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SVATÝ TOMÁŠ AKVINSKÝ
narozen: 1225, Roccasecca, Lazio, Itálie
zemřel: 7. března 1274 klášter Fossanova, Priverno, Itálie
patron dominikánů, filozofů, katolických škol a fakult,
knihkupců, studentů, teologů, výrobců tužek a je vzýván
při sporech o pravost nauky i jako ochránce za zlého počasí
atributy: dominikán, drahokam, holubice, hvězda, kalich, kniha,
lilie, monstrance, pero, slunce
Narodil se kolem roku 1225 jako syn hraběte Landolfa. Pocházel
z početnější hraběcí rodiny, spřízněné s císařským rodem
Hohenstaufů na severu Itálie. Historikové se na místě narození
neshodují. Mohl to být zámek Roccasecca poblíž Montekasina
nebo Kalabrie. Jeho otec Landolf byl hrabětem z Akvina (odtud
jeho příjmení), byl pánem i na Lorettu a Belcastru. Matka
Teodora pocházela z knížecího rodu v Normandii.

Z obsahu:
 Svatý Tomáš Akvinský
 Tříkrálová sbírka
 Ples Střediska
 Modlitba za životy nejmenších z nás
a mnoho dalšího …
Náměty na témata a články do únorového čísla zpravodaje
zasílejte na email: vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte
osobně Vojtěchu Monsportovi do 22. 1.
Internetové stránky farnosti:
www.stramberk.farnost.cz

Rodiče
dali
Tomáše
již
v pěti
letech
na výchovu
do montekasinského kláštera. Bylo to rozhodnutí otce, který
chtěl mít jednoho syna opatem slavného kláštera. Tomáš byl
velmi nadaný a již jako jedenáctiletý byl považován
za schopného studia na vysoké škole. Své dospívání prožil
na univerzitě v Neapoli při studiu filosofie. Mezi spolužáky
volnější morálky se utvrdil v mravních zásadách a lásce k Bohu.
Seznámil se s dominikány a s dokončením studia (mezi 16 a 20
lety) požádal o vstup do jejich řádu. To se nelíbilo příbuzným a
proto jako novic měl odcestovat do Říma a pak do Bologně. Jeho
rodní bratři Landulf a Rinaldo s četou svých vojáků jej zastavili
za Sienou a jako zajatce ho poslali do rodného Roccasecca. Tam
ho čekala matka s jeho sestrami, aby jej prosbami, lichotkami i
slzami přiměly vystoupit z řádu. Nepomohla ani krutost bratrů,
kteří ho bili a roztrhali jeho řeholní oděv. Použili i prodejnou
dívku, která ho měla svést. Vše bez úspěchu. Tomáš se ve vězení

učil nazpaměť Písmu svatému a studoval spisy Aristotela a
Lombarda. Nakonec za pomoci sester uprchl. Mladší, která jej
chtěla více přemlouvat, získal pro řeholní povolání.
Tomáš odcestoval v doprovodu spolubratrů přes Neapol a Řím
do Kolína nad Rýnem. Tam byl v letech 1248 až 1252 žákem
dominikánského vědce a světce Alberta Velikého. Uplatnil tam
také své filozoficko-teologické schopnosti, i když byl zpočátku
pro dřívější zážitky samotářský a mlčenlivý, takže studenti mu
dali přezdívku sicilský „Němý vůl.“ Profesoři předpovídali:
„Oněmíme, až tento vůl promluví.“
Albertem byl navržen pro katedru na pařížské univerzitě, kde
učil v letech 1252 až 1259. Tomášovy schopnosti byly vynikající,
ale na univerzitě bylo napětí, které nemělo daleko k otevřenému
boji mezi světským duchovenstvem a žebravými řády. Tomáš
měl i těžkosti pro Aristotelovu filozofii, které se držel
dominikánský řád, ale prosazoval se věcnou argumentací a
na druhé působil i svou skromností a zbožností. Dostal další
přezdívku: „Doctor Angelicus“ či „andělský učitel.“
Každou svoji přípravu začínal modlitbou před křížem a jeho
nejmilejší místo bylo před Nejsvětější svátostí. Kristu
v eucharistii také předkládal své spisy a jemu věnoval své
schopnosti, které uplatňoval k Boží cti a chvále. Na dotazy
týkající se jeho moudrosti a učenosti odpovídal, že prostředky
k pravé moudrosti jsou v modlitbě a postu a že před oltářem a
pod křížem se naučil víc než z knih.
V roce 1259 byl profesor Tomáš Akvinský jmenován generálním
kazatelem v Itálii, kam byl představenými povolán. Kazatelské
činnosti se věnoval v Neapoli. Tři roky působil v papežské kurii
v Orviete a ve Viterbu. Dva roky mimo jiné vedl i řádové
studium v Římě. Na výzvu papeže Urbana IV. sestavil
breviářové a mešní texty pro svátek Božího Těla.

Znovu se do Paříže na univerzitu vrátil v roce 1268 na příkaz
generálního představeného řádu. V bouřlivé době obdivuhodně
zvládl situaci a obhájil žebravé řády zejména spisy
„O dokonalosti duchovního života“ a „Proti pomlouvačům.“ Pak
pokračoval v psaní svého největšího díla: „Summa teologie.“
V tomto díle, na němž pracoval od roku 1265 do smrti, shrnul
všechna svá bohovědecká bádání.
Po vypuknutí stávky na univerzitě roku
1273 byl Tomáš svými představenými
znovu zavolán do Itálie, aby v Neapoli
zřídil ústřední teo logické učiliště řádu.
Od konce roku jej začala sužovat nemoc,
která souvisela s jeho vyčerpávající
činností. Začal s přípravou na smrt a
prožil částečné vidění nebe. Následkem
nazírané dokonalosti pokládal své spisy
za slámu a plevy.
Papež Řehoř X. svolal do Lyonu další rok
všeobecný církevní sněm, na který pozval
i Tomáše Akvinského. První zasedání sněmu bylo stanoveno
na 1. května 1274. Tomáš se vydal na cestu i přes zdravotní
potíže, smrt jej však zastavila ve Fossanuova, v cisterciáckém
klášteře 7. března.
V roce 1323 byl kanonizován, 28.ledna 1368 byly jeho ostatky
přeneseny do Saint-Germain v Toulouse a v roce 1567 byl
vyhlášen za učitele církve. Patronem katolických škol je oficiálně
od roku 1880.
catholica.cz

SCHŮZKY MINISTRANTŮ
KDE: na faře ve Štramberku
KDY: v soboty 10. a 24. ledna od 9:00 do 11:00

SETKÁNÍ MLÁDEŽE

IX. STŘEDISKOVÝ PLES
Společně s děkanátními kaplany pro mládež a jejich zástupci
z řad animátorů Vás srdečně zveme na IX. ples DSM, který se
uskuteční v sobotu 10. ledna 2015 v prostorách Základní školy
ve Staré Vsi n./O. Začátek je stanovený na 19.30.

KDE: na faře ve Štramberku
KDY: v pátek 16. a 30. ledna od 19:00

Na programu můžete očekávat především společenský tanec,
soutěže a také scénky; po celou dobu bude otevřen bar a také
kuchyně.

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

Cena plesu činí 100 Kč/80 Kč (A.I.).

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Z kraje roku 2015 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 budou v tomto roce
skupinky
obcházet
domácnosti
v termínu
od 2. do 14. ledna 2015.
Za všechny příspěvky Pán Bůh zaplať.

Vy, kteří přijedete z větší dálky nebo se nebudete moct jak dostat
domů, můžete přespat na DSM (ve vlaku) – v tomto případě nás
prosím včas kontaktujte na emailu stara.ves@razdva.cz.

LIDOVÝ PLES V ZÁVIŠICÍCH
MO KDU-ČSL v Závišicích a příznivci Vás srdečně zvou
na Lidový ples, který se uskuteční v pátek 23. ledna 2015
od 19:30 hodin v Pohostinství U Kremlů.
Hrají Dechová hudba Šmelařinka Jakuba Sklenovského a Hudba
Ladislava Pospěcha. Také se můžete těšit na taneční vystoupení,
tombolu a mnoho dalšího.
Vstupné 80 Kč.

VÁNOČNÍ KONCERT
Přijměte pozvání na vánoční koncert Komorního sboru
Masarykova gymnázia Příbor pod názvem Vánoční kolébání
(autorská pastorela Blanky Hrubé).
Koncert se uskuteční v sobotu 10. ledna 2015 v 16:00
v kostele svaté Kateřiny ve Štramberku.

Všichni jsou srdečně zváni.

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

OBRAZ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Ve Vilně měla 13. září roku 1935 sestra Faustyna zjevení anděla,
který přišel potrestat svět za jeho hříchy. Když uviděla anděla,
prosila ho, aby se zdržel, že svět určitě bude činit pokání.
V tomto okamžiku se ocitla stojící před Nejsvětější Trojicí,
před kterou nesměla opakovat svou prosbu. Když ale ve své duši
pocítila Kristovu milost, začala se modlit slovy, která slyšela
ve svém srdci, a uviděla, že trest nad světem byl zastaven.

22. února roku 1931 obdržela sestra Faustyna od Pána Ježíše
příkaz k namalování obrazu. Tak o tom píše ve svém Deníčku:
„Večer, když jsem byla v cele, uviděla jsem Pána Ježíše
oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku měl pozdviženou
k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi. Z poodhrnutých
šatů na hrudi vycházely dva velké paprsky: jeden červený a
druhý světlý. Mlčky jsem hleděla na Pána, má duše byla
naplněna bázní, ale i velkou radostí. Po chvíli mi Ježíš řekl:
Namaluj obraz podle toho, co vidíš, s nápisem: Ježíši, důvěřuji
Ti. Toužím, aby byl tento obraz uctíván nejprve ve vaší kapli a
na celém světě. Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat,
nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a
obzvlášť v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu.“

Druhého dne, když byla ve svém pokoji, zjevil se jí Pán Ježíš,
připomněl jí tato slova a poučil ji, jak se má těmito slovy modlit
na růženci.
V korunce prosíme o milosrdenství pro nás a pro celý svět. Slovo
„k nám“ znamená osobu, která se modlí, a také lidi, za které
touží a je povinná se modlit. Slova „i k celému světu“ znamenají
všechny lidi na celém světě a také duše v očistci.
Několikrát Pán Ježíš ve svých zjeveních sestře Faustyně
ukazoval hodnotu a sílu této modlitby. S touto modlitbou spojil
také své přísliby, že skrze modlitbu této korunky dá rád všechno,
oč ho lidé budou prosit, bude-li to shodné s Boží vůlí.
Zvláštní milosti Pán Ježíš slíbil v hodině smrti nejen těm, kteří
se budou tuto korunku modlit, ale také těm, za které se tuto
korunku někdo pomodlí. „Každý, kdo se ji bude modlit, dosáhne
velkého milosrdenství v hodině smrti. Kněží ji budou dávat
hříšníkům jako poslední záchranu.“ „Napiš, že když se tuto
korunku budou modlit u umírajících, postavím se mezi Otcem a
umírající duší ne jako spravedlivý soudce, ale jako milosrdný
Spasitel.“
Korunka, společně s výzvou „Ježíši, důvěřuji Ti!“ je nejznámější
modlitbou k Božímu milosrdenství. Překládána je dokonce
do afrických nářečí a lidé se ji modlí ve všech končinách země.

V roce 1933 přijela sestra Faustyna do Vilná. Tam jí její
zpovědník, P. Michal Sopoćko, pomohl namalovat první obraz.
Zajistil malíře, Eugeniusze Kazimirowského, který v roce 1934
obraz namaloval.
Přesto, že obraz byl namalován podle slov Ježíše zjevených svaté
sestře Faustyně, od začátku se jí nelíbil. Nešlo tady o malíře, ale
o krásu Krista. Tak jako všichni mystici i svatá Faustyna říkala,
že není pomocí štětce možné jeho krásu zobrazit.
Když se nad tím trápila, Pán Ježíš se jí zjevil a
potěšil ji slovy: „Velikost tohoto obrazu nespočívá
v kráse barev nebo v dovednosti malíře, nýbrž
v mé milosti.
Uctívání tohoto obrazu nespočívá totiž jen v jeho
vystavení a v úžasu nad jeho krásou. Uctívat
tento obraz znamená přijmout do svého srdce
Boha, který v tomto o brazu zjevuje část své
přirozenosti.

Prostřednictvím tohoto obrazu nám Ježíš ukazuje svůj vztah
k člověku. Pomocí pěti symbolů se nám zde zjevuje obraz
milosrdného Boha, který nám nabízí spásu.

MODLITBA ZA ŽIVOTY
NEJMENŠÍCH Z NÁS

První symbol je ruka pozdvižená k požehnání. Není to ruka,
která chce pokárat, i když mnohokrát Pán Ježíš ve svých
zjeveních sestře Faustyně odsuzuje hříchy světa. Je to ruka,
která chce všem žehnat a obdarovávat štěstím.

Denně se nás více než dva tisíce modlí za zastavení umělých
potratů, obrácení lékařů a uznání práva na život každého dítěte
od okamžiku početí v České republice. Ročně je u nás připraveno
o život před narozením 23 tisíc dětí. Prosíme, připojte se k nám.

Druhým symbolem je postava Ježíše, který jakoby kráčí k nám.
Bůh tím chce ukázat, že nečeká neporušený na svém trůnu, až se
hříšník přiblíží k němu, i když by to tak mohl udělat, ale že to on
první nám vychází vstříc. On první nás miluje, očekává nás a
obětuje se za nás. Běží naproti marnotratnému synu, objímá ho,
a těší se, že ten, který byl mrtvý a hříšný, se vrátil a ožil. Bůh
v každé chvíli našeho života jako první vztahuje svou ruku, aby
nás zachránil.

Účastníci Modlitby za život se po dobu jednoho kalendářního
roku každý den modlí na úmysl obnovení kultury života. Jako
modlitba se doporučuje například desátek růžence spojený
s měsíčním úmyslem pro dané období. Máte-li již jiné modlitební
závazky (breviář,…), stačí pouze přidat úmysl k obvyklým
modlitbám.

Třetím symbolem je levá ruka Ježíše, která ukazuje jeho srdce.
Ježíš ukazuje své srdce jako pramen milosti. Toto srdce bylo
probodnuté na kříži a vytryskla z něj krev a voda, symboly
svátostí. Srdce je také symbolem lásky, která je hlavním
důvodem zjevení tajemství Božího milosrdenství.
Dalšími symboly jsou krev a voda. Mučednictví a milost, utrpení
a štěstí. Milost často přichází skrze utrpení. Kristus rozdává
plody svého umučení celému tvorstvu. Milosti přicházejí skrze
svátosti, zvlášť svátost smíření a Eucharistii, jejichž správcem je
Církev.
Posledním symbolem jsou slova: Ježíši, důvěřuji Ti. Přijmout
milost, která pramení z utrpení, a někdy také skrze utrpení,
vyžaduje totiž důvěru. Je třeba, abychom jako Abraham opustili
svou zemi, a někdy je také třeba, abychom se vzdali veškeré své
pozemské naděje a celou svou důvěru vkládali jen v Boha, tak,
aby on sám byl naší konečnou nadějí.
www.apostol.cz

Katolíci se jednou za měsíc ve všední den účastní mše svaté
s přijetím eucharistie a osobním úmyslem za obnovení kultury
života. Nemocní, kteří se nemohou mše svaté zúčastnit, obětují
na tento úmysl den svého utrpení.
http://modlitbyzanejmensi.cz

„Je naléhavě potřebná velká modlitba za život, která by
prostoupila celý svět. Prostřednictvím speciálních iniciativ i
v každodenních
modlitbách
jednotlivců,
církevních
společenstvích, v rodinách i v srdcích jednotlivých věřících ať
zaznívá k Bohu, tvůrci i milovníku života naléhavá prosba.“
sv. Jan Pavel ll.,Evangelium Vitae

„Cítím, že potrat je dnes největším nebezpečím pro mír, protože
to je válka vedená proti dítěti - přímá vražda nevinného
vykonaná samotnou matkou. A když dopustíme, že matka může
zabít dokonce své vlastní dítě, jak můžeme po jiných lidech chtít,
aby se nezabíjeli navzájem?“ „Země, která potraty povoluje,
neučí lidi milovat, ale používat násilí k dosažení svých cílů. A
proto je potrat úhlavním nepřítelem lásky a míru. Potrat je
největším nebezpečím míru na světě, protože lidi zaslepuje.“
bl. Matka Tereza z projevu ve Washingtonu z roku 1994

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme společenství matek, které zajistily a koupily pro náš
kostel obraz Božího milosrdenství.
Obraz, který visí v kostele, kapli či v bytě, k nám promlouvá,
něco nám přibližuje, zvláště svým nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti!
Připomíná člověku milosrdného Boha Otce, který jest
na nebesích.

SBÍRKA V MĚSÍCI PROSINCI
V neděli 14. prosince 2014 bylo na potřeby farnosti vybráno
17 662 Kč.
Za dary Pán Bůh zaplať.

APOŠTOLÁT MODLITBY - LEDEN
Úmysl všeobecný:
Za vyznavače různých náboženství a za všechny lidi dobré vůle,
aby společně usilovali o mír ve světě.
Úmysl evangelizační:
Za řeholníky a řeholnice, aby v tomto roce, který je věnován
zasvěcenému životu, znovu objevili radost z následování Krista a
s horlivostí se věnovali službě chudým.
Úmysl národní:
Abychom plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením
poznali Boží vůli.

PROGRAM BOHOSLUŽEB V LEDNU
Štramberk Závišice

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

Slavnost Matky Boží Panny Marie8:30
10:00
sv. Basil Veliký
17:30
sv. Jenovéfa
17:30
2. neděle po Narození Páně
8:30
10:00
sv. Telesfor
Slavnost zjevení Páně
17:30
sv. Rajmund z Penafortu
17:30
sv. Severin
6:45
17:30
sv. Julián
17:30
sv. Agathon
mše svatá nebude
Svátek Křtu Páně
8:30
10:00
sv. Probus
sv. Hilarius z Poitiers
17:30
sv. Sáva Srbský
17:30
sv. Pavel Poustevník
6:45
17:30
sv. Marcel I.
17:30
sv. Antonín Veliký
17:30
2. v mezidobí – Panna Maria
Matka jednoty křesťanů
8:30
10:00
19. Po sv. Márius a Marta
20. Út sv. Fabián a Šebestián
17:30
21. St sv. Anežka Římská
17:30
22. Čt sv. Vincenc
6:45
17:30
23. Pá sv. Ildefons
17:30
24. So sv. František Saleský
17:30
25. Ne 3. v mezidobí –
Svátek Obrácení svatého Pavla 8:30
10:00
26. Po sv. Timotej a Titus
27. Út sv. Anděla Mericiová
17:30
28. St sv. Tomáš Akvinský
17:30
29. Čt sv. Sulpicius
6:45
17:30
30. Pá sv. Martina
17:30
31. So sv. Jan Bosco
17:30

