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Z obsahu:
 Sv. Vít
 Setkání dětí na Prašivé
 Noc kostelů
a mnoho dalšího …
Náměty na témata a články do prázdninového čísla
zpravodaje zasílejte na email: vojtechmonsport@seznam.cz
nebo osobně Vojtěchu Monsportovi do 22. června 2016
Internetové stránky farnosti: www.stramberk.farnost.cz

SV. VÍT
mučedník
narozen: koncem III. století na Sicílii
Patron: mládeže, vinařů, hostinských, lékárníků, kovářů,
herců, sládků, horníků, němých a hluchých; český, saský,
sicilský i jiných míst; vzýván k ochraně cudnosti i za
odstranění neplodnosti; proti očním a ušním onemocněním;
pomocník proti vzteklině, epilepsii,
Atributy: dítě nebo mladík, havran s chlebem, kniha, kohout
Vít se pravděpodobně narodil koncem III.
století na Sicílii. Jako rodné město bývá
uváděna Masara a jako otec bohatý Hylas (či
Ilasius), s římským občanstvím, označovaný
také
za
pohanského
šlechtice.
Jako
vychovatelé jsou uváděni křesťanská chůva
Krescencia a její manžel Modest. Nejstarší
zachovaný životopis pochází až ze VII. století a popisuje Víta
jako zázračného chlapce, kterého nedokázal od víry nikdo
odvrátit. Ani jeho pohanský otec, ani soudce Valerián, ani
císař Dioklecián, ani smrtelná muka.
Vít dostal dobrou křesťanskou výchovu, musel se setkat se
vzorem pravé křesťanské lásky, aby poznal, že ho Bůh
dokonale miluje, a když on se nevzdá, že ho Ježíš neopustí. S
dětskou prostotou si ho zamiloval a dal mu svou důvěru, i
když poznal, že se s Ježíšem musí projít i cesta utrpením.
V kolika letech dospěl pro věčnou slávu přesně nevíme, ale z
lidského pohledu dospělosti nedosáhl. V průměru bývá
uváděn věk kolem 12 let, když začalo pronásledování. Kniha
Rok se svatými uvádí, že se dožil pouze sedmi let. Životopis,

který by se dal označit za spolehlivý, se nám nedochoval a
současné životopisy jsou ovlivněné legendami, které
mohutněly se zájmem o tohoto mladého světce. Stačí se
podívat na obsáhlý patronát a připomenout si skutečnost, že
ve středověku se úcta k němu rozšířila po celé Evropě. Šířily
se hojně projevy lidové zbožnosti a bylo asi 1300 jemu
zasvěcených kostelů. Na Sicílii a Sardinii stály již jemu
zasvěcené kostely a kláštery v VI. století. Dochovala se i
zmínka o kostele sv. Víta ze století V., jehož zasvěcení
provedl papež Gelasius I.
Zásluhou legend se o Vítovi vypráví, že o jeho křtu a výchově
ve víře otec nějaký čas vůbec nevěděl. Až jednoho dne si
uvědomil, že synek nectí bohy jak by se už slušelo a proto s
ním o věci promluvil a přemlouval ho, aby změnil víru,
kterou přijal od křesťanů. Snad to byli Modest a Krescencie,
které hoch hned neprozradil. Někteří se domnívají, že mohlo
jít o vliv křesťanů mimo domov. Skutečností je, že v té době
vyšla Diokleciánova nařízení proti křesťanům a začalo se s
pronásledováním. Vítek byl pro víru pořádně zbit,
pravděpodobně u místodržícího Valeriána, protože umíněně
vyznával víru v Ježíše. Vrácen byl otci s napomenutím, že
musí co nejdřív změnit svůj postoj k náboženství.
Vítův otec viděl, že má na synka malý vliv a uvažoval prý o
jeho vydání soudu. V klidu nezůstali ani Modest a
Krescencie. Dle některých vyprávění byl Modest ve snu
vyzván andělem, aby s hochem uprchli ze země. Každopádně
se Vít dostal k jihoitalskému břehu poblíž Lukánie a sám byl
na cestu malý. Podle legendy se tam nějakou dobu skrývali a
zároveň se snažili víru nabídnout i druhým. Vít žil s
vědomím sv. tajemství, že Kristus sám sebe vydal na smrt
ukřižováním, abychom my měli věčnou spásu. Od jednoho
obyvatele se Vítovi i jeho průvodcům dostalo šlechetné
pomoci. Pro svou odvahu však byli odhaleni a Vít pak ve
snaze evangelizovat vyléčil prý panovníkova syna z epilepsie

nebo z posedlosti. Panovník se však snažil odvděčit v prvé
řadě tím, že mu chtěl vymluvit křesťanskou víru.
Je vyzdvihována Vítova ctnost bdělosti, že se nikdy ničím a
od nikoho nenechal zlákat, aby se zpronevěřil lásce k Ježíši.
Proto jeho hlavním atributem je kohout. Z dalších ctností je
uváděna pokorná prostota.
Na otázku proč se zdráhá obětovat nesmrtelným bohům, jeho
odpověď zněla ve smyslu: "Neklaním se kameni ani dřevu.
Pouze pravému a živému Bohu!" Také prý na poznámku o
záhubě řekl: "Nevrhám se do záhuby, ale toužím po sboru
svatých u Boha." Tím, že vytrval, nevrhal se do záhuby, ale
do Boží náruče.
Z připravených muk, které se na něm snažili vyzkoušet,
vycházel zprvu bez úhony. Absolvoval koupel v kotli s vroucí
smolou nebo olejem, a když zdráv kotel opustil, byl prý
učiněn pokus dát ho napospas hladovému lvu. Ten mu však
také neublížil. Za smrtelné lůžko tedy byl určen skřipec, kde
prý byl nakonec sťat. Uvádí se, že při jeho popravě se začaly
bořit vlivem zemětřesení pohanské chrámy.
Vít brzy začal být vzýván jako ochránce proti mnoha
nemocem a pro více povolání se stal patronem. V 8. století
byly jeho ostatky přeneseny do francouzského St. Dennis a
odtud do kláštera v Corvey. Rámě sv. Víta bylo německým
králem Jindřichem I. darováno sv. knížeti Václavu, který k
Vítově poctě zbudoval začátkem X. stol. na Pražském hradě
chrám. Císař Karel IV. tam pak nechal k Vítově oslavě
postavit katedrálu. Nespokojil se však jen s Vítovým
ramenem, ale v roce 1355 přivezl prý do Prahy značnou část
jeho zbývajících ostatků. Uloženy jsou v oltáři sv. Víta v
ochozu za hlavním oltářem.
catholica.cz

NOC KOSTELŮ 2016
Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude.
Srov. Zj 21,25

Symbolem Noci kostelů jsou otevřené dveře kostelů, aby
každý mohl zavítat do kostela a aby každý mohl zahlédnout
světlo. Duchovní světlo, které není fyzické, ale chce ukazovat
na vztahy lidí, kteří do kostela či modlitebny chodí, chce
ukazovat na dobro, které se z tohoto místa šíří, chce
ukazovat na krásu a harmonii, které může návštěvník
zahlédnout. Zdrojem této inspirace a tohoto světla je Bůh.
Také u nás budou dveře otevřené pro všechny příchozí dne
10.6.2016 v kostele Sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích.
Program:
18:00
18:05
18:10
19:00

20:00

21:00

Vyzvánění zvonů
Zahájení
Hudební program – vystoupení chrámové scholy a
místních hudebníků
Prohlídka kostela – výstavka k historii, ukázka
náboženských předmětů, prohlídka věže, možnost
zapálení svíce za zemřelé a napsání na papírek
prosby, za které chcete, abychom se modlili během
adorace
Duchovní program – adorace - čtení z Písma
Svatého, přímluvné modlitby, modlitby za úmysly
účastníků, společné zpěvy písní
Závěrečné požehnání

Srdečně zvou pořadatelé

PRAŠIVÁ 2016
Ve středu 1. července 2016 se uskuteční v areálu
Kamenité ve Vyšních Lhotách a na hoře Prašivá diecézní
setkání dětí.
Naše Země volá, dokonce naříká: „Haló, uslyší
mě někdo? Tolik věcí mě bolí – znečištěná
příroda, voda i vzduch, veliká chudoba
některých lidí na jedné straně a zbytečné
hromadění věcí a spotřeba u jiných lidí na straně
druhé…“ Když se ztišíme, když vyjdeme ven do přírody nebo
k druhým lidem, určitě se nám podaří takové volání země a
chudých zaslechnout. Bůh Otec nás povolává k tomu,
abychom byli jeho nástroji, aby mohla být naše planeta tím,
o čem on snil, když ji stvořil, a aby odpovídala jeho plánu o
pokoji, kráse a plnosti.
Program na Prašivé se ponese v duchu sedmi
témat (Znečištění, Voda, Ohrožené druhy,
Místo pro život, Nespravedlnost, Nové cesty a
Různé názory), která odpovídají sedmi částem
1. kapitoly encykliky Laudato si’ nazvané Co se
děje našemu domu. Putování za vodou pro všechny, krásou a
pestrostí přírody a důstojným životem člověka by mělo vést
k hlubšímu porozumění a zvnitřnění motivace pro postoj
ochrany, péče a solidarity.
Sebou přineste pro lidi, kteří ušli kus cesty: ponožky (pánské,
dámské nebo dětské, nové, nejlépe bavlněné), nebo zubní
kartáček a zubní pastu.
Zapojte se do péče o Zemi již nyní na webu:
www.prasivadeti.cz

Program setkání:
10:00
10:30
11:30
12:00
12:30
15:30

Zahájení
Mše svatá
Čas na svačinu
Výstup ke kostelíku sv. Antonína na Prašivé
Program na stanovištích
Závěrečné požehnání

Parkoviště pro farní autobusy i osobní vozy je zajištěno.
Vezměte si s sebou pláštěnky a svačinu. Malé občerstvení si
můžete zakoupit na místě u chaty na Prašivé.
V případě velmi nepříznivého počasí se bude konat pouze
mše svatá v bazilice ve Frýdku. Informace o této případné
změně místa konání bude na webu zveřejněna den před
setkáním nejpozději do 18:00 hod.
Všechny děti jsou srdečně zvány.

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE KRAKOV

Vrcholem celého letošního roku bude letní týdenní setkání
s papežem Františkem v Krakově!! Světové dny mládeže
jsou mezinárodním setkáním, které je organizované
katolickou církví, spojuje mladé lidi celého světa – katolíky,
křesťany jiných vyznání a všechny lidi dobré vůle. Předsedá
jim Svatý otec a slaví se každé tři roky. Tyto Světové dny
mají za cíl ukazovat světu živou víru v Ježíše Krista, Božího

Syna a Spasitele. Mají také podporovat angažovanost
mladých v církvi, radovat se z víry a přemýšlet o odkazu,
který vždy vybírá papež při této příležitosti. Mottem jsou
Ježíšova slova: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni
dojdou milosrdenství“ (srov. Mt, 5,7)
Termíny:
20. - 25. července – Dny v diecézi - budou zajišťovat Diecézní
centra pro mládež z jednotlivých našich diecézí v různých
polských diecézích. Naše diecéze bude ve městě Będziň.
25. – 31. července – Světové dny mládeže v Krakově
Více na dcm.doo.cz nebo krakov2016.signaly.cz.
Mladí Ostravsko-opavské diecéze připravují pro vás také
pěší a cyklo pouť na Světové dny mládeže 2016!
Kdy se vychází?
pěší: 17.7. v 14 hodin
cyklo: 17.7. v 15 hodin
Kde se sejdeme?
pěší: Petrovice u Karviné (hlavní vchod na vlakové nádraží)
cyklo: Opava, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
Jaký bude program?
Putování tři a půl dne s hudbou, modlitbou a úsměvem a
dorazit do Będzinu, kde bude probíhat předprogram
světových dnů.
Náročnost: pěší denně 25km/ cyklo denně 70km
Co je zajištěno?
ubytování, doprovodné vozidlo, program Forma přihlášení
elektronicky: přes stránky krakov2016.signaly.cz, a teprve
pak dostanete email z DCM Ostrava a tam dostanete
možnost se přihlásit k této formě poutě.

Příspěvek?
300,- Kč na doprovodné vozidlo organizátorům poutě (celková
cena nebude menší, neboť autobus bude pro nás potřeba v
Będzinu)
Co se sebou?
Spacák, jídlo (upřesníme množství), batůžek, (kolo)
(doprovodné vozidlo pak může dovést přebytečné věci zpět)
Víc informací u:
pěší: o. Martin Kudla; martinkudla@seznam.cz, 739 344 115
cyklo: o. Jakub Vavrečka; jvavrecka@gmail.com 774 567 307

SBÍRKY V MĚSÍCI KVĚTNU
V týdnu od 24.4.2016 do 1.5.2016 bylo při sbírce na Ukrajinu
vybráno 5.815,- Kč ve Štramberku a 4.737,- Kč v Závišicích.
V neděli 8.5.2016 bylo na potřeby farnosti ve Štramberku
vybráno 42.174,- Kč a v Závišicích 1.977,- Kč.
V neděli 22.5.2016 při sbírce na Diecézní Charitu vybráno
9.273,- Kč ve Štramberku a 3.322,- Kč v Závišicích.
Za všechny vaše dary, Pán Bůh zaplať.

FOTBALOVÝ TURNAJ
Orel jednota Štramberk zve všechny farníky ze Štramberka
a Závišic a přátele z okolí na tradiční fotbalové utkání
„Svobodní proti Ženatým“. Akce se uskuteční na
fotbalovém hřišti na Bařinách v neděli 5. června 2015.
Sraz hráčů je v 14:45, začátek pro diváky a fanoušky je v
15:00 hodin. Přijďte si zahrát nebo povzbudit svůj tým.
Těšíme se na Vás.
Jednota Orel Štramberk

APOŠTOLÁT MODLITBY - ČERVEN
Úmysl všeobecný:
Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou
osamocení, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a
vzájemné podpoře.
Úmysl misijní:
Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými
formátory, kteří prožívají radost evangelia a moudře je
připraví na jejich poslání.
Úmysl našich biskupů:
Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše
biskupy a kněze, farnosti a rodiny.

FESTIVAL SLEZSKÁ LILIE
Ve dnech 11.-12.06.2016 se v Ostravě uskuteční festival
Slezská lilie. Slezská Lilie je mezinárodní křesťanský festival
současné hudby přenášený pomocí vysílání TV Noe do celého
světa. Jeho cílem je vytvářet klidnou atmosféru lidské
sounáležitosti a snažit se pomáhat překonávat bariéry
společenských předsudků nejen pomocí hudby.
Festival Slezská lilie 2016 se koná na několika místech v
Ostravě: před katedrálou Božského spasitele na nám Msgre.
Šrámka (před divadlem Jiřího Myrona) v centru Ostravy, v
kostele svatého Václava na Kostelním náměstí a v
obchodním centru Avion v Ostravě - Zábřehu.
Těšit se můžete na známého kazatele P. Vojtěcha Kodeta,
P. Mariána Kuffu, Honzu a Ivanu Zajíčkovy z Centra pro
rodinu. Pokud jde o kapely či zpěváky, pak si můžete
poslechnout třeba Romana Dragouna, Pavla Helana,
Romana Dostála, Žambochy a další.
Více na: www.slezskalilie.cz

ELEKTRONICKÝ KANCIONÁL
Jedete na dovolenou nebo na výlet a nechcete s sebou tahat
těžký kancionál? Máte chytrý mobilní telefon, elektronickou
čtečku knih či tablet? Po problémech s autorskými právy ke
kancionálu je opět k dispozici elektronická verze kancionálu.
Najdete ji na www.kancional.cz.
Kancionál lze použít buď v on-line verzi přímo na
internetové adrese www.kancional.cz nebo jej lze stáhnout ve
formě e-knihy nebo PDF. Pro využití bez připojení k
internetu je k dispozici i aplikace pro mobilní telefony a
tablety (se systémem Android).
S nápadem přišla skupina mladých lidí v brněnské diecézi.
Jejich cílem není nahradit stávající knižní podobu
kancionálu, ale vhodně doplnit tam, kde papírová verze
chybí. Elektronický kancionál je elektronickou kopií knižního
vydání Kancionálu – společného zpěvníku českých a
moravských diecézí včetně obou jeho dodatků – Olomouckého
a Královéhradeckého podle jeho nejnovějšího vydání.
Dominik David, kancional.cz

DNY VÍRY
Uskuteční se zvláště v Ostravě a Opavě, ale i na jiných
místech diecéze ve dnech 05.-12.06.2016
V bohatém programu mj. Talk show P. Zbigniewa Czendlika
s názvem „Kostel, hospoda, postel“, moderovaná
diskuse Horká vana aneb Bez vytáček o křesťanství, setkání
s ostravskými psychofaráři,mj. také s P. Lukášem
Engelmannem, Večer chval, výstavy, koncerty, filmy...
Více na: www.dnyviry2016.cz

PROGRAM BOHOSLUŽEB V ČERVNU
Štramberk

1. St Mše svatá
18:30
2. Čt Mše svatá
6:45
3. Pá Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Mše svatá s adorací
18:30
4. So Mše svatá – Památka P. Marie
6:45
Mše svatá s nedělní platností
18:30
5. Ne Mše svatá
8:30
6. Po
7. Út Mše svatá
6:45
8. St Mše svatá
18:30
9. Čt Mše svatá
6:45
10. Pá Mše svatá s adorací
18:30
11. So Mše svatá s nedělní platností
18:30
12. Ne Mše svatá
8:30
13. Po
14. Út Mše svatá
6:45
15. St Mše svatá
18:30
16. Čt Mše svatá
6:45
17. Pá Mše svatá s adorací
18:30
18. So Mše svatá s nedělní platností
18:30
19. Ne Mše svatá
8:30
20. Po
21. Út Mše svatá
6:45
22. St Mše svatá
18:30
23. Čt Mše svatá
6:45
24. Pá Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Mše svatá s adorací
18:30
25. So Mše svatá s nedělní platností
18:30
26. Ne Mše svatá
8:30
27. Po
28. Út Mše svatá
6:45
29. St Slavnost sv. Petra a Pavla
Mše svatá
17:00
30. Čt Mše svatá
6:45

Závišice

18:00

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

10:00
18:00
18:30
18:00

