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LISTOPAD 2014

SVATÝ ONDŘEJ
narozen: Betsaida v Galileji
zemřel: kolem roku 60, Patras v Achaji (dnešní Řecko)
patron Rumunska, Ruska, Řecka, Skotska, Sicílie; Neapole,
Ravenny, Brescie, Amalfi, Mantovy, Bordeaux, Brugg a zejména
Patrasu; rybářů a obchodníků s rybami; je vzýván proti dně,
křečím a růži i za dobrý sňatek
atributy: kříž ve tvaru písmene X, provaz, síť
Pocházel
z Betsaidy
ležící
na severovýchodním
břehu
Genezaretského jezera a byl mladším bratrem Šimona Petra.
Ondřej se stal rybářem jako jeho otec Jan a bratr. Rodina se
později postupně přestěhovala do Kafarnaa. Ondřejovým
přítelem byl mladší Jan Zebedeův a společně se zařadili mezi
učedníky Jana Křtitele. Evangelium nám je ukazuje v jeho
společenství při prvním setkání s Ježíšem (Jan 1,35-42).
Další setkání Šimona – Petra a Ondřeje s Ježíšem je zmiňováno
ap. Markem při lovu ryb (Mk 1,16-18).

Z obsahu:
 svatý Ondřej
 Taneční víkend
 Spirituál kvintet
 Adventní duchovní obnova mládeže
a mnoho dalšího …
Náměty na témata a články do prosincového čísla zpravodaje
zasílejte na email: vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte
osobně Vojtěchu Monsportovi do 22. 11.
Internetové stránky farnosti:
www.stramberk.farnost.cz

Marek se o Ondřejovi zmiňuje při Ježíšově příchodu do jejich
domu v Kafarnau, aby uzdravil Petrovu tchyni (Mk 1,29). Třetí
zmínka v tomto evangeliu se týká mohutných jeruzalémských
hradeb, obklopujících zdola chrám, na které při odchodu
z Jeruzaléma upozorňoval jeden učedník a Ježíš o nich řekl, že
z nich nezůstane kámen na kameni. Ondřej spolu s Petrem,
Jakubem a Janem mu pak řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a
jaké bude znamení, až se to začne všechno schylovat ke konci!“
(Mk 13, 1-4). V této souvislosti papež Benedikt XVI. upozorňoval,
že i my se můžeme Ježíše ptát na to, co máme na srdci, ale
musíme být ochotni přijmout jeho učení, jako učedníci, které
Ježíš vybídl, aby prozíravě četli znamení časů a zůstali bdělí.

V Janově evangeliu je Ondřej uváděn jako
„první povolaný,“ proto je nazýván
„Protokletos,“ zejména v ortodoxní tradici.
Jan o něm rovněž hovoří při rozmnožení
chlebů, kdy Ondřej upozornil: „Je tu jeden
chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě
ryby.“ (Jan 6,9). Když Řekové v Jeruzalémě
o svátcích prosili Filipa: „Pane, rádi
bychom viděli Ježíše,“ tehdy šel Filip
za Ondřejem a pak teprve šli za Ježíšem
(Jan 12,22). Z toho je patrné, že Ondřej
uměl dobře řecky, což ho po seslání Ducha Svatého asi vedlo
k hlásání evangelia v Řecku. Biblické zprávy o něm končí ve
Skutcích ap. l,13. Dále ale o něm hovoří stará křesťanská tradice
u spisovatelů Origena, Eusebia, Jeronýma a mnohá apokryfní
literatura.
Ondřej podle některých údajů odešel roku 42 do maloasijského
kraje. Odtud přešel na pobřeží Černého moře, působil v Bythinii,
Sinope a Pontu. Pak prý pokračoval přes Arménii do Kurdistanu
a zpět do Arménie. Prošel Skythii, Thrakii a přes Makedonii
do Řecka. Při těchto cestách, podle legendy, v jednom městě
obrátil na víru mladíka proti vůli rodičů, kteří prý řekli, že by
raději viděli syna mrtvého než křesťanem. Potom zapálili dům,
v němž syn s apoštolem přenocovali. Oheň byl prý zázračně
uhašen pouhou sklenicí vody, kterou mladík s vírou použil.
Rozezlení příbuzní pak znovu chtěli zaútočit pomocí žebříku, ale
pozbyli zrak. Událost prý napomohla k víře dalším.
Všechny zprávy nám ukazují apoštola Ondřeje hlavně jako
apoštola řeckého světa. V řeckém městě Patrasu ho místodržící
Egeas nechal zatknout a Ondřej byl obžalován, že odvrací lid
od bohů a boří jejich chrámy. Následně byl bičován a odsouzen
k ukřižování.

Ondřej, podobně jako v Římě jeho bratr Petr, žádal, aby mohl
zemřít na odlišném kříži než Ježíš. A tak byl pro něj připraven
kříž ve formě velkého X, jehož tvar zůstává nazýván „křížem
svatého Ondřeje“. Ondřej byl v Patrasu na kříži připoután
provazy, nikoli přibit, snad aby jeho muka byla delší. Umíral
po tři dny a přitom kázal těm, kteří se shromáždili kolem jeho
kříže.
Ostatky svatého Ondřeje zůstaly v Patrasu do roku 356, potom
je údajně císař Constantius II. nechal přenést do Cařihradu,
mimo fragmentu apoštolovy hlavy. Bratrské pouto ukřižovaných
apoštolů - Petra pohřbeného v Římě a Ondřeje v Cařihradu - se
podle upozornění papeže symbolicky projevuje na vztahu
římského a cařihradského stolce - sesterských církví.
Za byzantsko-tureckých a křižáckých válek přenesl kardinál
Capuan v roce 1206-1208 Ondřejovy ostatky, zejména jeho
lebku, do italského města Amalfi, ležícího asi 20 km od Salerna
při pobřeží západním směrem. V roce 1462 byla Ondřejova lebka
přenesena do chrámu svatého Petra v Římě. Papež Pavel VI. ji
pak v roce 1964 vrátil řecké pravoslavné církvi v Patrasu, kde je
uchovávána v bazilice, stojící na místě tradovaného apoštolova
umučení.
catholica.cz

INFORMACE
Celý listopad se bude konat mezinárodní sbírka na pomoc
pronásledovaným v afrických zemích, na Ukrajině a na Blízkém
Východě.
Rovněž budeme v prvním listopadovém týdnu ve farnosti vést
prosebnou adorační pobožnost, která bude ve čtvrtek
6. listopadu v Závišicích a v pátek 7. listopadu 2014
ve Štramberku po mši svaté a budou trvat asi hodinu.

TANEČNÍ VÍKEND

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ
OBNOVA MLÁDEŽE

Nenechte si ujít Taneční víkend, při kterém se naučíte či si
osvěžíte standardní tance jako je polka, valčík, waltz a také
latinskoamerické např. jive, cha-chu a další. Celý víkend se Vám
budou věnovat taneční mistři a čeká Vás nejen tanec, ale i
soutěže, modlitba, společenství a další. Dorazit můžeš jak v páru,
tak také sám.

Srdečně Vás zveme a nabízíme všem mladým mužům i dívkám
od 8. tříd ZŠ akci s názvem Adventní Duchovní Obnovu Mladých,
která se uskuteční od 5. do 7. prosince 2014 na faře
v Životicích u Nového Jičína.

S sebou si vezmi taneční oblečení, boty a nezapomeň něco
dobrého do společné kuchyně.

V prvním ročníku zaostříme na svobodu prostřednictvím otce
Jana Slavíka, někdejšího kaplana pro mládež místního
děkanátu.

Začínáme v pátek 21. listopadu v 19:00 ve Staré Vsi.
Mládež je srdečně zvána.

MONT BLANC
Skautský oddíl Jeseník nad Odrou – Hůrka si Vás dovoluje
pozvat na přednášku P. Víta Zatloukala, která se uskuteční
v sobotu 22. listopadu 2014 od 18:00 v agitační místnosti KD
v Jeseníku nad Odrou.
Vstupné dobrovolné.
Všichni jsou srdečně zváni.

SPIRITUÁL KVINTET
Charita Frýdek-Místek Vás zve na benefiční koncert skupiny
Spirituál kvintet, který se koná v úterý 25. listopadu 2014
od 19:00 v Národním domě ve Frýdku-Místku.
Vstupné je 150,-Kč
Všichni farníci jsou zváni

Nebojme se investovat čas pro sebe. Věříme, že se máte na co
těšit.
Další
informace
a
možnost
se
přihlásit
na mladeznj.signaly.cz

SCHŮZKY MINISTRANTŮ
KDE: na faře ve Štramberku
KDY: v soboty 8. a 22. listopadu od 9:00 do 11:00

SETKÁNÍ MLÁDEŽE
KDE: na faře ve Štramberku
KDY: pátky 14. a 28. listopadu od 19:00
Zváni jsou všichni od 8. třídy ZŠ výše, více na webových
stránkách farnosti.

VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ VE FARNOSTI
Na bohoslužbách 12. října bylo celkem přítomno 333 věřících.
Z toho 237 (113 mužů a 124 žen) ve Štramberku a 96 (49 mužů a
47 žen) v Závišicích. Počet je neobjektivní, protože Závišice
pořádaly Dušičkovou pouť na Svatý Hostýn.

NEPŘÍTOMNOST KNĚZE VE FARNOSTI

PROGRAM BOHOSLUŽEB V LISTOPADU
Štramberk Závišice

Od 10. listopadu do 15. listopadu 2014 nebudou mše svaté
ve Štramberku a Závišicích a rovněž nebude výuka
náboženství třetí třídy ve Štramberku a všech tříd
v Závišicích, protože budu na duchovních cvičeních pro kněze.
Záskok v případě pohřbu nebo udělení svátosti pomazání
nemocných bude zajištěn v Kopřivnici P. Jiřím Ramíkem mob: 731 625 687.
otec Vladimír

SBÍRKY V MĚSÍCI ŘÍJNU
V neděli 5. října 2014 bylo na potřeby farnosti vybráno 12 630 Kč
ve Štramberku a v Závišicích 20 100,-Kč na opravu obrazu
Krista v Božím Hrobě.
V neděli 19. října 2014 bylo na misie vybráno ve Štramberku
27 945 Kč a v Závišicích 8 561,-Kč.
Za dary Pán Bůh zaplať.

APOŠTOLÁT MODLITBY - LISTOPAD
Úmysl všeobecný:
Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních.
Úmysl evangelizační:
Za dobré formátory, aby moudře vedli mladé seminaristy,
řeholníky a řeholnice.
Úmysl národní:
Aby Boží království bylo posledním cílem, ke kterému každým
dnem svého života směřujeme vědomě.

1. So Slavnost všech svatých
8:30
2. Ne Vzpomínka
na všechny věrné zemřelé
8:30
Dušičková pobožnost na hřbitově
3. Po sv. Martin de Porres
4. Út sv. Karel Boromejský
17:30
5. St sv. Zachariáš a Alžběta
17:30
6. Čt sv. Leonard
6:45
7. Pá sv. Wilibrord
17:30
8. So sv. Gottfried
17:30
9. Ne Posvěcení lateránské baziliky
8:30
10. Po sv. Lev Veliký
11. Út sv. Martin
12. St sv. Josafat
13. Čt Svátek sv. Anežky České
14. Pá sv. Mikuláš Tavelič
15. So 33. v mezidobí – s nedělní platností
16. Ne 33. v mezidobí
8:30
Ne Pouť sv. Kateřiny v Tamovicích 10:00
17. Po sv. Alžběta Uherská
18. Út Posvěcení baziliky sv. Petra a Pavla 17:30
19. St sv. Mechtilda
17:30
20. Čt sv. Felix z Valois
6:45
21. Pá Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě17:30
22. So sv. Cecílie
17:30
23. Ne Slavnost Ježíše Krista Krále
8:30
24. Po sv. Ondřej Dung – Lac a druhové
25. Út sv. Kateřina
17:30
26. St sv. Silvestr
17:30
27. Čt sv. Virgil
6:45
28. Pá sv. Mansuet
17:30
29. So sv. Saturnin
17:30
30. Ne 1. adventní - Svátek sv. Ondřeje 8:30
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