmy v mládí patřila
botanika a astronomie. V 21 letech přijal nižší
svěcení a pak poslední rok teologie studoval v Praze, zároveň
s cizími jazyky. Kněžské svěcení mu ale odložili na neurčito, prý
proto, že v jeho diecézi byl nadměrný počet kněží.

Z obsahu:
 Svatý Jan Nepomuk Neumann
 Slezská Lilie
 Fidlovačka
 Veřejná sbírka
a mnoho dalšího …
Náměty na témata a články do červencového čísla zpravodaje
zasílejte na email: vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte
osobně Vojtěchu Monsportovi do 22. června 2015
Internetové stránky farnosti:
www.stramberk.farnost.cz

Již dříve v něm vznikala touha po misijním působení za mořem a
to možná podnítilo jeho zájem o jazyky, jejichž počet mimo
rodného později vzrostl na osm. Když Jan četl v listech
severoamerických misionářů, že potřebují pomoc nových
spolupracovníků, jeho rozhodování netrvalo dlouho. V únoru
1836, kdy mu bylo necelých 25 let, zanechal čekání na vysvěcení
a vycestoval do USA jako chudý klerik, bez prostředků a
konkrétního cíle.
Biskup Jean Dubois ho přijal v New Yorku 2. června 1836 a ještě
téhož měsíce 25. mu udělil kněžské svěcení. Po třech dnech byl
hned vyslán hlásat evangelium k Niagarským vodopádům a
zamířil do stanice Williamsville. Rychlost byla ovlivněna
nedostatkem kněží.

Jan Neumann působil čtyři roky v oblasti měst Buffalo a
Rochester. Protože ještě nebyly řádné komunikace, jezdil stovky
kilometrů na koni, někde používal člun a dost často jen své nohy.
Za roztroušenými sídlisky novousedlíků překonával neschůdné
lesy i močály. Při svém působení se setkal s obětavými misionáři
redemptoristického řádu, který v Itálii založil Alfons z Liguori, a
vstoupil do něho 16. ledna, ve věku 28 let, prý i se svým bratrem
Václavem. Ten za ním do Ameriky přijel, aby mu pomáhal
v domácnosti i jako katecheta a kostelník.
O dva roky později, v roce 1844, se Jan Neumann stal
superiorem řeholního domu v Pittsburgu a za další tři roky
představeným redemptoristů na území Spojených států. Krom
řádových odpovědných funkcí působil dál jako misionář.
Organizoval život ve farnostech nových církevních obcí, budoval
kostely, zakládal školy, různá sdružení a konal duchovní obnovy.
Do Ameriky, zejména do Baltimore, v té době uvedl kongregaci
Chudých školských sester Matky Boží, založenou Marií Terezií
Gerhardingerovou.
Od roku
1851
vedl
významnou
redemptoristickou farnost svatého Alfonse v Baltimore. Tam
obzvlášť vynikla jeho horlivost a ukázaly se jeho pastorační
schopnosti.
Po smrti biskupa ve Filadelfii byl baltimorským arcibiskupem
navržen a Piem IX. potvrzen na jeho místo. Biskupské svěcení
přijal o svých 41. narozeninách. Jako heslo si zvolil slova:
„Utrpení Kristovo, posilni mě!“ Za dva dny po svěcení převzal
filadelfské biskupství o rozloze 40 000 km2 a s velkou pečlivostí
se zaměřil na vizitace diecézních farností. Každoročně navštívil
všechna větší místa, malá ob rok. Při každé vizitaci konal tří až
čtyřdenní obnovu. Během svého osmiletého působení vybudoval
80 kostelů a v každém zavedl každoroční 40 hodinovou adorační
pobožnost k uctění Nejsvětější svátosti oltářní. Bývala obvykle
spojena s výročím posvěcení a s příležitostí k duchovní obnově.
Eucharistická oběť byla středem jeho života a zdrojem i vrcholem
hlásání evangelia, jak při jeho pozdějším svatořečení uvedl

Pavel VI. Při Janově nástupu byly v diecézi jen dvě farní školy,
on se postaral o otevření stovky dalších. Jan Neumann je proto
také pokládán za spoluzakladatele a průkopníka amerického
katolického školství. Napsal Malý a Velký katechismus. Během
30 let dosáhl jeden 38 a druhý 20 vydání.
Jan Neumann založil i kongregaci Sester františkánek z Glenn
Riddle, aby vedly nemocnice a sirotčince, které vybudoval.
Kongregace se zaměřovala vedle péče o nemocné také na mravně
ohrožená děvčata a později se věnovala i vyučování. Biskup Jan
si cenil práce všech členů různých řádů a mezi ty, které uchránil
před zánikem, patří Oblátky Boží prozřetelnosti na pomoc
barevnému obyvatelstvu.
Na podzim roku 1854 byl jako delegát amerických biskupů
vyslán
do Říma
na slavnost
vyhlášení
dogmatu
o Neposkvrněném početí Panny Marie. Již od listopadu pobýval
v římském redemptoristickém klášteře, kam přišel jako obyčejný
řeholník. A konaje skutky pokání, pěšky navštěvoval jednotlivé
basiliky. Osmého prosince se účastnil slavnosti mezi 140 biskupy
a 53 kardinály. Za pobytu vykonal i audienci u papeže a vyřídil i
úřední návštěvy. Při zpáteční cestě navštívil přes Vídeň i Prahu
kde studoval, sestry Boromejky, jejichž představenou byla jeho
sestra a na konci ledna přes České Budějovice rodné Prachatice.
Ač chtěl přijet v tajnosti, vítaly jeho sáně zvony, hudba i
slavnostní střelba. Obyvatelé poklekali do sněhu s prosbou
o požehnání. Pak se, po 19 letech, doma opět objal se svým otcem
a s nejmladší sestrou. Po týdnu se vracel přes Německo a Anglii
do svého působiště v Americe.
Vděčný za všechny radostné dojmy z cesty se znovu s velkou
horlivostí pustil do vyčerpávající práce, při níž mu po necelých
pěti letech, 5. ledna, vypovědělo srdce na filadelfské ulici ve věku
48 let a necelých 10 měsíců. Jeho poslední modlitbou prý bylo
Zdrávas Maria v rodné češtině. Blahořečen byl v roce 1963 a
kanonizován 19. června 1977.
catholica.cz

SCHŮZKY MINISTRANTŮ
KDE: na faře ve Štramberku
KDY: v sobotu 6. a 20. června od 9:00 do 11:00

SETKÁNÍ MLÁDEŽE
KDE: na faře ve Štramberku
KDY: v pátek 12. června od 20:00 – poslední setkání ve školním
roce 2014/2015
Zváni jsou všichni od 13 let výše, více na webových stránkách
farnosti.

SLEZSKÁ LILIE
Ve dnech od 13. do 14. června 2015 proběhne v Ostravě –
Kunčičkách mezinárodní festival moderní křesťanské hudby
Slezská lilie. Můžete se těšit na Glenna Kaisera Band (USA),
Johna de Jonga, Lenku Dusilovou, Traband, Svatopluka,
Václava Neckáře a mnoho dalších…
Více informací na www.slezskalilie.cz

FOTBALOVÝ TURNAJ
Jednota Orel Štramberk zve všechny farníky a příznivce fotbalu
ze Štramberka a okolí na tradiční fotbalové utkání „Svobodní
proti Ženatým“. Utkání proběhne v neděli 14. června 2015
v 15:00 na štramberském fotbalovém hřišti na Bařinách.
Především také zveme fanynky, příznivkyně a rodinné
příslušníky obou táborů, bez nichž by utkání nemělo patřičný
náboj.
Jednota Orel Štramberk

FIDLOVAČKA
Divadlo Pod věží Štramberk sehraje v pátek 19. června 2015
v amfiteátru pod Starou věží (v případě nepříznivého počasí
v Kulturním domě) hru J. K. Tyla Fidlovačka.
Začátek ve 20:00.
Vstupné 50,- Kč.
Srdečně zvou pořadatelé

PRAŠIVÁ 2015
Ve středu 1. července 2015 se od 10:00 do 15:30 uskuteční
diecézní setkání dětí s otcem biskupem Františkem Václavem
Lobkowiczem na Prašivé. Tématem letošního setkání zní:
„Z mnoha zrnek jeden chléb“. Proto přineste kousek chleba a
ovoce pro druhé na společnou svačinu.
Program setkání:
Celé setkání probíhá mezi obcí Vyšní Lhoty a Dobratice
v Moravskoslezských Beskydech.
Areál Kamenité
10:00
10:30

Zahájení
Mše svatá slavená otcem biskupem
Františkem Václavem Lobkowiczem
11:30
Čas na svačinu
12:00
Výstup na horu Prašivá
Parkoviště pro farní autobusy i osobní vozy je zajištěno.
Hora Prašivá
13:00
15:30

Společný program na stanovištích
Závěrečné požehnání v kostele
Antonína na Prašivé

svatého

Vezměte si s sebou pláštěnky a svačinu. Malé občerstvení si
můžete zakoupit na místě u chaty na Prašivé. V případě
nepříznivého počasí se program přesouvá do baziliky ve Frýdku.
Všechny děti jsou srdečně zvány.

SBÍRKY V MĚSÍCI KVĚTNU
V neděli 3. května 2015 bylo na potřeby farnosti vybráno
13 911,- Kč ve Štramberku a 4 480,- Kč v Závišicích. V neděli
24. května 2015 bylo na diecézní charitu vybráno 8 246,- Kč
ve Štramberku a 3 790,- Kč a 11 amerických dolarů v Závišicích.
Za všechny vaše dary, Pán Bůh zaplať.

PRODEJNA U PANNY MARIE
Dne 16. května 2015 byla otevřena na faře ve Štramberku
prodejna křesťanských potřeb – U PANNY MARIE.
Všichni jste srdečně zváni.
Provozuje ji ten samý provozovatel jako na Hostýně a v Novém
Jičíně – pan Vladimír Maňas.
otevírací doba:
květen, červen, září
červenec, srpen

so, ne
út-ne (v pondělí není)

9:30 - 16:00
9:30 - 16:00

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou od srdce poděkovat otci Vladimírovi
za to, že se o mne s ochotou postaral při mých nečekaných
zdravotních problémech, že mne dovezl a doprovodil
do nemocnice v Novém Jičíně a byl se mnou i při dalších
vyšetřeních. Dále bych chtěla poděkovat jemu i dalším farníkům
za modlitby za mé uzdravení.
Marie Marková

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Jak jistě víte, farnost Štramberk zřídila veřejnou sbírku
na generální opravu farního kostela, která bude vyžadovat
celkem asi 13 000 000,- Kč. Podrobnosti o této sbírce jsou
vyvěšeny v předsíni kostela a na farních internetových
stránkách.
Možnosti, jak do této sbírky přispět, jsou následující:
 zasláním
částky
na účet
veřejné
sbírky
číslo
3935428399/0800
 vložením hotovosti do zapečetěné pokladničky v kostele
 vložením hotovosti do pokladny na faře ve Štramberku
Obracíme se na vás s prosbou o pomoc při šíření informací o této
sbírce mezi vašimi rodinami, podnikateli, firmami a farníky
dalších farností.
Patří rovněž vyslovit poděkování všem, kdo se na vzniku sbírky
podíleli, kdo se postarali o veškeré právní kroky a zajistili
propagační materiály ve velice krátké době. Dokažme i my
ostatní, že nám osud našeho farního kostela není lhostejný a
dalším generacím ho zachováme v co nejlepším stavu.

TAJEMSTVÍ ŠTĚSTÍ
Jistý kupec poslal svého syna za nejmoudřejším ze všech lidí,
aby se dozvěděl Tajemství štěstí. Chlapec putoval čtyřicet dní
pouští, až přišel ke krásnému hradu, tyčícímu se na vysoké
skále. Tam žil Mudrc, kterého chlapec hledal.
Místo toho, aby náš hrdina potkal světce, vstoupil do sálu, kde se
to jen tak hemžilo kupci, v koutech se bavili lidé, malý orchestr
vyhrával příjemné melodie a byl tam i bohatě prostřený stůl
s jídly zdejšího kraje. Mudrc vedl rozhovory se všemi a náš
mládenec musel čekat dvě hodiny, než přišla na něj řada.

Mudrc si trpělivě vyslechl důvod mládencovy návštěvy a řekl
mu, že momentálně nemá čas vysvětlovat mu Tajemství štěstí.
Navrhl mu však, aby se zatím prošel po paláci a vrátil se za dvě
hodiny. „Chci tě však požádat o jednu laskavost,“ - dodal Mudrc
a podal mladíkovi lžičku, na kterou ukápl dvě kapky oleje.
„Zatím co se budeš procházet po mém paláci, nes tuto lžičku tak,
aby se olej nevylil.“
Chlapec vystupoval a sestupoval po mnoha schodištích paláce,
přičemž nespouštěl oči ze lžičky. Za dvě hodiny se vrátil
k Mudrcovi. „Tak jak?“ zeptal se ho Mudrc, „viděl jsi perské
koberce v mé jídelně? Navštívil jsi zahradu, kterou mistr
zahradník budoval deset let? Všiml sis krásných pergamenů
v mé knihovně?“
Zahanben mládenec se přiznal, že neviděl nic. Jeho jedinou
starostí bylo, aby nerozlil dvě kapky oleje, které mu Mudrc
svěřil.
„Tak se vrať a prohlédni si divy mého světa,“ řekl mu Mudrc.
„Nemůžeš mi přece důvěřovat, když neznáš můj dům.“
Chlapec, tentokrát už klidnější, vzal svou lžíci a opět putoval
palácem. Nyní si však všímal všech uměleckých děl, kterými
oplýval od stropu po podlahu. Uviděl zahrady, okolní pohoří,
líbezné květy i vytříbený vkus, se kterým bylo každé umělecké
dílo položené na tom správném místě. Když skončil s prohlídkou,
referoval Mudrcovi o všem, co viděl v jeho paláci.
„Kde však jsou ty dvě kapky oleje, které jsem ti svěřil?“ zeptal se
ho Mudrc. Chlapec se podíval na lžičku a zjistil, že olej vylil.
„Tak tohle je jediná rada, kterou ti mohu dát,“ řekl Mudrc,
ze všech mudrců nejmoudřejší. „Tajemství štěstí spočívá v tom,
že dokážeme obdivovat všechny krásy světa, a přitom
nezapomeneme na dvě kapky oleje, které máme na lžičce.“

S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE
Pan učitel zadává ve škole slohovou úlohu na téma: Co bych
dělal, kdybych byl majitel velké firmy. Všichni se pustí do práce,
jenom Pepíček nic. Učitel: „Proč nic nepíšeš?“ Pepíček: „Čekám
na sekretářku!“
Pepíček se ve škole chlubí učitelce, že jeho sestra má žloutenku.
Učitelka ho pošle domů, aby to děti nedostaly. Za týden ho potká
a ptá se: „Tak co, Pepíčku, jak se daří sestře?“ „Jó, to já nevím,
paní učitelko. To víte, než sem dojde z Austrálie další dopis, tak
to chvíli potrvá.“
Pepíček, kterému máma zakázala se koupat v přilehlém rybníce,
přijde domů s mokrými vlasy a povídá, že spadnul do vody.
„Tak jaktože nemáš mokré i oblečení?“ „No, měl jsem takové
tušení, že bych mohl spadnout, a tak jsem si je radši sundal.“

APOŠTOLÁT MODLITBY - ČERVEN
Úmysl všeobecný:
Za imigranty a uprchlíky, aby nalezli přijetí v zemích, do nichž
přicházejí, a aby se tam s nimi jednalo s úctou.
Úmysl misijní:
Za mladé lidi, aby osobní setkání s Ježíšem vzbudilo v mnoha
z nich touhu nabídnout mu svůj život v kněžství nebo
v zasvěceném životě.
Úmysl našich biskupů:
Za církev, aby byla domovem a školou společenství.
Redakce chce poděkovat všem farníkům, kteří přispívají
články a také všem čtenářům za zájem. Díky této
skutečnosti můžeme dnes oslavit čtvrtý rok existence
našeho zpravodaje.

DĚTSKÉ OKÉNKO

PROGRAM BOHOSLUŽEB V ČERVNU
Štramberk Závišice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

sv. Justin
sv. Marcelin a Petr
6:45
sv. Karel Lwanga a druhové
18:30
sv. František Caracciolo
6:45
sv. Bonifác
18:30
sv. Norbert – farní kostel
18:30
Těla a Krve Páně
8:30
Štramberk – 1. svaté přijímání
Závišice – Průvod s Božím Tělem
8. Po sv. Medard
9. Út sv. Efrém Syrský
6:45
10. St sv. Maxim
18:30
11. Čt sv. Barnabáš
6:45
12. Pá Slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova18:30
13. So Památka Neposkvrněného srdce
Panny Marie – kostel sv. Kateřiny 18:30
14. Ne 11. v mezidobí – sv. Anastáz
8:30
15. Po sv. Vít
16. Út sv. Benon
6:45
17. St sv. Řehoř Barbarigo
18:30
18. Čt sv. Marina
6:45
19. Pá sv. Jan Nepomuk Neumann
18:30
20. So sv. Silverius – farní kostel
18:30
21. Ne 12. v mezidobí – sv. Alois Gonzaga8:30
22. Po sv. Jan Fisher
23. Út sv. Josef Cafasso
6:45
24. St Slavnost narození sv. Jana Křtitele 18:30
25. Čt sv. Vilém
6:45
26. Pá sv. Jan a Pavel
18:30
27. So sv. Cyril Alex. – kostel sv. Kateřiny 18:30
28. Ne 13. v mezidobí – sv. Irenej
8:30
29. Po Slavnost sv. Petra a Pavla
30. Út sv. prvomučedníci římští
6:45

18:00
18:00
10:15

18:00
18:00

10:00
18:00
18:00
10:00
18:00
18:00
10:00
18:00

