ZPRAVODAJ
ŠTRAMBERSKÉ FARNOSTI
LEDEN 2014

SVATÝ FRANTIŠEK SALESKÝ
narozen: 21. 8. 1567, zámek Sales v Savojsku
zemřel: 1622, Lyon
patron katolického tisku a spisovatelů, saleziánů, Ženevy, Annecy
i Chambéry
Narodil se jako potomek venkovského
šlechtického rodu. Od šesti let chodil do školy
v La Roche, kde se začal učit vedle
francouzštiny i latinu. V patnácti šel
studovat filosofii a právo do Paříže. Dalším
jeho jazykem se stala řečtina a oblíbeným
předmětem rétorika (řečnictví). Jezdil
na koni a cvičil se v šermu. Jeho duchovní
formaci
pozitivně
ovlivnili
jezuité
v Clermont. V době studií ve věku
devatenácti let prošel krizí víry, na které se podílelo Kalvínovo
učení o předurčení. Domníval se, že se nevyhne zatracení a že
nebude moci na věčnosti Boha milovat. Rozhodl se proto ze všech
sil milovat Boha alespoň na zemi. Svému předsevzetí zůstal
věrný.

Z obsahu:
 svatý František Saleský
 duchovní péče
 Modlitby matek
 dětské okénko
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

Po studiu v Paříži pokračoval v Padově, kde dosáhl titulu
doktora práv. V savojském Chambéry se stal členem senátu, ale
kariéra ho nelákala, toužil po kněžství. Pro dříve získané
teologické znalosti proběhla jeho příprava na kněžství tak
rychle, že již 18. 12. 1593 přijal kněžské svěcení. Jeho cesta pak
vedla do kalvínského kraje Chablais, ležícího jižně
od Ženevského jezera. Jednalo se o místo, kde druzí neobstáli a
kde následkem protestantské reformace měl z počátku jen
patnáct katolíků. Kalvíni s ním odmítali diskutovat a tvrdými
vyhrůžkami ho chtěli vyhnat. František se dal do psaní letáků
přitažlivým stylem a snažil se postupovat co nejsmířlivěji.
Letáky připevňoval na domy. Někteří kalvínisti byli už

rozhodnuti ho zabít, jenže při střetnutí s ním je odzbrojovala
jeho láska.
V roce 1599 byl Klementem VII. jmenován pomocným biskupem
a po třech letech převzal ženevské biskupství, jehož sídlo
pro nesnášenlivost kalvínců bylo v Annecy.
Žil prostě a skromně i jako biskup. Své příjmy považoval
za majetek chudých. Všude kázal, uděloval svátosti, navštěvoval
nemocné, podporoval chudé, kam přišel, šířil pokoj a lásku.
Dával nejen cenné rady, ale dle potřeby napomínal, těšil,
usmiřoval rozbroje. Naslouchal kněžím i věřícím a pomáhal jim
řešit jejich problémy. Během tří let provedl vizitaci svých 450
farností včetně těch v horách obtížněji dostupných. Postní kázání
konával na různých místech své diecéze. Při jednom z nich se
v Dijoně setkal s Janou Františkou de Chantal. Výsledkem
setkání bylo později společné založení nového řádu Navštívení
Panny Marie, nazvaného také po něm Salesiánkami (roku 1610).
Mimo to biskup František některé zrušené kláštery obnovil.
Docílil navracení církevního majetku.
Často zdůrazňoval vnitřní snahu o dokonalou lásku k Bohu a
k bližnímu, kterou měl na prvním místě. Pro kněze napsal
instrukce ohledně svátosti pokání (smíření) a kázání. Vydal
směrnice pro vyučování náboženství. Jeho výuka byla
jednoduchá, jasná, používal mnoho příkladů. Měl bohatou
korespondenci, napsal na 6000 dopisů, které se později staly
základem knihy „Filotea,“ nazvané též „Návod ke zbožnému
životu.“ Celé jeho literární dílo představuje 26 svazků.
Máme se od něj co učit. K druhým byl dokonale laskavý a
ohleduplný, sám k sobě přísný, protože láska k Bohu a k lidem
měla u něj vždy přednost. Z lásky zemřel vyčerpáním již v roce
1622 v Lyonu. Kanonizován byl roku 1665 a v roce 1877 Piem IX.
prohlášen za učitele církve.
catholica.cz

DUCHOVNÍ PÉČE
V NEMOCNICI NOVÝ JIČÍN
Duchovní péči v Nemocnici Nový Jičín zajišťuje Mgr. Jaromír
Bok, nemocniční kaplan, jáhen Římskokatolické církve.
Na žádost pacienta je schopen zajistit i duchovní jiných státem
uznaných církví.
Co nabízí?
 rozhovor, naslouchání, modlitbu, svátosti (pro katolické
věřící)
Pro koho je určena?
 lidem jakéhokoli vyznání, hledajícím i bez vyznání
 nemocným, jejich příbuzným i blízkým
 personálu nemocnice
Jak o ni požádat?
 péče je poskytována na žádost pacienta nebo jeho rodiny
 přímo na níže uvedených tel. číslech nebo přes ošetřující
personál
Návštěvy duchovního na pokojích na žádost pacienta nebo rodiny
je možné domluvit:
Mgr. Jaromír Bok, nemocniční kaplan - jáhen
mobil: 739 329 155
Můžete se s ním také setkat v jeho pracovně (ve vilce za dětským
oddělením, nemocniční klapka 315: PO-PÁ 12:00 - 13:00) nebo
na odděleních: PO-PÁ 13:00 - 15:00 a v SO 17:00 – 19:00.
V nemocniční kapli se každou sobotu v 16:00 koná katolická mše
svatá ve 3. patře interny. Nemocní na lůžku budou před mši
svatou osloveni dobrovolníky k zprostředkování návštěvy
duchovního.

MODLITBY MATEK
Milé maminky, babičky i prababičky, duchovní i fyzické.
V měsíci říjnu se konala v Brně národní konference Modliteb
matek. Přijelo téměř 450 žen z celé České republiky. Tato
konference byla mimořádná také přítomností Veroniky Williams,
zakladatelky Modliteb matek. Více z konference se dočtete
na stránkách Modliteb matek - www.modlitbymatek.cz
Na konferenci jsme se také loučily po 17 – ti leté službě
s Růženkou Fialovou, zakladatelkou Modliteb matek v České
republice. Službu národní koordinátorky převzala Markéta
Klímová.

TRIDUUM
Triduum se uskuteční od 24. ledna do 26. ledna. 2014
Doporučené texty:
pátek 24. ledna:
Matouš 6, 22 – 24
sobota 25. ledna
Židům 4, 12 – 13
neděle 26. ledna
Žalm 37, 23 – 31

DUCHOVNÍ OBNOVA NA SVATÉM HOSTÝNĚ
Pro všechny maminky z Hnutí Modliteb matek, jsme připravili
duchovní obnovu. Téma: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš
slova věčného života.“ (Jan 6, 68)
Provází: O. Šebestián Pavel Smrčina
Obnova proběhne: 7. – 9. února 2014 na sv. Hostýně
Ubytovávat se můžete již od 12:00.
Zahájení obnovy je v pátek v 18:00 mší svatou. První jídlo je
společná páteční večeře v 19:00. Ukončení nedělním obědem.
Cena víkendu (vč. ubytování + plná penze) na osobu:
 1 020,- Kč na jednolůžkovém pokoji se sociálním zařízením
 930,- Kč na dvoulůžkovém a třílůžkovém pokoji se
sociálním zařízením




750,- Kč na pokoji bez sociálního zařízení
680,- Kč pokud budete chtít spát ve vlastním spacím pytli
(nutno říct při přihlašování)

V případě zájmu se prosím hlaste přímo na Matici
svatohostýnské:
tel.
573
381
693
nebo
email:
matice@hostyn.cz. Při přihlašování udejte název „Obnova
Hnutí Modlitby matek“ a termín obnovy: 7. - 9. 2. 2014. Platit
budete na místě přímo v Matici svatohostýnské. Počet míst je
samozřejmě omezen. Přihlašování je možné do 29. ledna 2014.

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
Hromniční pouť matek se uskuteční v sobotu 1. února 2014
ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Mše
svatá bude v 10:00 a poté bude následovat duchovní obnova
pro matky.
Více
informací
na:
www.modlitbymatek.cz

www.farnoststernberk.cz

nebo

Těchto akcí se mohou zúčastnit i maminky, které v Modlitbách
matek nejsou.
Nová skupinka Modliteb matek ve Štramberku pozývá všechny
maminky na mateřské dovolené k modlitbě za své děti.
Setkáváme se jednou za 14 dní, vždy ve středu dopoledne od 9:30
do 11:00 na Horní Baště. Modlíme se spolu s dětmi. Bližší
informace
ráda
poskytne
Klaudia
Šmajserová
tel. 775 155 190.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

LIDOVECKÝ PLES V ZÁVIŠICÍCH

Z kraje roku 2014 pořádá Charita Kopřivnice
tradiční „Tříkrálovou sbírku“, z jejíhož výtěžku
pomáhá Charita lidem v nouzi nejen u nás
v České republice, ale i v zahraničí.

Všichni farníci jsou zváni na Lidovecký ples všech lidí dobré
vůle, který se uskuteční 18. ledna 2014 od 19:00 v sále
pohostinství u Kremlů v Závišicích. Hrají DH Šmelařinka a duo
Angels.

Ve štramberské farnosti budou v tomto roce
skupinky
obcházet
domácnosti
v termínu
od 2. do 14. ledna 2014.

Tombola i občerstvení zajištěny. Připraveno taneční vystoupení.

Za všechny příspěvky Pán Bůh zaplať.

Na všechny se těší pořadatelé.

Vstupné 80 Kč.

VII. PLES STŘEDISKA MLÁDEŽE

FARNÍ PLES V KOPŘIVNICI

Všechny taneční, společenské, soutěživé nadšence srdečně zvou
mladí Ostravsko – opavského biskupství na jubilejní

Farnost Kopřivnice a Katolická beseda vás zvou na první farní
ples, který se uskuteční 24. ledna 2014 od 19:30 v Katolickém
domě v Kopřivnici. K tanci a poslechu hraje Ypsilon.

8. Ples střediska
11. ledna 2014 v 19:30 v základní škole Stará Ves n. O.
Můžeš se těšit na živou hudbu, zábavu, soutěže, tombolu a další
program, kterým tě provedou šikovní moderátoři. Něco k snědku
a pití se najde, určitě potkáš staré známe.
Vstupné: 99,- Kč
Malý dárek do tomboly je vítán.
Chceš-li přespat na Středisku, dej vědět na: stara.ves@razdva.cz
nebo 558 669 413, 731 625 718.
Více informací na internetových stránkách dcm.doo.cz

Přijďte si zatančit při výborné hudbě, posedět s přáteli, pobavit
se, popovídat a pochutnat si na něčem dobrém.
Vstupné 60,- Kč.

LIDOVECKÝ PLES V PŘÍBOŘE
V sobotu dne 8. února 2014 se uskuteční tradiční Společenský
ples Městské organizace KDU – ČSL v Příboře v Kulturním
domě.
K tanci i poslechu bude hrát oblíbená hudební skupina
YPSILON. Předtančení předvede pan Jan Tyllich s partnerkou.
Jako vždy bude připraveno bohaté občerstvení a tombola.
Začátek v 19:00. Vstupné 80,- Kč. Předprodej vstupenek bude
u paní Ludmily Štůskové, ulice Tyršova 243, od pondělí 27. ledna
2014 vždy od 15:00 až do 20:00. V předprodeji bude možno také
zakoupit večeři.
Těšíme se na hojnou účast.

ŽIVOTNÍ MOUDROST

odpočinek… Všechno, co je tak důležité, že kdybyste to ztratili,
bylo by to velmi těžké.
Kaménky znázorňují ostatní, méně důležité věci. Například vaše
zaměstnání, uznání druhých, bydlení, auto…
A písek je všechno ostatní, co nějak patří k životu.
Když dáte písek do nádoby jako první, nezůstane vám žádné
místo pro kameny. To stejné platí i v životě. Když budete ztrácet
čas a energii na drobnosti, nikdy nebudete mít čas na věci, které
jsou skutečně důležité.
Věnujte, proto prosím pozornost rozhodujícím věcem ve vašem
životě. Hrajte si se svými dětmi, vezměte svého partnera
tancovat… Vždy bude čas jít do práce, uklidit dům, uvařit oběd,
nakoupit.
Dejte si záležet na kamenech (věcech, na kterých vám skutečně
záleží). Určete si své cíle.

Jednoho dne přisel do třídy učitel filozofie. Když se studenti
usadili, vzal ze šuplíku nádobu a naplnil ji až po okraj kameny.
Potom se zeptal studentů, zda si myslí, že je nádoba plná.
Studenti s ním souhlasili, že je. Potom profesor vzal krabičku
s malými kaménky a vysypal je do nádoby s kameny, zatřásl
nádobou a kaménky propadaly mezi kameny.

To ostatní jsou jen kaménky a písek.

Profesor se zeptal znovu: „Je teď nádoba plná?“ Studenti se
pousmáli a souhlasili, že je. Profesor ale vzal krabičku s velmi
jemným pískem a vysypal ho do nádoby. Samozřejmě písek
vyplnil i ty nejmenší mezírky mezi kameny. Ted už byla nádoba
opravdu plná.

Úmysl všeobecný:
Aby byl podporován opravdový hospodářský rozvoj, který
respektuje důstojnost každého člověka.

Potom profesor řekl: „Touto ukázkou jsem chtěl znázornit, že náš
život je jako tato nádoba.
Kameny – to jsou nejdůležitější věci ve vašem životě - vaše
vztahy, přátelé, rodina, partner, děti, zdraví, smysluplná práce,

Hodně štěstí, doufám, že se vám to podaří!“

APOŠTOLÁT MODLITBY - LEDEN

Úmysl evangelizační:
Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě, po které
toužil Kristus.
Úmysl našich biskupů:
Aby Pán svou mocí přivedl k naplnění každé dobré rozhodnutí a
dílo víry.

DĚTSKÉ OKÉNKO

PROGRAM BOHOSLUŽEB V LEDNU
Štramberk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So

Slavnost Matky Boží Panny Marie
sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
sv. Jenovéfa
bl. Anděl z Foligna
2. neděle po Narození Páně
Slavnost zjevení Páně
sv. Rajmund z Penafortu
sv. Severin
sv. Julián
sv. Agathon
ct. Marie Elektra
Svátek Křtu Páně
sv. Hilarius z Poitiers
sv. Sáva Srbský
sv. Pavel Poustevník
sv. Marcel I.
sv. Antonín Veliký
Panna Maria,
Matka jednoty křesťanů
19. Ne 2. neděle v mezidobí
20. Po sv. Fabián a Šebestián
21. Út sv. Anežka Římská
22. St sv. Vincenc
23. Čt sv. Ildefons
24. Pá sv. František Saleský
25. So Svátek obrácení svatého Pavla
26. Ne 3. neděle v mezidobí
27. Po sv. Anděla Mericiová
28. Út sv. Tomáš Akvinský
29. St sv. Sulpicius
30. Čt sv. Martina
31. Pá sv. Jan Bosco

8:45
6:45
18:00
18:00
8:45
6:45
18:00
6:45
18:00
18:00
8:45
6:45
18:00
6:45
18:00
18:00
8:45
6:45
18:00
6:45
18:00
18:00
8:45
6:45
18:00
6:45
18:00

Závišice

10:15
17:00
10:15

17:00
10:15

17:00

10:15

17:00
10:15

17:00

