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SV. TIMOTEJ
Biskup
Patron: Milána, Lombardie, biskupů, kameníků a včelařů
Atributy: biskup s kyjem a s kameny

Timotej pocházel z Lystry v Lakónii (dnes je
to Konye v Turecku). Po otci, který mu brzy
zemřel, byl řeckého původu. Matka Euniké
byla hebrejka a žili společně s babičkou Lois.
Timotej byl zdatný a dosáhl vyššího
vzdělání. S apoštolem Pavlem se zřejmě
setkali, když zavítal do Lystry při své první
misijní cestě do Malé Asie. K hlubšímu
seznámení došlo asi o tři roky později, r. 50 52, kdy apoštol Pavel se znovu dostal do
Lystry, jak vypráví Bible, "Bratří v Lystře a

v Ikoniu o něm (o Timotejovi) vydávali dobré
svědectví, a Pavel ho chtěl vzít s sebou. Z ohledu na tamější židy jej
dal obřezat: všichni totiž věděli, že jeho otec byl pohan."(Sk 16,2-5)

Pak provázel apoštola Pavla a plnil úkoly z jeho pověření. Pavel jej
jmenuje na začátku některých svých dopisů (jako by je psali společně
- 1Tes, 2Tes, 2Kor, Kol, Fp, Fm). Kolem roku 55 byl jako jáhen poslán
Pavlem s 1. listem do Korintu. Pavel jej poslal také s Erastem napřed
do Makedonie, ale tam se rozhodl dojít později. Timotej dále provázel
Pavla do Achájska (na dnešní jižní území Řecka). Po společném
návratu do Jeruzaléma byl Pavel uvězněn, odveden do Césareje a
nakonec do Říma. Timotej tam Pavlovi pomáhal a v nemoci ho
ošetřoval. Po prvním Pavlově římském věznění, asi v letech 61 - 63,
podnikli spolu ještě apoštolskou cestu do Efezu, kde Timotej měl za
úkol vést místní církev, když vzrůstalo nebezpečné šíření bludných
nauk.
Pavel věděl, že se na něj může spolehnout. Jak blízký byl jeho srdci,
je patrné z toho, že ho nazývá milovaným synem (viz. 1Tim 1,2). Jejich
vztah je krásným vzorem pro vztahy mezi biskupem a jáhny. Je to

vztah otcovského vedení a důvěry, kterým je podporována horlivost
božích služebníků.
Při druhém Pavlově uvěznění v Římě byl Timotej k němu opět
povolán, ale po Pavlově smrti se jako biskup vrátil zpět do Efezu. Dle
některých životopisných údajů, uvádějících jeho mučednickou smrt,
byl zbit holemi a usmrcen kameny. Důvodem bylo šíření křesťanské
nauky a odvracení lidí od pohanských praktik na počest boha
Dionýza.
catholica.cz

LETEM SVĚTEM INTERNETEM
Rodiny jsou rodinným zlatem i stříbrem naší farnosti. Je fajn, že drží
pohromadě a dokážou společně leccos připravit i prožít. Inspirací pro
naše rodiny mohou být webové stránky Centra pro rodinu a sociální
péči, které funguje při našem biskupství, a které podporuje fungování
rodiny a mezilidských vztahů, a to jak ve fungujících rodinách, tak i v
rodinách, které se nacházejí v krizích a obtížných životních situacích.
Naleznete je na adrese
www.prorodiny.cz
Mohu vřele doporučit. Nabízejí programy k přípravě na manželství,
manželská setkání, kurzy efektivního rodičovství, psychologické
poradenství, mediace a rodinné konzultace, pomoc při plánování
rodičovství přirozenou metodou, programy pro seniory, sociální služby
pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny,
kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách či nabídku
zaměstnání v této sféře.
Naleznete zde také pozvání k aktuálním akcím a nabídky pro
rodiny, ale také ohlédnutí za již prožitými záležitostmi, zvláště ve
fotogalerii.

HISTORIE FARNÍ VĚŽE 2. DÍL
Novostavba byla spojena se starou zdí železem a velkými kameny a
na vrchu zadní zeď věže na kostelní postavena. Náklad na ní měl
obnášeti 35 000 K. Kromě stavebního dřeva, poněvač se očekávalo, že
patron svému dřívějšímu slibu vyhoví a dřevo zadarmo dá. Tento se
však k tomu neměl a na osobní zakročení faráře povolil tehdejší
kurátor Excellence Dr. Pautsch 1 200 k splatných ve dvou rocích
s podmínkou: 1) aby ani navíc jmění kostela se nebralo ku opravám 2)
aby možné kostelní přirážky byly mu z toho odčítány.
Scházelo 7 000 k.
Ozvaly se hlasy, aby se hradily přirážkami. Farář, který posud
všechno řídil a spravoval v domněnce, že to bude věž Kostelní, nemohl
se obrátiti na kostelní výbor konkurenční, posvač patron věž do
správy Kostelní nechtěl přijati a jeho zástupce s 2 závišickými by 3
štramberské členy přehlasoval. Požádán proto obecní výbor, aby
přirážku tuto jménem římsko-katolické farní obci Štramberské
povolil.
Chvály zasluhuje p. starosta Dr. Adolf Hrstka, obvodní lékař, který se
po celý čas o stavbu věla zajímal a svým výhodným jednáním
schválení přirážky proti 5 hlasům prosadil. Tak byla přijata 10%
přirážka na 6 let. Na přání zástupců jednoty i obecního zastupitelstva
byla stavba projektantovi p. Sochovi z Prahy zadána za
okrouhlýchn37 000 korun i s dřevem a pokrytím střechy plechem
zinkovým místo břidly, jak bylo zamyšleno. Na správě kostelního
jmění bylo 11 663 k., jednota 7 000 korun a ostatní dáno z věžového
fondu.
Započato 15. května s kopáním základů a stínáním 4 líp před
Kostelem. Našlo se, že základy jsou nedostatečné a musily se o dva
metry prohloubiti na evandělní straně a dáti beton. Obtíže byly i
s kamením, které zdejší občané o 6 K na m3 chtěli zdražiti a cihlami,
které byly vozeny z Nov. Jičína a Konevaldu a přišly až na 56 korun
za 1 000.
Když byla již stavba zadána, žádala městská rada, která byla
k vyjednávání obecním výborem zplnomocněna, aby věž byla připsána
obci, jak byla dosavadní i se zvony. Toho farář připustiti nemohl, ale
svolil, aby byla připsána římsko-katolické farní obci a odůvodnil to
vůči nejd. K. a. Konsistoři následovně: Patron se zřekl patronátu i

všech příspěvků na věž, kapitály stavající sebrány byly od zdejších
katolíků, kteří přijali na sebe i zbývající obnos 7 000 a povinnosť věž
udržovati. Nejd. K. a. Konsistoř i vysoké c. K. místodržitelství to
schválilo, avšak dožadován revers, jímž se měl poměr faráře ke zvonici
a zvonům stanoviti.
Schváleno většinou, aby poměr zůstal jako za stara, aby totiž farář o
volném užívání zvonů při kostelních funkcích rozhodoval, naproti
tomu obec stávající poplatky z pohřbů vybírala a tyto zvláštním
fondem jménem římsko-katolické farní obce spravovala.
Pokračování v příštím čísle FZ

SBÍRKY V MĚSÍCI PROSINCI 2016
V neděli 4.12.2016 bylo na potřeby farnosti ve Štramberku vybráno
10 248,- Kč a v Závišicích 5 053,- Kč.
V neděli 20.11.2016 bylo při sbírce na Bibli ve Štramberku vybráno
8 570,- Kč a v Závišicích 3 960,- Kč.
Za všechny vaše dary, Pán Bůh zaplať

INFORMACE O PLATBĚ OPRAVY KOSTELA
V letošním roce byla provedena 1. etapa opravy věže farního kostela
sv. Jana Nepomuckého. Celková cena byla 2 873 279,-Kč.
Podíl farnosti byl 1 123 967,-Kč, z toho biskupství poskytlo finanční
dar 300 000,-Kč a z veřejné sbírky se zaplatila částka 300 000,-Kč,
podíl města byl 287 330,-Kč a podíl Ministerstva Kultury z programu
regenerace činil 1 462 000,-Kč.
Vše již je zaplaceno. Všem dárcům upřímně děkuji.
o. Vladimír

PŘÍBĚH PRO ZAMYŠLENÍ
V naší rodině se po léta vyprávělo, že náš pradědeček po sobě zanechal
poklad. Právě před Vánocemi vyzvedl v bance milion a druhý den měl
za něj kupovat nějaký veliký, obrovitý pozemek… Ten milion zmizel.
Byla z toho už legenda, vedla malé děti naší rodiny k oblíbené hře za
deštivých dní: prolézat starý statek a milion hledat. Dědeček totiž tu
noc potom, co si ve městě v bance milion vyzvedl, zemřel. Den před
Štědrým dnem.
A po jeho smrti se všichni příbuzní pohádali, protože nikdo nevěděl,
kde milion je. Dědeček jej zřejmě před spaním, v obavě z krádeže,
někde moc dobře ukryl. A kdekdo si po jeho smrti myslel, že se ho jiný
příbuzný zmocnil. V minulosti se jednotlivé větve našeho rodu
podezíraly, že co si ten nebo onen příbuzný koupil, pocházelo z
milionu, který dědeček po sobě zanechal. Tolik lidí z naší rodiny kvůli
tomu pokladu přerušilo styky. Rodina se rozpadla... Vdova zůstala s
malými dětmi, neměla milion... a všichni, kteří se na plánovaném
nákupu pozemků podíleli, s ní přestali mluvit. Nastalo tolik dlouhých
smutných let. Tolik nenávisti. Tolik mlčení.
A loni? Já, jako nynější dědic statku, jsem nechal vyměnit dlaždice na
chodbě. Rozhodl jsem se dát nové místo starých ošlapaných. A zedník
mi hlásí, že když nadzvedl dlaždice, našel – TOHLE.
Podával mi novinový papír, noviny z doby před sto lety a v nich svazek
bankovek. Spočítal jsem je. MILION. To byl onen milion. V úkrytu
pod dlaždicí na chodbě, milion, po kterém tolik lidí tak dlouho toužilo,
kvůli němuž se naše rodina rozpadla... Spočítal jsem bankovky znovu.
Milion důvodů k nenávisti... Milion důvodů k nepřátelství...
Mohl jsem něco napravovat? Mohl jsem obcházet hroby těch, kdo na
sebe křičeli, obviňovali se, pomlouvali...? Mohl jsem obcházet hroby
jejich dětí? Papírky mi šelestily v rukou. Tolik zbytečné nenávisti,
tolik papírků... Pak jsem napsal několik dopisů příbuzným a přiložil
jsem do dopisů pár neplatných bankovek. Snad někomu z nich dojde,
jak jsou spory marné. Spory kvůli papírkům.

Nikdo nikoho neokradl... Opravdu? Neokradla se naše rodina o celá
léta kamarádství, přátelství, radosti? Chodili jsme po milionu. Tolik
let... A nevěděli jsme to. Všichni, kdo vešli do domu, chodili po milionu.
Po domově... Každý domov mívá ve svém základě nějaký poklad,
neviditelný poklad, který se dá snadno přehlédnout. Kolik pokladů
radostí se mohlo za ta léta nalézat místo nedůvěry, zášti, výčitek. Co
s těmi bankovkami? Neplatnými bankovkami?
Občas některou někomu dám. Jako dárek. Jako výzvu....
z knihy Ježíšek pro mě, vydalo: Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

APOŠTOLÁT MODLITBY
Co je apoštolát modlitby?
Je to zcela jednoduché. Na apoštolátu modlitby se může podílet každý
člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se
přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky.
Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob jak ovlivňovat
prosazování dobra a potlačování zla v Božím království na zemi.
Modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá neuvěřitelné.
Do modlitby vkládám všechno, co jsem a co mám. I zcela nepatrná věc
pak nabývá na síle a vážnosti, protože vše konám v Duchu svatém a
ve spojení s Ježíšem Kristem a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si
toho cení.
Denně se modlím obětní modlitbu apoštolátu, vkládám do ní všechno,
co je mi na světě drahé, a přidávám k tomu modlitby a práce, radosti
a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou Kristus přináší Otci a
tím vše nabývá na hodnotě.
Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává
hluboký smysl, i když možná náležím k těm, s nimiž se už pro jejich
pokročilý věk, nemoci nebo tělesné slabosti moc nepočítá.
V celé své jednoduchosti spojuje apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj
zapojeni, ve společném zápase se skutečně důležitými problémy církve
na celém světě. Tím znásobuje účinnost a důležitost jejich dávání.

Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do apoštolátu modlitby
zapojují, odhaduje se však, že je jich na celém světě asi 50 až 70
milionů.
Od roku 2017 je pro každý měsíc vypracován jen jeden úmysl pro
univerzální církev (střídavě po měsíci všeobecný a evangelizační
úmysl). Druhý úmysl bude vypracován římským ústředím Apoštolátu
modlitby z podnětu papeže Františka s ohledem na aktuální události,
které rok přinese. Tyto úmysly budou zveřejňovány v průběhu roku
vždy měsíc předem.

APOŠTOLÁT MODLITBY LEDEN
Evangelizační úmysl: Křesťanská jednota
Za všechny křesťany, aby se ve věrnosti učení Pána zasazovali
modlitbou a bratrskou láskou za obnovení plné církevní jednoty, a tím
napomáhali odpovědět na současné výzvy lidstva.

Národní úmysl:
Za církev v naší vlasti, aby se nespokojila s pouhou sebeprezentací,
ale usilovala o evangelizaci současného světa

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
VE ŠTRAMBERKU A ZÁVIŠICÍCH
Štramberk
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Časy bohoslužeb se mohou měnit, aktuální týdenní přehled je vždy
uveden ve vývěsce v kostele, nebo je najdete na webu
stramberk.farnost.cz

