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 ROK 2012 JE ROKEM 

 1150. VÝROČÍ PŘÍCHODU 

 SVATÝCH CYRILA A METODĚJE 

 NA VELKOU MORAVU 
 

Tito svatí bratři nám přinesli světlo víry pravé. Oni měli velký 

podíl na šíření víry ve slovanských zemích. Oba jsou našimi 

velkými dobrodinci. 
 

Proto jim budeme věnovat pozornost také v našem zpravodaji. 

Uveřejníme důležité údaje o jejich činnosti. Budeme uvádět 

úvahy z péra našeho historika Prof. ThDr Bohumila Zlámala. 
 

 

 KŘESŤANSTVÍ U SLOVANŮ 

 PŘED PŘÍCHODEM 

 SVATÝCH CYRILA A METODĚJE 
 

Není větších mužů a dobrodinců národa, než jsou tito dva 

soluňští bratři, kteří k nám přišli asi v červnu roku 863, aby zde 

položili nejpevnější základy k duchovnímu křesťanskému životu 

a království Kristovu, aby zde položili základy k samostatnému 

národnímu a politickému životu Slovanů. 
 

Je třeba se věnovat situaci a poměrům mezi Slovany a to nejvíce 

ve střední Evropě před příchodem Cyrila a Metoda. 

Na Velikonoce slyšíme radostné Aleluja – Vstal z mrtvých. 

Kdy zaznělo poprvé v našich krajinách? Kdy naší předkové 

poprvé slyšeli radostnou zvěst evangelia? Na to nedovedeme 

odpovědět. Víme, že k nám přicházeli kněží a misionáři již 

před příchodem svatých Cyrila a Metoda. Potvrzují to 

i vykopávky na Moravě, kde z 16 kostelů z velkomoravské doby 

aspoň 4 patří do první poloviny 9. století. 
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Slované jsou východního původu. Sem do střední Evropy 

přicházeli v době tzv. stěhování národů. Cestu jim razili divocí 

Hunové v 5. století, potom hlavně Avaři, s kterými pronikli až 

k Jaderskému moři, do Alp, do Čech a k Labi a Sále. 
 

Protože jich Avaři užívali jako dělníků a otroků, Slované využili 

avarské porážky před Cařihradem roku 626 a vzbouřili se proti 

nim za vedení franckého kupce Sama. Samo vytvořil první 

politický celek mezi západními Slovany. Po jeho smrti roku 659 

se Sámova říše rozpadla. Kde bylo její středisko, se přesně neví. 

Později ho klade slovenský profesor D. Rapant na moravský 

Hostýn, kde byl francký král poražen. Král se jmenoval 

Dagobert. Pro rozšíření křesťanství neměla Samova říše téměř 

žádného významu, i když Samo mohl být křesťanem. Slované 

byli ještě pohany, neboť takovými byli i němečtí sousedé 

na západě Bavoři a Sasové. 
 

Celkem jiné časy nastaly, když Frankové a Bavoři byli pokřtěni 

statečnými irskými a skotskými misionáři, kteří přicházeli 

do Evropy z irských a anglických ostrovů a pronikli až 

k hranicím Slovanů. To se stalo během 8. století. Potom mohutný 

král Karel Veliký porazil Avary a zahnal je do uherských rovin 

za řeku Tisu. Slované tak byli vysvobozeni od Avarů, avšak 

hrozilo jim nové nebezpečí od křesťanské říše francké nebo 

německé, kdyby zůstali pohany. 
          Prof. ThDr Bohumil Zlámal 
 

 

 SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ 
 

Česká princezna Anežka Přemyslovna je naprosto mimořádným 

zjevem v duchovních i kulturních dějinách naší země. Narodila 

se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla 

Otakara I., její matkou byla Konstancie, dcera uherského krále 

Bély III. Když byly Anežce pouhé tři roky, byla poslána se svou 

starší sestrou Annou do polské Třebnice. Obě byly zasnoubeny 

synům slezského knížete Jindřicha Bradatého a svaté Hedviky, 

a proto byly poslány na vychování 

do tamního kláštera cisterciaček, který 

svatá Hedvika založila. Za tři roky se 

však Anežka vrátila domů, protože syn 

vévody, s nímž byla zasnoubena, zemřel. 

Po krátkém pobytu na Pražském hradě 

byla poslána do kláštera premonstrátek 

v Doksanech, protože zdejší klášter byl 

vyhledáván jako centrum výchovy a 

vzdělání pro dívky z významných 

šlechtických rodů. Anežka zde zůstala asi 

rok a půl. 
 

Ve svých osmi letech byla Anežka zasnoubena s Jindřichem, 

synem císaře Fridricha II. Byla proto poslána do Vídně, aby zde 

byla vychována jako budoucí císařovna. Kníže Leopold VI., 

na jehož dvoře Anežka žila, však dosáhl zrušení jejího 

zasnoubení s Jindřichem, protože usiloval o sňatek Jindřicha a 

své dcery Markéty. Rozhořčený Přemysl Otakar I. vedl po jejím 

návratu domů neúspěšnou válečnou výpravu proti Rakousku. 

Roku 1228 dostala česká princezna první nabídku k sňatku 

od samotného císaře Fridricha II., kterou císař zopakoval ještě 

v roce 1233. Avšak pověst císařovy povahy a Anežčino směřování 

k řeholnímu životu ji vedly k tomu, že Anežka poslala list papeži 

Řehoři IX., v němž prosí o jeho ochranu, aby se mohla zasvětit 

Kristu a odmítnout sňatek s císařem. Papež jí odpověděl listem, 

ve kterém ji přijal za svou duchovní dceru, a poslal jí četné dary. 
 

Kolem roku 1231 se Anežka rozhodla pro založení špitálu, 

kláštera menších bratří a kláštera sester klarisek. Na to 

věnovala celé své královské věno. Pečovalo se zde nejen 

o nemocné, ale i o poutníky na cestách, lidi bez přístřeší, chudé či 

pronásledované. Roku 1237 na Anežčinu žádost povýšil papež 

Řehoř IX. bratrstvo pražského špitálu na samostatný řád 

křížovníků s řeholí svatého Augustina. 
 



Působení svaté Anežky se však neomezovalo jen na špitál, ale 

současně velice usilovala o založení kláštera sester klarisek. To 

se jí v roce 1234 povedlo. Anežčin klášter byl prvním klášterem 

kalristek za Alpami. Roku 1237 Anežka poslala papeži 

ke schválení znění řehole pro pražský klášter klarisek. Papež 

Anežčin návrh odmítl. Souhlasil, aby sestry vedly přísný život, 

ale chtěl, aby základní potřeby kláštera byly zajištěny z majetku 

kláštera. Žádost o reformu řehole klarisek se v té době jevila jako 

neprůchodná, proto Anežka po vzoru svaté Kláry požádala 

pro své společenství o privilegium chudoby, které ji bylo uděleno 

dne 15. dubna roku 1238. Šlo o dovolení žít pouze z almužen, 

bez jakéhokoli trvalého hmotného zajištění. V roce 1243 žádala 

znovu o schválení svých řeholních pravidel, tentokrát papeže 

Inocence IV. Její žádost byla opět zamítnuta. Když se o deset let 

později Anežka dozvěděla, že Kláře byla její nová řehole 

schválena, požádala papeže o dovolení, aby tato řehole mohla být 

užívána i v jejím klášteře. 
 

Anežka zemřela 2. března roku 1282 v období hladomoru. V době 

husitských válek byly její ostatky ukryty neznámo kam a dodnes 

nebyly nalezeny. 

 

Roku 1874 byl v Římě schválen kult Anežky České jako 

blahoslavené „od nepaměti.“ Teprve 700 let po její smrti ji papež 

Jan Pavel II. prohlásil za svatou. Stalo se tak 12. listopadu roku 

1989 v Římě za účasti více než 8000 poutníků z Čech a Moravy. 

Pět dní po její kanonizaci se udál památný 17. listopad 1989, 

který znamenal pád totalitního režimu v Československu. Mnozí 

v tom vidí duchovní dar svaté Anežky. 
  

             Svatí na každý den 

 

 

 

 

 

 

 

 PODĚKOVÁNÍ FARNÍ RADY 

 K UKONČENÍ JEJÍ ČINNOSTI 
 

Milí farníci, 

Chceme poděkovat Vám, všem farníkům, kteří jste nám projevili 

důvěru a podpořili jste nás v našem působení ve farnosti. Také 

chceme poděkovat za pomoc všem členům jednotlivých 

společenství, organizací a skupin, které jsme mohli ve farní radě 

zastupovat (např. jednota Orel, divadelní spolek Pod věží, velký 

sbor, dětská schola, živý růženec, modlitby matek, ekonomická 

rada, skauti, aj.). Poděkování patří i našemu duchovnímu 

správci, že nám umožnil podílet se na rozvoji naší farní rodiny. 
 

Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem. 
 

Michal Dostál, Ing. Jan David, Mgr. Pavla Jurková, Mgr. Petr 

Buzek, Eva Davidová, Josef Marek, Jiří Juračák, Petr David, 

Pavel Hykel, Dominik David 
 

 PROSBA 
 

Vážení farníci, 

nejprve mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří jakýmkoli 

způsobem přispívají svými články do našeho štramberského 

farního zpravodaje. 
 

I když v každém čísle farního zpravodaje je uváděna prosba 

o jakékoli příspěvky, chtěl bych tímto požádat veškeré spolky a 

společnosti v naší farnosti (jednota Orel, ministranti, sbor, 

dětská schola, skauti, modlitební společenství matek, brigády,…) 

o zasílání informací k jim pořádaným akcím, aby tyto mohly být 

v hojné míře navštěvovány a plnily svůj smysl. Rovněž je dobré 

zasílat a zveřejňovat informace o akcích již proběhlých, aby 

o nich naše farní rodina věděla co nejvíce. Vždyť právě k tomu je 

farní zpravodaj určen a díky informování farníků o různých 



probíhajících akcích může být život v naší farnosti pestřejší a 

plnější. 
 

I z tohoto důvodu posunujeme uzávěrku k zasílání příspěvků 

k datu 22. v každém měsíci. Je nutné si uvědomit, že 

bez aktuálních informací vyznívá snaha o pestrý a kvalitní farní 

zpravodaj vniveč. 
 

Děkuji za pochopení 

Vojtěch Monsport 
 

 MŠE SVATÁ 
 

V neděli 18. listopadu 2012 se v kostele sv. Kateřiny uskuteční 

již tradiční mše svatá. Mše bude zahájena v 10:15 a celebrovat ji 

bude otec Mons. Mgr. Martin David. 

Všichni farníci jsou srdečně zváni. 
 

 S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE 

 

V natěračské firmě dali natěrači velkou plechovku barvy. První 

den natřel tři sta metrů plotu. Druhý den jen sto padesát metrů 

a třetí den pouze padesát metrů plotu. 

Mistr se velmi zlobil: „Jak to, že natíráš každý den méně plotu?“ 

„Když já to mám stále dál k té plechovce s barvou…“ 
 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - LISTOPAD 
 

Úmysl všeobecný: 

Aby biskupové, kněží a všichni služebníci evangelia odvážně 

svědčili o věrnosti ukřižovanému a vzkříšenému Pánu. 
 

Úmysl misijní: 

Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům. 
 

Úmysl národní: 

Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné 

společnosti. 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V LISTOPADU 
 

1. Čt Slavnost všech svatých 18:00 

2. Pá Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 18:00 

3. So sv. Martin de Porres 18:00 

4. Ne 31. v mezidobí 

                        - sv. Karel Boromejský 8:45 

5. Po sv. Zachariáš a Alžběta 6:45 

6. Út sv. Leonard 6:45 

7. St sv. Wilibrord 18:00 

8. Čt sv. Gottfried 6:45 

9. Pá Svátek posvěcení lateránské baziliky 18:00 

10. So sv. Lev Veliký 18:00 

11. Ne 32. v mezidobí – sv. Martin 8:45 

12. Po sv. Josafat 6:45 

13. Út Svátek sv. Anežky České 6:45 

14. St sv. Mikuláš Tavelič 18:00 

15. Čt sv. Albert Veliký 6:45 

16. Pá sv. Markéta Skotská 18:00 

17. So sv. Alžběta Uherská 18:00 

18. Ne 33. v mezidobí – Posvěcení římské 

                 baziliky sv. Petra a Pavla 8:45 

19. Po sv. Mechtilda 6:45 

20. Út sv. Felix z Valois 6:45 

21. St Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 18:00 

22. Čt sv. Cecílie 6:45 

23. Pá sv. Klement I. 18:00 

24. So sv. Ondřej Dung – Lac a druhové 18:00 

25. Ne Slavnost Ježíše Krista Krále 8:45 

26. Po sv. Silvestr 6:45 

27. Út sv. Virgil 6:45 

28. St sv. Mansuet 18:00 

29. Čt sv. Saturnin 6:45 

30. Pá Svátek sv. Ondřeje 18:00 


