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SVATÝ CYRIL
KONSTANTIN - FILOSOF
U tohoto slova se zastavme: Moudrost života. Vždyť i my
hledáme pravou moudrost, i když nedosáhneme té slávy a
proslulosti, aby za naše křestní jméno přidávali označení: filosof,
jak to říkáme o Konstantinovi – Cyrilovi, kterého nazýváme
prostě – filosofem.
Kdo byl svatý Konstantin – Cyril? Byl nejmladší ze 7 synů otce
Lva, který byl náměstkem (drungários) soluňského vévody
(strategos). Jméno matky neznáme. Podle podání se jmenovala
Marie. Konstantin se tedy narodil v řeckém městě Soluni okolo
roku 827. Bylo to stejné město, kam svatý Pavel přišel na svých
apoštolských cestách a kam poslal dva listy soluňským věřícím.
Pokřtěn byl na jméno Konstantin.
Chlapec byl bystrého nadání a ve škole patřil mezi první žáky,
proto ho dali později na vysoká studia v Cařihradě, kde se ho
ujal kancléř císařovny Theodory – Theoklist. (Po smrti otce Lva,
kdy byl Konstantin 14 letý.)

Z obsahu:
 K zamyšlení
 Svatý Jan Bosko
 Betlémské světlo
 Tři pacienti
a mnoho dalšího …
Náměty na témata a články do únorového čísla zpravodaje
zasílejte na email vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte
osobně Vojtěchu Monsportovi do 20. 1.
Internetové stránky farnosti:
www.stramberk.farnost.cz

SOFIE – BOŽÍ MOUDROST
To už byl mladý student rozhodnut, jaké bude jeho životní
povolání. Zamiloval si obzvlášť církevního otce svatého Řehoře
Naziánského (svátek 9. 5.), zvaného Bohoslovec. Jeho spisům a
životopisným básním se učil nazpaměť a složil k němu
překrásnou programovou modlitbu:
„O svatý Řehoři, člověče podle těla, ale anděli podle ducha. Ty jsa
tělem člověk, zjevil ses jako anděl. Neboť Tvoje ústa jako seraf
oslavující Boha a výkladem pravé víry osvěcují svět. K tobě se
s důvěrou utíkám, přijmi mě a buď mi učitelem a světlem.“

Konstantin následoval svatého Řehoře v lásce k svaté vědě,
v náklonnosti k duchovnímu životu a k samotě. Jako svatý Řehoř
prosíval Krista Pána, aby si uchránil nevinnost a
neposkvrněnýma očima spatřil čistou moudrost, tak se také
mladý Konstantin zasnoubil s nevěstou Boží Moudrosti.
Staroslovanský životopis vypráví, jak se kdysi chlapci Cyrilovi
zdálo, že mu soluňský vévoda přivedl soluňské dívky a řekl mu,
aby si vybral nevěstu. Cyril si potom vybral nejlepší z nich: Její
jméno bylo Sofia – Boží Moudrost.
Úcta Boží Moudrosti byla na východě velmi rozšířená. Císař
Justinián jí postavil nejkrásnější chrám v Cařihradě zvaný
HAGIA SOFIA. I v Soluni byl chrám Boží Moudrosti
(z 5. století), který stojí dodnes. Je v něm mozaikový obraz
Matky Boží. V tomto kostele se svatý Cyril mnohokrát modlil,
tam ctil Boží Moudrost, ale i tu, která je: Stolicí Boží Moudrosti –
Pannu Marii.
A když si položíme otázku, o čem kázával svatý Cyril zde našim
předkům na Velké Moravě, bylo by to jistě na prvém místě
o pravé filosofii člověka, který pozná svatou Moudrost Božího
slova. Nevíme, ale jistě užil často obměnu slov svatého Řehoře
Naziánského: „Šíje skloňte před přísnou moudrostí, ona Vás
vychová, upřímně Vás bude milovat a dovede do Kristova
náručí.“
Prof. ThDr Bohumil Zlámal

SVATÝ JAN BOSKO
narozen: 16. srpna 1815 v Becchi, Itálie
zemřel: 31. ledna 1888 v Turíně, Itálie
patron mládeže, duchovních správců, katolických nakladatelství
Jan Bosko, který vešel do dějin jako Don Bosko, platí
za ideálního moderního kněze. Ve zprávách o jeho životě bývá
označován jako apoštol mládeže, vynikající vychovatel 19. století

a průkopník misijního hnutí. Téměř v každém městě je dnes
kostel Dona Boska. Úcta k synu chudých rolníků je od jeho smrti
v roce 1888 nepřerušená.
Giovanni (Jan) Bosko přišel na svět 16. srpna
1815 v Becchi poblíž Turína. Jeho otec
zemřel, když byly Janovi právě dva roky.
Jeho matka ho vychovala ve velké chudobě.
Roku 1841 přijal kněžské svěcení a potom se
věnoval výlučně výchově nejzanedbanějších
hochů v městě Turíně. Roku 1846 založil
první oratoř svatého Františka Saleského a
od roku 1859 začal organizovat kongregaci
salesiánu Dona Bosca. Papež Pius IX. je
definitivně schválil roku 1874. Konečně roku 1876 vznikla
společnost salesiánských spolupracovníků. Také sdružení sester
Panny Marie Pomocnice (roku 1872) pochází od Jana Boska.
Salesiáni Dona Boska pracují ze všech sil při výchově zanedbané
mládeže. Hlavními známkami jejich charitativní pastorace byla
velká mírnost, důvěra a dobročinnost. Vzorem všech salesiánů
byla a zůstala vynikající osobnost Jana Boska, který byl také
omilostněným spisovatelem a kterému se už od devátého roku
dostávalo důkazu Boží přízně. Na Boskovy modlitby se děly až
do konce jeho života četné divy.
Jan Bosko zemřel 31. ledna 1888 po naplněném životě v Turíně,
kde byl pochován v salesiánském kostele. Papež Pius XI.
svatořečil velkého zakladatele řádu 1. dubna 1934.
znázorňování: zpodobnění ukazující Dona Boska v kněžském
oděvu, často má kolem sebe chlapce.
Rok se svatými

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Stejně tak, jako každý jiný rok, tak i
letos
jsme
se
společně
zapojili
do roznášky
Betlémského
světla
do štramberských domácností. Jsme
rádi, že jsme mohli přispět k pravé
vánoční pohodě při zapálené svíčce
při štědrovečerní večeři.
Vždyť letošní motto, pro které byl
vybrán tento biblický citát: „Bůh viděl, že všechno, co učinil, je
velmi dobré…“ (Gen 1, 31), nás přímo vybízí, abychom
Betlémské světlo přivítali i v našich domácnostech, které by se
měly rozzářit světlem a radostí z právě narozeného Božího syna.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Od 9. ledna dojde ke změně ve vyučování náboženství.
Od 14:30 do 15:15 bude mít výuku 3. třída a vyučovat bude
otec František. Další třídy bude nadále vyučovat pan Monsport
dle tohoto rozvrhu:
15:20 – 16:05
1. a 2. třída
16:10 – 16:55
4. třída
17:00 – 17:45
5. – 9. třída

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V úterý 8. ledna 2013 jste všichni srdečně zváni na Základní
školu svaté Zdislavy, kde se uskuteční Den otevřených dveří.
Školu bude možno navštívit odpoledne v čase od 15 do 18 hodin.

Děkujeme všem domácnostem za vřelé přijetí.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Z kraje roku 2013 pořádá Charita Kopřivnice
tradiční „Tříkrálovou sbírku“, z jejíhož výtěžku
pomáhá Charita lidem v nouzi nejen u nás
v České republice, ale i v zahraničí.
Ve štramberské farnosti bude v tomto roce osm
skupinek, které budou domácnosti obcházet
v termínu od 2. do 14. ledna 2013. Žehnání
koledníkům proběhne v úterý 1. 1. 2013 po mši
svaté.

VII. PLES STŘEDISKA MLÁDEŽE
Všechny taneční, společenské, soutěživé nadšence srdečně zvou
mladí Ostravsko – opavského biskupství na jubilejní
5. Ples střediska
12. ledna 2013 v 19:30 v základní škole Stará Ves n. O.
Můžeš se těšit na živou hudbu – kapela Entermusic, zábavu,
soutěže, tombolu a další program, kterým tě provedou šikovní
moderátoři. Něco k snědku a pití se najde, určitě potkáš staré
známe.
Vstupné: 99Kč
Malý dárek do tomboly je vítán.

Domy, které nestihnou Tři králové navštívit z důvodu rozlehlosti
města a malého počtu skupin, budou moci přispět v neděli
6. 1. 2013 do kasiček před místním kostelem.

Chceš-li přespat na Středisku, dej vědět na: stara.ves@razdva.cz
nebo 558 669 413, 731 625 718.

Za všechny příspěvky Pán Bůh zaplať.

Více informací na internetových stránkách dcm.doo.cz

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE
RIO DE JANEIRO 2013
Motto setkání: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny
národy.“ (srov. Mt 28,19)
Přihlášky: POUZE do 15. ledna 2013!!! Pozdější přihlášky
nebudou z organizačních důvodů akceptovány!!! Přihlašování je
přes internet: www.rio2013.signaly.cz
Setkání je určeno pro mládež od 18 do 32
let.
Z organizačních důvodů se mohou
přihlásit pouze ti, kteří budou mít
nejpozději v den odletu 18 let. Mladší jistě
budou mít příležitost se SDM zúčastnit
v příštích letech.
Termíny:
16. – 20. července 2013 - Týden
evangelizace (pobyt v diecézi)
23. – 28. července 2013 - Světový den
mládeže Rio de Janeiro
Odlety z ČR budou pravděpodobně v termínech 13. - 15. července
2013 a přílety zpět od 30. července 2013.
Předpokládaná cena:
 letenka cca 35 000 - 40 000Kč
 balíček poutníka, fond solidarity (10 EUR), doprava
autobusem po Brazílii (do diecéze a zpět), náklady
na pobyt před16. 7. a po 28. 7., režie - celkem 10 800 Kč
Každý může zvolit jednu ze dvou variant:
A) Varianta s dopravou společnou: Ceny platí výše uvedené.

B) Varianta s dopravou individuální: Účastník si zajistí vlastní
dopravu a zaplatí 10 800 Kč. Ten, kdo zvolí tuto variantu, bude
informován, kdy a kam se má v Riu de Janeiro dostavit
na společný odjezd do diecéze. Zajišťujeme ubytování od 13. 7.
2013 do maximálně 31. 7. 2013. Ve dnech před či po těchto
termínech si každý musí sehnat ubytování sám.
Placení: Rezervace místa proběhne po zaplacení zálohy.
Informace přijdou emailem.
Do 15. ledna 2013 je třeba zaplatit zálohu 50 %:
varianta A s dopravou společnou: 25 000 Kč.
varianta B s dopravou individuální: 5 000 Kč.
Pro účastníky budou uspořádána přípravná setkání. Každý si
může vybrat jeden z víkendů, které se bude konat v Čechách a
na Moravě.
Cestovní pojištění si každý vyřídí sám. Česká republika nemá
s Brazílií vízovou povinnost. Ke vstupu na území Brazílie
potřebují občané České republiky platný cestovní pas
s minimální platností 6 měsíců od data vstupu.
Více informací na www.rio2013.signaly.cz

MODLITBA ZA ŽIVOT
Pravidelně se ji modlí 2211 lidí.
Každodenní modlitbou po dobu jednoho roku prosíme zvláště
za probuzení svědomí společnosti ohledně zabíjení nenarozených
dětí a za obnovu úcty k lidskému životu.
Prosíme dále pak za uznání práva na život každého dítěte
od okamžiku početí a na jeho plnou právní ochranu, aby zákony
neumožňovaly zabíjení nenarozených dětí.
Co obnáší účast na Modlitbě za život?





Účastníci Modlitby za život se po dobu jednoho
kalendářního roku každý den modlí předem zvolenou
modlitbu na úmysl obnovení kultury života.
Katolíci se jednou za měsíc ve všední den účastní mše
svaté s přijetím svatého přijímání, a to s osobním
úmyslem za obnovení kultury života. Nemocní, kteří se
nemohou mše svaté zúčastnit, obětují na tento úmysl den
svého utrpení.

Jako modlitba se doporučuje jeden desátek růžence spojený
s měsíčním úmyslem vyhlášeným pro dané období. Lze si zvolit i
kteroukoliv jinou modlitbu. Pokud má již někdo modlitební
závazky, není třeba se modlit „navíc“, ale stačí pouze přidat
úmysl Modlitby za život k obvyklé modlitbě. Účastníky průběžně
informujeme o aktivitách v naší zemi s prosbami o modlitby
reagující na aktuální dění.
Zvláštní modlitební úmysly na nejbližší tři měsíce:
 Za ochotu mladých lidí založit rodinu. (prosinec 2012)
 Abychom byli křesťany nejen podle jména, ale celým
srdcem (leden 2013)
 a nová obrácení ke Kristu a jeho církvi. (únor 2013)
Registrace:
Závazek na sebe přijímáte na časově omezené období jednoho
roku. Máte-li více modlitebních závazků, není nutné se modlit
desátek a účastnit se mše svaté „navíc“, ale je možné úmysly
spojit.
Pro registraci zašlete své jméno, poštovní adresu a jména dalších
účastníků (např. členové rodiny) na adresu:
Modlitby za nejmenší
P. Jiří Korda
Ve Lhotce 36,
142 00 Praha 4
E-mail: registrace@modlitbyzanejmensi.cz

TŘI PACIENTI
V nemocničním pokoji leželi tři pacienti. Čekali, až přijde hlavní
lékař, který měl určit jejich další léčení.
„Říkám vám,“ ozval se první pacient, „že jsem tu omylem. Já
jsem totiž úplně zdráv. Na vás dvou vidím, že jste nemocní. Ale
mně nic neschází. Já jsem, Bohu díky, v pořádku. A lékař by
musel být hlupák, aby nepoznal, že jsem zcela zdráv.“ A odtáhl
se od obou pacientů, aby se náhodou nenakazil. „Mně není
pomoci,“ zaúpěl druhý pacient. „Mám nevyléčitelnou nemoc.
Cítím to. Každá pomoc je marná…“ V tu chvíli se otevřely dveře
a vstoupil lékař.
První pacient se vztyčil na lůžku a dříve než lékař cokoliv řekl,
spustil: „Doufám, pane doktore, že mi jdete oznámit propuštění
z nemocnice. Jsem přece úplně zdráv!“ „Nikoliv,“ překvapeně
odpověděl primář. „Vy jste naopak vážně nemocen!“ „Cože, já že
jsem vážně nemocen? Já se cítím zdráv! Rozumíte? Zcela zdráv!“
„Jenže rentgenová vyšetření ukazují něco zcela jiného,“ pevně
odpověděl lékař a dodal: „Zhoubný nádor poblíž srdce!“
„Hlouposti,“ rozzlobil se první pacient. „Já o žádném nádoru nic
nevím. Zbytečně tu u Vás ztrácím čas. Vy nejspíše nerozeznáte
srdce od plic. Jak byste tedy mohl poznat, jestli jsem zdravý!“ –
Na nic již nečekal a vyběhl ven, přestože primář za ním zoufale
křičel: „Vraťte se! Pokud se nebudete léčit, zemřete ve strašných
bolestech…“
Druhý pacient ležel bez hnutí na lůžku. Na lékařovy otázky
neodpovídal, pouze stále tvrdil: „Všechno je zbytečné, mně už
nikdo nepomůže.“ „Ano, jste opravdu vážně nemocen,“ řekl mu
nakonec lékař, „ale Vaše skutečná nemoc se jmenuje nedůvěra.
Kdybyste mi důvěřoval, mohl bych Vám opravdu pomoci. Chcete
to zkusit?“ „Ne,“ zamumlal druhý pacient, „mně už nikdo
nepomůže“ a odvrátil se ke stěně.

Třetí pacient lékaře nejprve pozdravil a popravdě mu řekl, co
sám věděl o své nemoci a nakonec dodal: „Vím, že moje nemoc je
vážná. A že bez Vaší pomoci bych se neuzdravil. Ale já se chci
uzdravit, protože na mě čekají lidé, které mám rád. A věřím, že i
když to nebude snadné, s Vaší pomocí se uzdravit mohu.“
„Dobrá,“ odpověděl mu hlavní lékař, „můžeme začít s léčením.“

S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE
Povídají si Američan, Rus a Čech. Američan povídá:
„Vidíte to červený Ferrari?” Ostatní: „Hmm, dobrý.”
„No, tak takový jsem dostal k Vánocům.”
Rus povídá: „A vidíte to zelený Porsche?” Ostatní: „Taky dobrý.”
Rus: „Tak takový jsem pro změnu dostal k Vánocům já.”
A Čech: „Vidíte to Infiniti G35 GTO?” Ostatní: „Nádhera!”
„Tak takový barvy jsem dostal manžestráky.”
„Představte si, poprvé se nás sešel na štědrovečerní večeři sudý
počet lidí!“
„Jak to, vždyť jste byli tři!“
„Jo, ale potom přijelo 17 hasičů!“

APOŠTOLÁT MODLITBY - LEDEN
Úmysl všeobecný:
Aby v tomto Roce víry křesťané hlouběji poznávali Kristova
tajemství a radostně svědčili o daru víry v něho.
Úmysl misijní:
Za křesťanská společenství na Blízkém východě, která jsou často
vystavena útlaku, aby je Duch Svatý posiloval ve věrnosti a
vytrvalosti.
Úmysl národní:
Aby slavení eucharistie bylo skutečným středem našeho života.

PROGRAM BOHOSLUŽEB V LEDNU
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Slavnost Matky Boží Panny Marie
sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
sv. Jenovéfa
bl. Anděla z Foligna
sv. Telesfor
Slavnost Zjevení Páně
sv. Rajmund z Penafortu
sv. Severin
sv. Julián
sv. Agathon
ct. Marie Elekta
sv. Probus
Svátek Křtu Páně
sv. Sáva Srbský
sv. Pavel Poustevník
sv. Marcel I.
sv. Antonín Veliký
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
sv. Márius a Marta a jejich synové
2. v mezidobí –
sv. Fabián a Šebestián
21. Po sv. Anežka Římská
22. Út sv. Vincenc
23. St sv. Ildefons
24. Čt sv. František Saleský
25. Pá Svátek Obrácení svatého Pavla
26. So sv. Timotej (Bohuslav) a Titus
27. Ne 3. v mezidobí –
sv. Anděla Mericiová
28. Po sv. Tomáš Akvinský
29. Út sv. Sulpicius
30. St sv. Martina
31. Čt sv. Jan Bosko
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