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PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ
Mohli bychom mít tendenci představovat si za slovy „přijď
království tvé“ pohádkové království s králem na hradě.
V pohádkách se skrývá hluboká moudrost, ale nemůžeme si
pochopitelně myslet, že Bůh je král se zlatou korunou, který sedí
na trůně obklopen královským dvorem, ačkoliv jistým způsobem
doopravdy králem je.
Když mluvíme o „tvém království,“ nemyslíme to ve smyslu moci,
vlivu, síly a autority. Mluvit o Božím království znamená mluvit
o Bohu samém. Když Matouš mluví ve svém evangeliu
o nebeském království, je to proto, aby se vyhnul vyslovování
Božího jména.
Židé to nedělají, vyslovit něčí jméno znamená už ho nějak
uchopit, přivlastnit si ho, chtít se stát jeho pánem. Je to biblický
výraz, vůči kterému nemůžeme být dlouho lhostejní. Důležité je
ale hlavně vědět, co Boží království znamená v tomto světě.
Nejedná se o vládu, nýbrž o postoj srdce a duše, jež spočívají
v Bohu: pokoj, trpělivost, toleranci, ochotu odpouštět, sílu
a schopnost odpouštět.
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Když se modlíme „přijď království tvé,“ prosíme, aby všichni lidé
na světě chtěli přijmout tyto vnitřní postoje, aby se všichni stali
milosrdnými jako Bůh sám, aby byli naplněni dary Ducha,
o nichž čteme v Pavlových listech: láska, pokoj, shovívavost,
velkodušnost, ochota odpouštět, sebeovládání…
Dary Ducha nám vykreslují Boží „povahu.“ Nejsou to hrubé
a hlučné ctnosti, jde o jemné hodnoty.

Otče, kéž přijde tvé království!
S vírou očekáváme jeho příchod,
ačkoliv ho naše oči jen stěží rozeznávají.
Někdy je nám úplně skryto,
a pak se v beznaději ptáme:
„Kde je tvá láska, radost, pokoj?
Kde jsou dary Ducha?
Kde je církev bez vrásky a poskvrny,
pro kterou se obětoval sám Pán?“
Otče, mnoho věcí na světě,
nesvědčí o příchodu tvého království:
je tolik bolesti, hladu, násilí
a tolik skrytého utrpení!
Otče, tak jako Ježíš
šeptáme někdy slova žalmu:
„Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?“
Neopouštěj nás, Pane, ve chvílích strachu,
nenech nás propadnout úzkosti
Getsemanské zahrady,
podlehnout bolesti
Velkého pátku
ani si zoufat při čekání
na Bílou sobotu.
Uveď nás
do radostné jistoty Velikonoc,
která ví, že brány smrti jsou zlomeny
a že Království už je zde:
království spravedlnosti, lásky a pokoje,
skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Godfried Danneels, Přijď království tvé

SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ
Narodil se někdy kolem poloviny 14. století
v Pomuku v Čechách (pozdější Nepomuk
u Plzně). Jeho otcem byl pomucký rychtář
Welfin, patrně německé národnosti. O matce
nic bližšího nevíme, ale vzhledem k tomu, že
Jan mluvil dobře česky, byla asi Češka.
Rodná obec patřila ke klášteru cisterciáků a
tam se Janovi dostalo dobrého základního
vzdělání. Později dosáhl bakaláře práv
na pražské univerzitě.
V letech 1369 až 1380 zastával úřad notáře v kanceláři
arcibiskupa Jana Očka z Vlašimě. O teologických studiích
nevíme nic bližšího, jen to, že byl vysvěcen na kněze a ustanoven
farářem u Sv. Havla v Praze (1380 – 1390), v kostele s velkou
kazatelskou tradicí. Záhy byl rovněž jmenován kanovníkem
kapituly u Sv. Jiljí (1382 – 1389).
Pražský arcibiskup Jan z Jenštejna si Jana zřejmě oblíbil a
počítal s ním do zodpovědných funkcí, protože jej poslal studovat
práva na univerzitu do Padovy, která patřila v Evropě
k nejlepším v oboru. Jan požíval velkého respektu ze stran
akademického osazenstva, roku 1386 byl dokonce zvolen
rektorem zaalpských studentů padovské univerzity. V Padově
strávil celkem pět let a svá studia ukončil doktorátem.
Po návratu z Itálie byl jmenován kanovníkem královské kapituly
na Vyšehradě (1389 – 1393) a zároveň vykonával u pražského
arcibiskupa Jana z Jenštejna úřad generálního vikáře.
Obecně vleklý spor mezi mocí církevní a světskou získal
v českém prostředí konkrétní kontury ve velmi napjatém vztahu
mezi arcibiskupem a českým panovníkem Václavem IV. Král
usiloval o podrobení církve své autoritě, a za tím účelem se
nezdráhal použít protiprávních úskoků i vojenské moci. Naopak

arcibiskup Jan se snažil zachovat a obhájit nezávislost církve,
přičemž se mohl opřít pouze o platný právní řád, který zavazoval
i samotného krále. Proto obrana církve zčásti souvisela
s obranou zákonnosti. K prvním sporným otázkám, které musel
Jan řešit, patřil spor o patronaci, tedy právo obsazování far. Král
Václav totiž začal rozšiřovat své právo na všechny fary, kde
patronace nebyla zřejmá, a bylo třeba shromáždit právní
podklady, aby mu bylo možné vykázat meze. K takovému úkolu
nebyl nikdo povolanější než vzdělaný a důkladný právník Jan.
Když konflikt mezi Janem z Jenštejna a Václavem IV. vrcholil,
stál Jan na straně arcibiskupa, který hájil svobodu a nezávislost
církve na králově zvůli. Král se nejnověji snažil získat část výše
postaveného duchovenstva na svou stranu a omezit pravomoci
arcibiskupa tím, že zřídí další biskupství z majetku
benediktinského kláštera v Kladrubech. Čekal jen na smrt
stařičkého opata Racka, aby zrealizoval své plány. Opat
skutečně zemřel, ale než stačil Václav zareagovat, benediktini
rychle zvolili nového opata a generální vikář Jan Nepomucký
zmařil královy plány tím, že v nezvykle krátké době volbu
nového opata potvrdil. Václav IV. byl hněvem bez sebe.
Při následném setkání vyhrožoval arcibiskupovi a jeho družině
utopením, dokonce je nařídil všechny zatknout. Janovi
z Jenštejna se podařilo uniknout, ale Jan Nepomucký spolu
s dalšími byl zatčen a podroben výslechu za přítomnosti krále.
Při mučení byl Jan natahován na skřipec a pálen loučemi
do boku.
Jan ani jeho druhové se ovšem nedopustili ničeho protiprávního
a neměli být souzeni, natož mučeni světskou mocí. Nakonec si to
musel připustit i sám král, proto alespoň přiměl Janovy druhy,
aby podepsali slib mlčenlivosti: nikdy nebyli zatčeni ani mučeni.
Pak byli propuštěni. Jan však nejprve odmítal odpovídat
na otázky krále a pak zase odmítal podepsat slib mlčenlivosti,
dokonce krále ještě napomínal. Následkem mučení však brzy
pozbyl vědomí a zřejmě i života. Nakonec Jana svázali a jeho

zmučené tělo hodili z Karlova mostu do Vltavy. Stalo se tak
20. března 1393, někdy kolem deváté hodiny večer.
Za několik dní našli Janovo tělo rybáři. Pár let bylo pohřbeno
prozatímně, patrně v zaniklém kostelíku sv. Kříže na Starém
Městě. Až koncem 14. století byly ostatky svatého Jana
přeneseny do katedrály, kde spočívají dodnes.
Později se zdůrazňovala jiná příčina umučení sv. Jana, dnes
považována za méně pravděpodobnou: udržení zpovědního
tajemství přes králův nátlak (byl zpovědníkem královy manželky
Jany). Bývá proto často znázorňován, jak drží prst na ústech
nebo jak zpovídá královnu.
V roce 1721 byl Jan Nepomucký konečně prohlášen
za blahoslaveného. O několik let později ho kanonizoval papež
Benedikt XIII., a to dne 19. března 1729 v Lateránské bazilice
v Římě.
Svatí na každý den

MINISTRANSKÁ POUŤ
Představení a bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře
srdečně zvou všechny ministranty ostravsko-opavské diecéze
na ministrantský den pod záštitou otce biskupa Františka
Václava Lobkowicze.
KDE? V Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci
KDY? V sobotu 12. května 2012 od 8 do 16 hod
CO VZÍT S SEBOU? Sportovní oblečení, dobrou náladu a
příspěvek 20 Kč
Zájemci registrujte se u Dominika Davida (mobil: 604 548 586,
email: dominik.d@centrum.cz)

ŠTRAMBERSKÁ POUŤ
Dne 20. 5. 2012 se uskuteční již tradiční Štramberská pouť.
V tento den budou v našem farním kostele dvě mše: v 7:00 mše
svatá za farníky celebrována otcem Františkem a v 10:00 mše
svatá celebrována Mons. Martinem Davidem. Odpoledne v 14:30
bude svátostné požehnání.

DĚKANÁTNÍ PĚŠÍ POUŤ DO FRÝDKU
V sobotu dne 2. 6. 2012 se uskuteční již třetí ročník pěší pouti
„Od Marie k Marii“. Pouť začne v 8:30 od farního kostela
v Příboře, kde proběhne registrace účastníků. Po cestě k cíli
budou probíhat společné modlitby, zpěvy s kytarou a bude
možnost svátosti smíření či jen pohovoření s kněžími. Celá pouť
bude ukončena v bazilice ve Frýdku, kde proběhne mše svatá,
která bude celebrována otcem biskupem. Na cestu zpět bude
zajištěna autobusová doprava.
Prosíme všechny účastníky, aby se již předem zaregistrovali
Janě
Monsportové
(mobil:
732 575 078,
email:
jankamonsportova@seznam.cz)
Více informací u Jany Monsportové nebo na stránkách
www.mladeznj.signaly.cz
Na Vaši účast se těší mládež děkanátu Nový Jičín.

PARKOVÁNÍ V OKOLÍ KOSTELA
Drazí farníci,
Chtěl bych vás seznámit se systémem parkování na náměstí
během bohoslužby.
Od 1. června (nová informace z MÚ, z důvodu krátkého časového
horizontu na zrealizování značení) začne ve Štramberku platit
nový systém parkování. Parkovat na náměstí se bude pouze
na vyhrazených a vyznačených místech pro parkování.

Pro návštěvníky bohoslužeb bude možné parkovat na farních
pozemcích, a to místa u fary a u kostela před vstupem
do sakristie. Proto vás prosím, kdo přijedete první, abyste
parkovali co nejblíže k sakristii. Také bude možné zaparkovat
na místech před MÚ, ty budou sloužit zároveň pro potřeby
svateb v sobotu a v neděli dopoledne. V případě, že nebude
možné zaparkovat na těchto všech parkovacích místech, je
možné auto odstavit na prostranství před vstupem do kostela.
Dále budeme s městem jednat o jiných možnostech, ale až
koncem dubna kdy bude známo, kolik občanů bude ještě
potřebovat parkovací místa na náměstí. Prosím neparkujte
na místech označených pro rezidenty a abonenty, protože tyto
parkovací místa budou občané platit. Předejdeme tímto možným
komplikacím s Městskou policií.
Chtěl bych vám oznámit, že koncem května začneme s opravami
soch v průčelí kostela, na kterou jsme dostali státní dotaci
z Programu regenerace MPR a MPZ. To znamená, že kolem věže
bude postaveno lešení. Tím mohou vzniknout komplikace
s parkováním u kostela před sakristií. Tato situace může trvat
2 – 3 měsíce, a proto vás už nyní prosím o vstřícnost a možnost
dopravy do kostela po dobu opravy jiným způsobem než autem,
dle vašich možností.
Také bych chtěl poděkovat všem, kteří nás podpořili účasti
na brigádě na farní zahradě, především dětem ze scholy a jejich
rodičům a zúčastněným na brigádě u sv. Kateřiny, kde probíhají
dokončovací práce.
Pán Bůh zaplať.
V případě jakýchkoliv dotazů se na mne můžete obrátit.
Michal Dostál

OBNOVA KŘÍŽOVÉ CESTY
V měsíci květnu bude zahájena obnova křížové cesty z Nového
Jičína do Štramberka. Tímto bychom chtěli požádat všechny
farníky o modlitbu a v pozdější době také o fyzickou pomoc.
S velkým díky mládež děkanátu Nový Jičín.

POCTIVEC
Jana vešla do bistra a dala si talíř husté zelňačky. Usedla
k volnému stolu, ale než začala jíst, posadil se proti ní divný
zarostlý děda. Zašklebil se na ni, upil ze sklenice piva a
zamlaskal. Jeho společnost u stolu jí moc neseděla. Rozhodla se
rychle sníst polévku a co nejrychleji odejít.
„Dobrá polívčička, dobrá, že jo,“ zaskuhral muž.
„Výborná,“ odvětila stroze a hleděla do talíře. Přestože se na něj
nedívala, cítila jeho pohled neustále na tváři. Vůbec jí to
nedělalo dobře.
„Co na mě tak čumí?“ pomyslela si.
Rychle dojedla, vstala a spěchala ven z bistra. Dala se směrem
k metru. Po několika krocích se ohlédla a s údivem viděla, že
vyšel ze dveří i on a kývá na ni. To jí ještě scházelo, aby ji nějaký
pobuda pronásledoval.
Zrychlila krok a pak rychle seběhla schody do metra. Právě
přijíždějící souprava jí udělala radost. Aspoň rychle zmizí tomu
otrapovi z očí. Když zazněl hlas upozorňující na zavírání dveří,
pohlédla na konec nástupiště. Ustrnula. Její pronásledovatel se
stačil vtlačit do posledního vozu mezi zavírající se dveře. Hlavou
se jí honily myšlenky. Co po ní ten člověk chce? Třeba si ji
s někým spletl. Anebo je to náhoda, že jede stejným směrem jako
ona.

Hned na příští stanici vykročila z vozu a spěchala k eskalátoru.
Až nahoře se ohlédla. Pobuda byl na stejném eskalátoru dole, a
když viděl, že se ohlédla, zamával rukou. Tak, a je to jasné, má
na ni spadeno. On ji skutečně pronásleduje.
Vyběhla z metra, rozhlédla se a vběhla do prvních dveří. Byla to
pošta. Koupila si noviny a bedlivě při tom pozorovala vchod.
Nikdo za ní nevešel. Oddychla si. Opravdu to byla jenom náhoda.
Ještě chvíli počkala a pak opatrně vyšla ven.
Stál vedle vchodu a čekal. Zmocnil se jí strach i vztek
dohromady. Všude tolik lidí a on ji neomaleně pronásleduje.
Přistoupil k ní, ale než mohl něco říct, vypálila: „Že se nestydíte,
takový dědek, a pronásleduje děvčata!“
„Promiňte,“ zakoktal rozpačitě, „něco jste si zapomněla na stole.“
Natáhl ruku a podával jí peněženku, ve které měla celou měsíční
výplatu. Hlas se jí zadrhl v hrdle. Zčervenala a než mohla něco
říct, děda kývl rukou na pozdrav a odešel.

S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE
Šeptala si dvě děvčata v kostele na Hostýně. Jedna šuškala
druhé: „Chtěla bych se vyzpovídat, ale nelíbí se mi, že musím
jisté věci povědět.“ Druhá jí poradila: „Jdi tam k tomu! Ten je
hluchý.“ Rada nevyšla dobře. Dívka šla tam, kam jí ukázala, ale
vrátila se nabručená: „Tys mi poradila! To, co jsem chtěla
povědět jenom tak tak, musela jsem říci nahlas, a dvakrát.“
Jela slečna autem do města. Zaparkovala před obchodem,
vstoupila dovnitř, po chvilce vyjde ven a telefonuje policii: „Pane
inspektore, já jsem zaparkovala auto, šla jsem do obchodu, a
když jsem vyšla ven, velké překvapení…“ – „Ukradli Vám
auto?“ – „Auto celé ne, ale ukradli mi volant, i měřítka rychlosti
a kilometrů.“ – „Nějací divní zloději! Povězte, kde jste, a já tam
někoho pošlu.“ Ale za malou chvilku slečna znovu zvoní: „Pane

inspektore, nikoho neposílejte! Já jsem si omylem sedla na zadní
sedadlo…“
Lékař se staral o zdraví komunity řeholník sester. Koncem
června, když začalo horko, začínal mít obavy a řekl jim důrazně:
„Jste všechny pobledlé a unavené. Vyjednal jsem pro vás
na čtrnáct dní v srpnu pobyt v jednom klidném domě u moře. To
Vás velmi osvěží.“ Navštívil je v září a byl spokojen: „Vidíte,
moře Vám prospělo, teď jste zase všecky svěží a usměvavé.“ „My
jsme tam nebyly, ale poslaly jsme matku představenou.“
Vypravuje se žertovně, že se nějaký vážný muž rozhodl vstoupit
do nejpřísnějšího rozjímavého kláštera. Opat ho hned na počátku
napomenul, že musí zachovat především strohé mlčení. „Za deset
let přišel k opatovi s výrokem: „Bídná strava.“ Uplynulo další
desetiletí a zazněla dvě nová slova: „Tvrdá postel.“ Třetí
desetiletí však už celé kandidát nevydržel. Řekl opatovi: „Jdu
pryč.“ Opat to komentuje: „To jsem předpokládal, za dvacet let
jsem od Vás neslyšel nic jiného než samé stížnosti.
Vatikánské promluvy s humorem – Tomáš Špidlík

APOŠTOLÁT MODLITBY - KVĚTEN
1. Aby byly ve společnosti podporovány iniciativy, které hájí
a potvrzují roli rodiny.
2. Aby Maria, Královna světa a Hvězda evangelizace,
provázela všechny misionáře při hlásání jejího Syna
Ježíše.
3. Aby katecheze biřmovanců prohloubila jejich vědomé a
radostné rozhodnutí pro Krista.

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KVĚTNU
1. Út
2. St
3. Čt
4. Pá
5. So
6. Ne
7. Po
8. Út
9. St
10. Čt
11. Pá
12. So
13. Ne

Dělník sv. Josef
6:45
sv. Atanáš
18:30
Svátek sv. Filipa a Jakuba
6:45
sv. Florián
18:30
sv. Gothard
18:30
5. velikonoční – sv. Jan Sarkander 8:45
sv. Benedikt II.
6:45
Panna Maria, Prostřednice všech milostí 6:45
sv. Hermus
18:30
sv. Izidor
6:45
sv. Ignác z Láconi
18:30
sv. Pankrác
18:30
6. velikonoční –
sv. Ondřej Hubert Fournet
8:45
14. Po sv. Matěj
6:45
15. Út sv. Žofie
6:45
16. St sv. Jan Nepomucký
18:30
17. Čt Nanebevstoupení Páně
18:30
18. Pá sv. Jan I.
18:30
19. So sv. Petr Celestýn
18:30
20. Ne 7. velikonoční – sv. Klement
7:00, 10:00
21. Po sv. Ondřej Bobola
6:45
22. Út sv. Julie
6:45
23. St sv. Jan Křtitel de Rossi
18:30
24. Čt sv. Vincent Lerinský
6:45
25. Pá sv. Beda Ctihodný
18:30
26. So sv. Filip Neri
18:30
27. Ne Slavnost Seslání Ducha svatého –
sv. Augistin z Canterbury
8:45
28. Po sv. Emil
6:45
29. Út sv. Maximin
6:45
30. St sv. Zdislava
18:30
31. Čt Svátek Navštívení Panny Marie
6:45

