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 Internetové stránky farnosti: 
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 SVATÝ MATĚJ 
 

narozen: Betlém 

zemřel: 63, Habeš (Etiopie) 
 

Patron stavebních řemeslníků, řezníků, cukrářů, kovářů, 

krejčích, mládeže zejména v souvislosti začátku školního roku; 

vzýván je proti manželské neplodnosti, při černém kašli a 

neštovicích 
 

atributy: sekera, kniha a svitek, kopí, kamení 
 

 

Pocházel prý ze zbožné bohaté rodiny v Betlémě a toužil 

po příchodu Mesiáše. Dostal se mezi jeho 72 učedníků a chodil 

za ním od křtu u Jordánu. 
 

Po nanebevstoupení Pána Ježíše se učedníci sešli s jeho Matkou i 

dalšími ženami ke společné modlitbě. Bylo pohromadě asi 120 

lidí a Petr se ujal slova a připomenul, že se muselo splnit slovo 

Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidáši, a 

zopakoval, co se s ním stalo. Pak uvedl z Písma důvod, proč 

k nim mluví: „Jeho pověření ať převezme jiný.“(Ž 109,8) 
 

Protože v posvátné dvanáctce apoštolů, která se symbolicky 

vázala i ke 12 kmenům Izraele, byla mezera po Jidášově 

zrádném odchodu, navrhl Petr volbu náhradníka z těch, kteří 

s Ježíšem chodili od jeho křtu až po nanebevstoupení. Vybrali 

dva, Josefa zvaného Barsabás a Matěje. Pak se modlili: „Ty, 

Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, 

aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a 

odešel tam, kam patří.“ Potom jim dali losy a los padl na Matěje; 

tak byl připojen k jedenácti apoštolům.(Sk1,24-26) 
 

Po seslání Ducha svatého odešel hlásat evangelium a svědčit 

o Kristově vzkříšení. Své působení začal v Palestině a po jeho 

odchodu z této oblasti nemáme o něm další doložené zprávy a 
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musíme se spokojit s tradicí předávanou ústně. Přes Malou Asii 

vedla jeho apoštolská cesta až prý mezi lidožrouty. Působil 

v Severní Africe v Núbii a v Etiopii (Habeši). Podle svatého 

Jeronýma tam skončil svůj život. Místo dnes není zaručené. 
 

Vraťme se však ještě k jeho životu. Traduje se jako jeho heslo 

tento příkaz: „Podrobuj tělo umrtvováním, aby se Duch stal 

podobný Ukřižovanému.“ 
 

Klement Alexandrijský, teolog a církevní spisovatel 

ze 2./3. století uvádí ve svém díle Stromata tyto tři Matějovy 

výroky: 

„Obdivuj časné věci tak, abys v nich objevil Boží velikost.“ 

„Duši vychováváme ve víře a v poznání tím, že bojujeme 

proti tělu, tvrdě s ním zacházíme a nedovolujeme mu žádný 

hříšný požitek.“ 

„Když hřeší soused vyvoleného, tehdy mívá hřích i vyvolený. 

Neboť kdyby se choval, jak učí Slovo, i jeho soused by se styděl 

hříšně žít!“ 
 

Matěj nás v těchto větách učí vidět všude 

stopy Boží a obdivovat Boží velikost. 

Poukazuje na smysl křesťanské askeze 

být schopni se ovládat, mít sílu proti 

hříšným požitkům. A za třetí poukazuje 

na naši spoluzodpovědnost za druhé, 

nechováme-li se podle nauky evangelia. 

Stále se dokola poukazuje na život 

prvních křesťanů, jak ovlivňovali své 

vrstevníky, a my menší možnosti 

nemáme. Rozdíl a problém je v tom, že 

nám nevěřící nezávidí šťastný život, plný 

hýřivé lásky k druhým, protože touto láskou nežijeme. Naopak, 

vidí chování křesťanů, které je proti pravidlům evangelia, a aniž 

ho znají, řeknou: „Jako oni žít nechceme!“ Se svatým Matějem se 

tedy pusťme do své obnovy. 

Ježíš řekl apoštolům: „Vy mi budete svědky!“(Sk 1,8; Lk 24,48) A 

Matěj věrně plnil tento závazek, který s vyvolením přijal. 
 

Apoštolové jsou přímými svědky Kristova zmrtvýchvstání, ale 

příkaz vydávat svědectví o Kristu neplatí jen apoštolům, nýbrž i 

nám. Vždyť i my jsme skrze svatý křest vyvoleni a povoláni 

za jeho svědky a máme účast na jeho životě. 
 

Podle tradice Matěj zemřel mučednickou smrtí, k níž bylo 

použito sekery. Někde se také mluví o předchozím kamenování. 
 

Biskup Agricius na počátku 4. století přinesl jeho ostatky 

do Trevíru jako dar císařovny Heleny. Na začátku druhého 

tisíciletí byly vyzvednuty. Lebka se dostala do relikviáře podoby 

busty do chrámu Santa Maria Maggiore v Římě. Další relikviář 

je snad z té doby v Padově, kde je pohřben i svatý Lukáš a 

původní zdobená schránka zůstala s ostatními ostatky v kostele 

svatého Matěje v Trevíru. 
                                                                                                              catholica.cz 
 

 

 SCHŮZKY MINISTRANTŮ 
 

KDE: na faře ve Štramberku 

KDY: v sobotu 9. května od 9:00 do 11:00 
 

 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
 

KDE: na faře ve Štramberku 

KDY: v pátek 15. května od 20:00 
 

Zváni jsou všichni od 13 let výše, více na webových stránkách 

farnosti. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 
 

Obec Závišice, MO KDU-ČSL Závišice a SDH Závišice zvou 

občany na vzpomínkovou akci 70 let od ukončení Druhé 

světové války. Sejdeme se v neděli 3. května v 17:00 

u pomníku padlých. 
 

Po vzpomínkovém aktu se bude v zasedací místnosti OÚ 

promítat dokument o osudech českých Židů během války. 
 

V pátek 8. května v 10:00 bude v místním kostele slavena mše 

svatá za oběti světových válek s prosbou o mír ve světě. 
 

 

 VI. CYKLOPOUŤ PO DIECÉZI 

 

Pojeď s týmem ze Vsi poznat nepříliš známá zákoutí naší diecéze 

- letošní Cyklopouť po diecézi bude po Krnovsku a 

Osoblažsku! Na území tohoto regionu se nachází množství 

turistických zajímavostí – od několika rozhleden, zřícenin či 

úzkokolejné železniční přes významné poutní místo na Cvilíně. 
 

Tato trasa se měla jet už loni, ale z důvodů špatného počasí byla 

Cyklopouť zrušena. Takže na Osoblažsko pojedeme letos. 
 

Termín: 8. – 10. května 2015 

Start: 8. května 2015 v 14:00 ve Vsi 

Cena: 350 Kč 

Registrace: dcm.doo.cz 

S sebou: vybavené kolo v dobrém stavu, spacák, karimatka, něco 

do společné kuchyně (např. buchta) 
 

Doprovodné vozidlo bude zajištěno 
 

Všichni mladí od 13 let jsou zváni. 
 

 

 

 KRMÁŠ VE ŠTRAMBERKU 
 

9. května 1802 byl posvěcen farní kostel ve Štramberku 

biskupem olomouckým, hrabětem Aloisem Kolovratem. Prosté 

posvěcení bylo roku 1722. 
 

Posvěcení kostela neboli krmáš, budeme slavit v neděli 

10. května při mši svaté v 8:30. 
 

 

 VEČER CHVAL 
 

Kde: ve farním kostele ve Štramberku 

Kdy: v neděli 10. května od 18:00 
 

Všichni farníci jsou srdečně zváni. 
 

 

 

 ŠTRAMBERSKÁ POUŤ 
 

V neděli 17. května 2015 se uskuteční již tradiční Štramberská 

pouť. V tento den budou v našem farním kostele dvě mše: v 7:00 

mše svatá za farníky a v 10:00. Obě mše svaté budou 

celebrovány otcem Vladimírem. 
 

Odpoledne v 14:30 bude svátostné požehnání. 
 

 

 SVATODUŠNÍ NOČNÍ BDĚNÍ 
 

Přijeď prožít předvečer Seslání Ducha svatého k nám 

na Středisko do Vsi! Těšit se můžeš na modlitbu, svědectví, hru, 

katechezi, společenství mladých lidí a spoustu dalších nejen 

duchovních zážitku. 
 



Začínáme v sobotu 23. května od 19:30, oficiální konec je 

po mši svaté, jejíž začátek je ve 23:00. Pokud budeš chtít zůstat 

do neděle, můžeš přespat ve vagónu. 
 

Cena je dobrovolná, vezmi s sebou buchtu do společné kuchyně. 
 

Více informací a přihlašování na dcm.doo.cz 
 

 

 SVATODUŠNÍ ŠKVAŘENICE 
 

MO KDU-ČSL Závišice Vás srdečně zve na tradiční svatodušní 

škvařenici, která se uskuteční v neděli 24. května 2015 od 

15:00 na zahradě Pohostinství U Kremlů v Závišicích. 

K poslechu a tanci zahraje Dechová hudba ZÁVIŠANKA. 

Součástí akce bude přátelské fotbalové utkání na hřišti TJ 

Závišice. 
 

Chléb, vejce, slaninu s sebou 
 

 

 NOC KOSTELŮ 
 

Římskokatolická farnost Štramberk a město Štramberk Vás 

zvou na Noc kostelů do kostela svatého Jana 

Nepomuckého, která proběhne v pátek 29. května 2015 

od 18:00 do 24:00. 
 

Z programu vybíráme:  

18:00 zahájení 

18:15 povídání Josefa Hrčka o historii kostela 

18:45 pásmo písní a textů v podání dětské scholy 

19:45 půlhodinka pro varhany 

20:30 povídání Josefa Hrčka o historii kostela 

21:30 Pilátova žena – divadelní představení v podání divadla 

 Pod věží 

23:00 violoncello Tomáše Sochy 

23:30 zakončení modlitbou s doprovodem scholy 

Od 18:00 do 21:00 bude zpřístupněna věž kostela. V průběhu 

celého večera bude možnost zapálit v boční kapli svíčku či napsat 

modlitební úmysl. Můžete se podívat na prezentaci fotografií 

ze života farnosti. 
 

Další informace k programu najdete také na internetových 

stránkách stramberk.farnost.cz. 
 

 

 MŠE SVATÉ – KOSTEL SVATÉ KATEŘINY 
 

V roce 2015 během platnosti letního času budou v kostele svaté 

Kateřiny probíhat pravidelné mše svaté každou sudou sobotu 

v 18:30. Mše svaté budou s nedělní platností. 
 

Případné změny najdete na webu stramberk.farnost.cz 
 

Termíny: 

 18. dubna 2015 

 2. května 2015 

 16. května 2015 NEBUDE – je v Závišicích 

 30. května 2015 

 13. června 2015 

 27. června 2015 

 11. července 2015 

 25. července 2015 

 8. srpna 2015 

 22. srpna 2015 

 5. září 2015 

 19. září 2015 

 3. října 2015 

 17. října 2015 
 

 

 

 

 

 

 



 

 SBÍRKY V MĚSÍCI KVĚTNU 
 

V neděli 24. května se při mši svaté uskuteční Svatodušní 

sbírka na Diecézní charitu a v neděli 31. května se 

uskuteční sbírka na Národní eucharistický kongres. 
 

Za dary, Pán Bůh zaplať 
 

 

 SBÍRKA V MĚSÍCI DUBNU 
 

Na velký pátek 3. dubna a bílou sobotu 4. dubna 2015 bylo 

na kostely ve Svaté zemi vybráno 2 128,- Kč ve Štramberku a 

1 813,- Kč v Závišicích, v neděli 5. dubna 2015 bylo na kněžský 

seminář vybráno 15 248,- Kč ve Štramberku a 5 300,- Kč 

v Závišicích. V neděli 12. dubna 2015 bylo na potřeby farnosti 

vybráno 17 016,- Kč ve Štramberku a 3 079,- Kč v Závišicích. 
 

Za všechny vaše dary, Pán Bůh zaplať. 
 

 

 HLINĚNÉ NÁDOBY 
 

Jedna starší žena měla dvě velké hliněné nádoby. Visely na obou 

koncích vahadla, které nosila zavěšené na ramenou. V jedné 

nádobě byla prasklina, oproti tomu ta druhá byla „dokonalá“ a 

vždy přinesla plnou míru vody. 
 

Na konci dlouhé ženiny cesty od potoku až k jejímu domovu 

zbyla v prasklé nádobě vždy jen polovina vody. Tak to chodilo 

po celé dva roky, žena donesla každý den domů jen jeden a půl 

nádoby vody. 
 

„Dokonalá“ nádoba byla pyšná na svůj výkon, vždyť přinesla 

pokaždé všechnu vodu. Zato chudáček prasklá nádoba se styděla 

za svou nedokonalost a cítila se uboze, že je schopna jen 

polovičního výkonu: „Stydím se, moc mě mrzí, že prasklinou 

vyteče cestou domů tolik vody.” 

Ta stará žena jí s úsměvem odpověděla: „Všimla sis, že kytky 

rostou jen na tvé straně chodníku, a ne na straně druhé? To 

proto, že jsem vždy věděla o tvém nedostatku a na tuto stranu 

cesty jsem rozsévala semena květin. Dva roky trhám tyto krásné 

květiny, abych si jimi ozdobila svůj stůl a potěšila své přátele. 

Kdybys nebyla taková, jaká jsi, tak by tato krása nemohla 

prozářit můj domov.“ 

Všichni máme své osobité chyby, všichni jsme „prasklé hliněné 

nádoby.“ Právě tyto praskliny a chyby, které jsou v každém 

z nás, dělají náš život tak pestrým, zajímavým a vzácným. Jen 

musíme umět každého přijmout takového, jaký je, najít a vidět 

v něm stále to dobré. Najděte to dobré i v sobě. 
 

 

 S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE 
 

Paní učitelka zkouší žáka: „Hlavní město Ruska.“ 

Chlapeček: „Berlín.“ 

„Hlavní město Anglie.“ Chlapeček: „Berlín.“ 

„Hlavní město Francie.“ Chlapeček: „Berlín.“ 

„Výborně, Adolfe.“ 
 

 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - DUBEN 
 

Úmysl všeobecný: 

Abychom odmítali kulturu nezájmu, a tak dokázali mít starost 

o trpící bližní, zejména nemocné a chudé. 
 

Úmysl misijní: 

Za křesťany, kteří žijí v sekularizovaném kulturním prostředí, 

aby jim přímluva Panny Marie pomáhala hlásat Krista. 
 

Úmysl našich biskupů: 

Za naše biskupy a kněze, aby uměli dobře rozpoznávat znamení 

času. 
 



 DĚTSKÉ OKÉNKO 
 

Vybarvi obrázky a vylušti křížovku. Tajenka ti pak prozradí, co 

se o Ježíšovi dozvěděly ženy, když třetího dne přišly k hrobu. 
 

 

 

 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V KVĚTNU 
  Štramberk Závišice 

1. Pá Dělník sv. Josef 

2. So sv. Atanáš – kostel sv. Kateřiny 18:30 

3. Ne 5. velikonoční – sv. Filip a Jakub 8:30 10:00 

4. Po sv. Florián 

5. Út sv. Gothard 6:45 18:00 

6. St sv. Jan Sarkander 18:30 

7. Čt sv. Benedikt II. –  

        Hromadné pomazání nemocných 18:30 

8. Pá Panna Maria, 

        Prostřednice všech milostí 8:30 10:00 

9. So sv. Hermus – farní kostel 18:30 

10. Ne 6. velikonoční – sv. Izidor 8:30 10:00 

11. Po sv. Ignác z Lácoli 

12. Út sv. Pankrác 6:45 18:00 

13. St sv. Ondřej Hubert Fournet 18:30 

14. Čt Nanebevstoupení Páně 6:45 18:00 

15. Pá sv. Žofie 18:30 

16. So sv. Jan Nepomucký  18:00 

17. Ne 7. velikonoční – sv. Paschal 7:00, 10:00 

18. Po sv. Jan I. 

19. Út sv. Petr Celestýn 6:45 18:00 

20. St sv. Bernardie Sienský 18:30 

21. Čt sv. Ondřej Bobola 6:45 18:00 

22. Pá sv. Julie 18:30 

23. So sv. Jan Křtitel de Rossi 

24. Ne Slavnost Seslání Ducha Svatého 8:30 10:00 

25. Po sv. Beda Ctihodný 

26. Út sv. Filip Neri 6:45 18:00 

27. St sv. Augustin z Canterbury 18:30 

28. Čt sv. Emil 6:45 18:00 

29. Pá sv. Maximin 18:30 

30. So sv. Zdislava – kostel sv. Kateřiny 18:30 

31. Ne Slavnost Nejsvětější Trojice 8:30 10:00 


