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CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES
Náš „chléb vezdejší“ nepadá z nebe. Modlitba „chléb náš vezdejší
dej nám dnes“ nevylučuje nutnost zasévat, okopávat, sklízet a
péct.
Sílu k tomu všemu ale dostáváme, není z nás samých. Bůh nám
nedává náš chléb jako servírka, která by nám na stůl položila
objednané menu. Dovoluje nám hledat a nacházet svou obživu
ve stvoření, jež pochází od něj. Bdí nad tím, abychom mohli svůj
chléb upéct, udělat to však můžeme a musíme vlastníma
rukama.
To vypovídá o velikém respektu, protože Bůh tím vyjadřuje svou
důvěru v naše schopnosti, v to, že něco dokážeme. Nechce nás
zbavit práce, nechce vyvolávat dojem, že se o sebe neumíme sami
postarat. Počítá dokonce s tím, že s ním budeme spolupracovat,
že se nebudeme starat jen o to, aby země vydala všechny
potřebné ingredience pro náš vezdejší chléb, ale také o to, aby
měli svůj chléb ti, jimž se ho kdekoliv na zemi nedostává. Navíc
také ještě doufá, že se o svou zemi budeme starat tak, aby nám i
v budoucnosti vydala to, co potřebujeme.

Z obsahu:
 K zamyšlení
 Světec měsíce
 Skautské okénko
 Oslavy výročí
a mnoho dalšího …
Náměty na témata a články do srpnového čísla zpravodaje
zasílejte na email vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte
osobně Vojtěchu Monsportovi do 20.7.
Internetové stránky farnosti:
www.stramberk.farnost.cz

Bože, náš Otče,
ve jménu Ježíše tě prosíme o vše,
co potřebujeme,
o chléb pro všechny lidi,
o oblečení, jídlo i pití,
o střechu nad hlavou
a rodinu, v níž bychom mohli mít domov,
o zemi, kterou bychom mohli milovat.
Dopomoz k právu všem utlačovaným,
daruj zaměstnání těm,
kteří už nemají na trhu práce mnoho šancí.
A ještě něco: dej každému poznat
jeho skutečnou hodnotu:

ať jsou oceněni i ti nejmenší,
hýčkáni i ti nejchudší…
Daruj světu veliké vládce,
spravedlivé politiky
a poctivé soudce.
Ano, to všechno potřebujeme k životu.
Daruj nám to, Otče, ve jménu Ježíše.
Amen.
Godfried Danneels, Přijď království tvé

SVATÝ BENEDIKT Z NURSIE
Benedikt se narodil okolo roku 480
v Nursii (Itálie). Jeho rodina musela být
dostatečně zámožná, když si mohla dovolit
poskytnout mu základní školní vzdělání.
Ještě jako mladého jej poslali do Říma, aby
tam pokračoval ve studiích odpovídajících
společenskému
postavení
rodiny.
Benediktovi se však městský život brzy
zhnusil, zvláště volné mravy jeho
vrstevníků. S plným vědomím, že zůstane
raději nevzdělán, ale moudrý Boží
moudrostí, opustil město a se svou chůvou
se vydal k Tivoli, asi šedesát kilometrů od Říma, aby zahájil
asketický život odpovídající jeho tužbám.
Avšak po nějaké době se stalo, že díky modlitbě se opravilo
keramické síto, které jeho domácí omylem upustila. Bylo to
považováno za zázrak a vzbudilo to v okolí takový věhlas, že se
Benedikt rozhodl toto místo opustit a odešel ke staré Neronově
vile u Subiaka v Simbruinských horách, kde mohl být zcela sám.
Zde nalezl mnicha Romana, jenž ho oděl do mnišského šatu a
opatřil mu minimum nutné k přežití. A tam mohl Benedikt
o samotě s Bohem učinit zkušenost poustevnického života, který

měl takový úspěch na Blízkém východě. V této jeskyni zůstal
po tři roky a věděl o něm jen Bůh a Roman.
Byl by setrval v tomto asketickém životě dlouho, snad napořád,
kdyby jeden kněz, jenž bydlel značně daleko, neměl vnuknutí,
aby se vydal tohoto Božího muže hledat. Objevili ho i pastýři,
kterým vyložil základní pravdy víry, o nichž neměli ani tušení.
Benedikt byl tehdy pokoušen. Přemohl pokoušení proti čistotě i
proti moci, když jej požádali, aby se stal opatem v jedné uvolněné
komunitě. Tamní mniši se ho rozhodli zbavit, a to tak, že mu
podali pohár s jedem, přimíchaným do vína. Benedikt
nad nápojem udělal znamení kříže a pohár prasknul.
Po této zkušenosti se Benedikt vrátil do Subiaka, kde postavil
dvanáct klášterů, z nichž ke každému přidělil dvanáct mnichů a
jednoho opata. Sobě ponechal klášter, kde bylo nejvíce mladých
mnichů, aby je vychovával k novému způsobu života.
Benediktův úspěch vzbudil závist u jednoho místního kněze
Florence, který se pokusil svatého Benedikta zničit pomocí jedu.
Jeho pokus neuspěl a tak poslal dívky, aby svedly Benediktovy
učedníky. Svatý Benedikt, zhnusen touto zkažeností, opustil
Subiako.
Benedikt, naplněn duchem všech spravedlivých a učitel mnišské
disciplíny, okolo roku 529 vystoupil na horu nad Monte
Cassinem, kde zbudoval jediný veliký klášter. Benediktovo
usídlení na Monte Cassinu bylo spojeno s evangelizací místní
zemědělské společnosti, která většinou ještě vyznávala
pohanskou víru. Benediktovo protipohanské tažení zasáhlo
Satana, jenž vyprovokoval nemálo nepříjemných situací, aby
zabránil vzniku a rozvoji kláštera: zablokoval kameny, způsobil
zdánlivý požár a způsobil zřícení jedné zdi. Benedikt pokaždé
situaci napravil modlitbou.

Když se naposledy setkal se svou sestrou Scholastikou, která
byla také mniškou, právě ona pomocí deště způsobila, že se
Benedikt nemohl vrátit do svého kláštera ve stanovenou dobu, a
donutila jej prodloužit svůj pobyt a dále hovořit o Božích věcech.
O několik dní později spatřil ze svého kláštera, jak jeho sestra
stoupá k nebi v podobě holubice. Nechal ji uložit do hrobu, jejž
připravil pro sebe. Jeho smrt přišla krátce nato, a sám ji několik
dní předtím předpověděl.
Svým mnichům a celému západnímu mnišství zanechal svou
Řeholi, která je mimo jiné též cenným pramenem pro poznání
jeho spirituality, neboť Benedikt by nikdy nemohl učit nic jiného,
než co sám zažil. Od 9. století se Řehole stala jedinou řeholí pro
všechny mužské a ženské kláštery Svaté říše římské, založené
Karlem Velikým.
Svatý Benedikt, kterého Papež VI. prohlásil patronem Evropy,
vtiskl svou Řeholi celé středověké společnosti silnou touhu
po dosažení nebeských výšin. Spojil práci a modlitbu v jeden
celek a učinil z hledání Boha první touhu každého křesťana.
Svatí na každý den

BRIGÁDA
Ve dnech 3. a 4. 7. 2012 budou v Rybím probíhat brigády
na místních kapličkách v rámci projektu Via Crusis. Všichni
zájemci o pomoc se hlaste na telefonním čísle 725 987 429.
Za pomoc děkuje mládež děkanátu Nový Jičín.

POUŤ V ZÁVIŠICÍCH
Ve čtvrtek 5. 7. 2012 se v Závišicích uskuteční již tradiční pouť.
Začátek mše je v 10:00 a bude celebrována p. Augustinem
Kovalčikem

SETKÁNÍ MINISTRANTŮ
Více než pět set ministrantů se vydalo v sobotu 12. 5.
do Olomouce na Ministranský den, který připravili bohoslovci
Arcibiskupského kněžského semináře. Stovky ministrantů
z farností ostravsko-opavské diecéze se nenechaly odradit
deštivými předpověďmi a vydaly se do Olomouce. Pořadatele
zájem o akci mile překvapil. Kluci a děvčata zcela zaplnili lavice
kostela sv. Michala, kde v 10:00 hodin začala mše svatá sloužená
biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem.
Po mši svaté byla vzhledem k deštivému počasí vyhlášena mokrá
varianta hry. Ministranti se rozdělili do skupinek a během
dopoledne i odpoledne v prostorách kněžského semináře plnili
úkoly na stanovištích. Hra byla v souvislosti s blížícím se
jubileem příchodu sv. Cyrila a Metoděje připravena na motivy
ze života obou věrozvěstů. Úkoly byly rozděleny podle věkových
kategorií účastníků akce. Pro starší ministranty byla připravena
přednáška. Jednotlivé úkoly účastníkům zadávali přímo
slovanští věrozvěstové svatí Cyril a Metoděj, jako například běh
a skládání puzzle na čas, vyřešení šachové partie, překlad textu
psaného hlaholicí, přechod přes překážkovou dráhu nebo hledání
předmětů v krabicích se zavázanýma očima.
Během poledne se všichni účastníci ministrantského dne
vystřídali v seminární jídelně na oběd. Bohoslovci zavedli své
malé hosty i do kaple nebo jim ukázali seminární pokoje a
učebny. Na závěr sportovního odpoledne proběhlo slavnostní
vyhlášení, kde první tři vítězná družstva byla odměněna sladkou
odměnou a diplomem. Na památku ministrantského dne si
každý účastník domů odvezl placku s logem akce, která
připomíná 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu.
I z naší farnosti se zúčastnilo několik ministrantů tohoto
ministrantského setkání.

Po cestě k cíli probíhaly společné modlitby, zpěvy s kytarou a
byla zde možnost svátosti smíření. Také jsme navštívili kostely
sv. Kateřiny v Trnávce a sv. Jiří v Brušperku, kde k nám
promluvili místní kněží. Odvážlivci mohli navštívit brušperskou
zvonici.

SKAUTSKÉ OKÉNKO
V pátek 25. 5. 2012 se
konala
tradiční
středisková hra Pašeráci
jako vždy ve Štramberku.
Zúčastnily se jí skoro
všechny
oddíly
ze skautského
střediska
Kopřivnice.

Do cíle, tedy k bazilice ve Frýdku jsme došli v 17:30 a od 18:00 se
zúčastnili mše svaté celebrované otcem biskupem. Tato mše byla
věnovaná za křesťanské rodiny a za nová kněžská a řeholní
povolání.

Na
začátku
proběhlo
vysvětlování pravidel této bojovky a pak už nastal samotný
průběh hry. Úkolem účastníků bylo nakoupit vršky u prodejců,
kteří byli mimo náměstí (např. nad hasičárnou) a pak je prodat
na náměstí. Mohlí jít „oficiálně“ přes celnici, která byla
u hlavního vjezdu na náměstí nebo načerno některou z bočních
uliček. Tam však hrozilo riziko, že je chytnou policisté a zboží
jim seberou. Běhalo se, pašovalo se, nakupovaly se a schovávaly
se vršky, utíkalo se před policajty a tak dále. Vyhráli ti,
kdo nasbírali nejvíce peněz za prodané vršky, ale odměnění
nakonec byli všichni a to nejen drobnou sladkostí, ale také
skvělým zážitkem ze hry a pěkným počasím.
Zuzana Hývnarová

DĚKANÁTNÍ PĚŠÍ POUŤ DO FRÝDKU
V sobotu dne 2. 6. 2012 se
uskutečnil již třetí ročník pěší
pouti „Od Marie k Marii“. Pouť
začínala v 8:30 od farního
kostela v Příboře, kde se sešlo
kolem
35
odhodlaných
poutníků.

Z naší farnosti se bohužel zúčastnil jen jeden farník.

FARNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ
V neděli 17. 6. 2012 se v 16:30 rozpoutal na fotbalovém hřišti
v Rybí velkolepý fotbalový turnaj nejen štramberských farníků.
Kopaly proti sobě dva týmy: tým svobodných a tým ženatých.
Všechny hráče přišly povzbuzovat jak rodiny s dětmi, tak mladí
či senioři. Děti v průběhu dlouhého zápasu vyzkoušely místní
houpačky a průlezky a zaskotačily se na zdejším hřišti. Většina
účastníků také využila služeb v tamní hospůdce.
Celý podvečer se nesl ve znamení dobré nálady a důležitější než
výsledek byl dobrý pocit ze hry a krásně stráveného dne.
Velký dík patří organizátorům této akce a doufáme, že příští rok
nás čeká odveta.
Jan Monsport

HEZKÉ PRÁZDNINY
Tímto bych chtěl ještě jednou všem dětem popřát krásné a
požehnané prázdniny a poděkovat jim za jejich píli a snahu
v právě končícím školním roce. Na děti se těším opět v září

po prázdninách a doufám, že uvidím co nejvíce jak „starých“ tak
„nových“ tváří.
Vojtěch Mnosport

Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY






FR byla seznámena s prvními propagačními materiály
do kostela sv. Kateřiny (puzzle)
FR po dohodě určila Dominika Davida, jako koordinátora
otevírání kostela sv. Kateřiny pro turisty
FR rozhodla o zakoupení mobilního telefonu a telefonního
čísla pro potřeby rezervování a otvírání kostela sv. Kateřiny
Kostel bude nutno otvírat každou sobotu od 12 do 17
hodin a každou neděli od 13 do 18hodin.
Systém bude následující:
o Budou služby na otvírání, které se budou střídat vždy
po týdnu (od pondělí do neděle)
o Služba bude mít u sebe mobilní telefon a klíče od kostela.
o Kostel bude služba povinna otevřít pouze v soboty a
neděle (viz výše) a to do 15 minut od zavolání.
o Je pouze na službě, zda se bude po dobu otevření kostela
zdržovat na místě samém nebo bude na prohlídky
do kostela dojíždět.
o V ostatní dny, je možnost pouze si prohlídku zarezervovat
na sobotu či neděli.
o Další možností pro návštěvníky bude rezervace času
na víkendové prohlídky na internetových stránkách
http://www.svata-katerina.cz/. Tyto objednávky bude
mít služba za úkol sledovat.

OSLAVY VÝROČÍ ZAČÍNAJÍ
V roce 2013 si připomeneme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu. Jedná se o významnou mezinárodní

událost a při této příležitosti se již nyní připravují nejrůznější
projekty.
V rámci předsednictví ČR zemím V4 zahájí předseda vlády ČR
spolu s ČBK přípravy cyrilometodějského jubilejního roku
slavnou bohoslužbou a koncertem pořádaným Zlínským krajem
pod záštitou premiéra, ČBK a kardinála Erdö. Pozváni jsou také
premiéři a ministři kultury ostatních zemí V4.
Dále budou následovat dvě mezinárodní konference v Praze a
na Velehradě. „První z nich se zaměří na státně-politický
význam Cyrila a Metoděje v 9. až 18. století, druhá na význam
věrozvěstů pro 19., 20. a 21. století,“ uvedl Jaroslav Šebek
z Historického ústavu Akademie věd ČR. Konference jsou
naplánovány na jaro 2013 a doplní je blok výstav konaných
v Brně, Praze, Olomouci, Zlíně a na Velehradě. Na regionálních
úrovních se připravují další projekty a také soutěže pro děti a
mládež s mezinárodním rozsahem.
Jedinečným projektem je také příprava celovečerního filmu
„Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“, který zmapuje život a
dílo slovanských věrozvěstů. Premiéra bude na podzim roku
2013.
Cílem projektu je vybudování obecného povědomí o Cyrilu a
Metoději, o přínosech jejich misie v oblasti kultury, náboženství,
písma, vzdělanosti apod. „Oslavy nemohou být chápány jako
čistě církevní, protože věrozvěstové stáli také u počátků naší
státnosti. Oslavy nemohou být ani pouze české nebo moravské,
protože cyrilometodějská misie sehrála roli v dějinách většiny
slovanských národů,“ dodal k projektu prof. Petr Piťha.
Účast papeže Benedikta XVI. na Velehradě v roce 2013 je
v současné době v jednání.

S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE
Ptala se učitelka v hodině zeměpisu:
„Co je nám blíže, Austrálie nebo Měsíc?“
„Prosím, blíže je Měsíc.“
„Jak jsi na to přišel?“
„Měsíc vidíme, když je jasno, Austrálii nikdy.“
U snídaně se modlí malý synáček: „Pane Bože, děkuji ti za tento
čaj, i když já bych si raději dal kakaíčko.“ Mamince to přišlo sice
trochu k smíchu, ale zároveň ji to dojalo a pohotově mu ho nalila.
Klučina opět sepjal ruce a pokračoval: „Tak už nemusíš,
maminka mi ho už uvařila.“
„Tati, prosím tě, kde je Bermudský trojúhelník?“
„To se musíš zeptat maminky, ta tu včera uklízela.“
Dva muži na dvojkole, funící a hekající, se konečně dovlečou až
na vrchol příkrého kopce.
„To byl tedy výstup,“ říká ten vepředu.
„To teda jo,“ říká ten druhý. „Kdybych celou dobu nebrzdil, sjeli
bychom dolů zpátky.“

APOŠTOLÁT MODLITBY - ČERVENEC
Úmysl všeobecný:
Aby každý mohl pracovat v bezpečných podmínkách.
Úmysl misijní:
Aby křesťanští dobrovolníci v misijních územích svědčili o lásce
Kristově.
Úmysl národní:
Za prohloubení vztahu k biřmovacím patronům, kteří nás
provázejí na cestě k Bohu.

PROGRAM BOHOSLUŽEB V ČERVENCI
1. Ne
2. Po
3. Út
4. St
5. Čt
6. Pá
7. So
8. Ne
9. Po
10. Út
11. St
12. Čt
13. Pá
14. So
15. Ne
16. Po
17. Út
18. St
19. Čt
20. Pá
21. So
22. Ne
23. Po
24. Út
25. St
26. Čt
27. Pá
28. So
29. Ne
30. Po
31. Út

13. v mezidobí – sv. Theobald
8:45
sv. Ota
7:00
Svátek sv. Tomáše
7:00
sv. Prokop
18:30
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
8:45
sv. Marie Gorettiová
18:30
sv. Wilibald
18:30
14. v mezidobí – sv. Kilián
8:45
sv. Veronika Giulianiová
7:00
sv. Amálie
7:00
Svátek sv. Benedikta
18:30
sv. Jan Qualbert
7:00
sv. Jindřich
18:30
bl. Hroznata
18:30
15. v mezidobí – sv. Bonaventura
8:45
Panna Maria Karmelská
7:00
sv. Česlav a Hyacint
7:00
sv. Emilián
18:30
sv. Makrina
7:00
sv. Eliáš
18:30
sv. Vavřinec z Brindisi
18:30
16. v mezidobí - sv. Marie Magdalská8:45
Svátek sv. Brigity
7:00
sv. Kristina
7:00
svátek sv. Jakuba apoštola
18:30
sv. Jáchym a Anna
7:00
sv. Gorazd a druhové
18:30
sv. Nazarius a Celsus
18:30
17. v mezidobí – sv. Marta
8:45
sv. Petr Chryzolog
7:00
sv. Ignác z Loyoly
7:00

