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 KŘESŤANSTVÍ U SLOVANŮ 

 PŘED PŘÍCHODEM 

 SVATÝCH CYRILA A METODĚJE 
 

Možno říci, že osudovým rokem pro středoevropské Slovany byl 

rok 800, jednak pro nebezpečí jejich zániku, jednak i po kladné 

stránce, že se rozdrobené kmeny sjednocovaly a viděly, že je jim 

potřebí buď přijat vyšší kulturu a o ni usilovat, nebo zahynout. 
 

Východofrancká říše byla již křesťanská. V Bavorsku a 

v Rakousku byly např. již 4 diecéze (Solnohrad, Pasov, Řezno a 

Augšpurk) a byl už větší počet benediktinských klášterů. 
 

Co se odehrávalo po roce 800 na Moravě? 

Moravští Slované dobře věděli, že se dříve nebo později střetnou 

s Němci, kteří půjdou na výboj a že se jim ubrání jen tehdy, když 

se nebudou chovat nepřátelsky k nové vysoké kultuře a víře 

křesťanské. Platili sice poplatek míru synu Karla Velkého 

Ludvíku Pobožnému a jeho nástupcům. Poprvé se jmenují 

Moravané vedle Čechů na říšském sněmu ve Frankfurtu 

nad Mohanem roku 822, ale to je ještě nezabezpečovalo. Jen 

upřímné přátelství s římským křesťanským císařem a přijetím 

víry mohlo národ zachránit. 
 

V té době vystupuje na Moravě Mojmír I., jako kníže 

sjednocených Slovanů. Byl to moudrý vladař, žil v pokoji 

s císařem Ludvíkem, nebránil křesťanské víře, zval sem 

misionáře a snažil se upevnit jednotu svého lidu křesťanskou 

vírou. Sám byl snad už křesťanem. Hmotná kultura Moravanů 

byla už značně vysoká (jak ukazují vykopávky), ale soudržnost 

ještě malá. Malí kmenoví náčelníci nechtěli poslouchat. To bylo 

asi příčinou, že Mojmír I. vyhnal okolo roku 833 z Nitry knížete 

Pribinu i s jeho synem Kocelem. Pribina byl ještě katechumen a 

postavil v Nitře křesťanský kostelík sv. Emerama, který posvětil 

roku 831 solnohradský arcibiskup Adalrám. 

mailto:vojtechmonsport@seznam.cz
http://www.stramberk.farnost.cz/


Po roce 843 se Moravané pokusili o odboj. Císař Ludvík přitáhl 

s vojskem na Moravu roku 846 a po smrti Mojmíra dosadil jim 

za knížete Rostislava (Rastice). Ten byl už křesťanem a za něho 

přicházeli sem volně křesťanští misionáři z Řecka, Bavorska a 

z Itálie, kterým nechybělo obětavosti a nadšení, ale chyběla 

znalost jazyka slovanského, takže lid jim nerozuměl a nechápal 

velký dar křesťanské víry. 
 

A tu přišla chvíle, ona dějinná chvíle, pro Moravany, když se 

Rostislav roku 862 rozhodl, že požádá papeže Mikuláše I., aby 

mu poslal takové biskupy a učitele, kteří by mohli obrátit celý 

národ. Papež by byl rád vyhověl, jenže v Římě takových mužů 

nebylo. Tu se Rostislav obrátil na východořímského císaře 

v Cařihradě Michala III., aby na Moravu poslal takové muže. 
 

Když přišlo moravské poselstvo Rastislavovo do Cařihradu 

roku 862, takto promluvili k císaři Michalu III.: „Náš lid se zřekl 

pohanství a přidržuje se křesťanského zákona. Přicházeli k nám 

misionáři z Německa, Vlach a Řecka. Nemáme však takového 

učitele, který by nám pravou víru křesťanskou vyložil v našem 

jazyku. Tedy pošli nám, pane, takového biskupa a učitele.“ 
 

Císař Michal po poradě s královskou radou vybral dva muže, 

kteří byli již osvědčenými misionáři u Arabů a Chazarů. Byl to 

učený univerzitní profesor a filosof Konstantin a jeho starší bratr 

Metoděj, který byl kdysi guvernérem slovanských krajů kolem 

Soluně. Oba teď žili v klášteře na Olympu. Císař si je povolal a 

promluvil ke Konstantinu: „Vím, filosofe, že jsi unavený, ale je 

potřebí, abys tam šel, vždyť nikdo nemůže tu práci provést tak, 

jako ty. Dám ti mnoho darů na cestu. Vezmi si sebou bratra 

Metoděje a jdi.“ 
          Prof. ThDr Bohumil Zlámal 
 

 SVATÁ LUCIE 
 

Ochránkyní zraku je Lucie jak pro své jméno (z latiny lux = 

„světlo“), tak větou, kterou jí připisují životopisci: „Nevěřící 

zbavím slepoty.“ Anebo snad i proto, 

že její svátek připadá na den 

13. prosince. Lidové rčení „svatá Lucie 

noci upije“ zní jako pozdrav úlevy 

pro návrat světla ve dnech, které se 

pozvolna prodlužují. 
 

K ochraně zraku se zase váže sicilský 

zákusek zvaný cucía, který se 

ze zbožností jí dne 13. prosince. Je 

z obilných zrnek na upomínku velkého hladomoru, jenž na Sicílii 

dolehl. Po vroucím vzývání světice prý tehdy připluly do přístavu 

v Syrakusách lodě plné obilí a vyhladovělý lid ho jedl syrové a 

v celku. K obilí se většinou přidává hrst cizrny jako symbol 

„oček“ světice chránící zrak. 
 

Lucie byla jednou z obětí Diokleciánova a Maxmiliánova 

pronásledování křesťanů, běsnění, jež trvalo v letech 303 – 311. 

Podle tradice patřila ke vznešené syrakuské rodině a byla již 

zaslíbena jako nevěsta mladíkovi svého stavu, když došlo 

k události, která jí změnila život. Její matka Eutychie 

onemocněla a Lucie se rozhodla doprovodit ji na pouti 

do Katánie, aby tam poprosila za její uzdravení svatou Agátu, 

patronku města. Obě ženy v kostele vyslechly úryvek z evangelia 

o krvácející ženě, jež byla uzdravena, když se dotkla lemu 

Ježíšova šatu. Dotkly se hrobu svaté Agáty, a Lucie měla náhlé 

vidění katonské světice, která ji oznámila matčino uzdravení 

spolu s budoucím mučednictvím. 
 

Na zpáteční cestě ze Syrakus se mladá dívka rozhodla zasvětit 

se zcela Bohu, zřekla se manželství a vydala na prodej své věno, 

aby výtěžek z něho věnovala chudým. Snoubenec rozrušený jejím 

jednáním ji udal jako křesťanku místodržícímu Paschasiovi. Ten 

ji dal zatknout a přikázal jí, aby obětovala bohům výměnou 

za svobodu. 
 



Nakonec Lucie zemřela mučednickou smrtí (byla probodena). 

Její ostatky se nacházejí v křišťálové urně nad oltářem 

v benátském chrámu svatého Jeremiáše a Lucie 
             Svatí na každý den 
 

 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

Jako každoročně, tak i v roce 2013 se uskuteční ve Štramberku 

tradiční charitní Tříkrálová sbírka. 

Obracím se proto na Vás, již plnoleté (18 let a více), s prosbou 

o zapojení do této sbírky jako vedoucí kolednických skupinek. 

Rovněž prosím o pomoc všechny děti, které se chtějí této sbírky 

zúčastnit jako koledníci. 

Případní zájemci se hlaste k Vojtěchu Monsportovi osobně nebo 

telefonicky (tel.: 605 765 998) do 15. 12. 2012. 

Rajóny a další podrobnosti budou upřesněny později. 
 

Děkuji za pomoc při konání dobré věci. 
          Vojtěch Monsport 

 

 

 PROMÍTÁNÍ FILMU 
 

V neděli 9. prosince 2012 v 9:50 hodin (po mši svaté) se v kostele 

uskuteční promítání filmu o Celostátním setkání mládeže, které 

proběhlo letos v létě ve Žďáře nad Sázavou. Součástí promítání 

bude i povídání účastníků z naší farnosti. Předpokládané 

ukončení v 11 hodin. 
    Dominik David 
 

 

 VÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ 

 

K vánoční svátosti smíření budou moci štramberští farníci 

přistoupit v sobotu 15. 12. 2012 od 15:00 do 18:00 v místním 

kostele. Zpovídat bude otec František a otec Michal Petr. 
 

 

 ŽIVÝ BETLÉM V ZÁVIŠICÍCH 

 

Skautský oddíl Minehawa Vás zve ve středu 19. prosince 2012 

na Živý betlém. Představení proběhne v 17:00 na zahradě 

za hospodou U Kremlu. Těšit se můžete i na Vánoční koncert a 

jarmark s hudebním doprovodem v podání dechové hudby 

Závišanka. 
 

Všichni jste srdečně zváni. 
                 Alžběta Sykalová 

 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

 

Jako každý rok tak i letos budou skauti na Štědrý den dopoledne 

roznášet Betlémské světlo. Pokud o něj máte zájem, budete mít 

možnost se zapsat od 9. 12. do 16. 12. na stolečku pod kůrem 

anebo přes formulář na internetových stránkách farnosti. 
                  Dominik David 
 

 

 ZÁVĚR Z FÓRA MLÁDEŽE 
 

Ve dnech 23. – 26. února 2012 se ve Ždáře nad Sázavou sešli 

na základě pozvání Sekce pro mládež ČBK mladí delegáti 

z různých diecézí, hnutí, řeholí, vysokoškolských společenství a 

občanských sdružení se svými biskupy. Společně se modlili a 

vzájemně diskutovali. Fórum je součástí 5. celostátního setkání 

mládeže, které se v tomto městě uskutečnilo v srpnu letošního 

roku. 
 

Poděkování: 

Děkujeme biskupům za jejich zájem o nás mladé a za účast 

na našich aktivitách. Vážíme si služby kněží, zasvěcených osob 

i laiků, kteří se nám věnují. 
 

Nabízíme: 

 své síly církvi, zejména kněžím ve farnostech 

https://zdar2012.signaly.cz/1202/zavery


 své schopnosti v oblasti nových komunikačních technologií 

pro prezentaci církve 

 svým vrstevníkům možnost poznat život křesťanů při 

běžných světských aktivitách 

 ochotu evangelizovat především skrze příklad vlastního 

života a ve vhodnou chvíli otevřeně mluvit o Kristu 
 

Toužíme: 

 po možnosti žít ve společenství věřících vrstevníků, 

ve kterém budeme moci prohlubovat duchovní život a 

zakoušet skutečnou lásku 

 aby naše farnosti byly místy, kde se nově příchozí budou cítit 

vítáni a přijati 

 nezanedbávat kvůli mnoha akcím osobní vztah s Kristem 

 více a konkrétněji sloužit a projevovat lásku k bližním 

 přispět k tomu, aby společnost nevnímala církev pouze jako 

záležitost kněžstva, ale jako společenství tvořené duchovními 

a laiky 
 

Žádáme: 

 vyváženost duchovního, intelektuálního a praktického 

rozměru přípravy na biřmování 

 aby se na formaci biřmovanců podíleli také dobře připravení 

laici; vnímáme důležitost výběru kmotrů a biřmovacích 

patronů 

 aby pro přípravu na biřmování byly vypracovány rámcové 

materiály 

 aby nám kněží více důvěřovali a dali nám více 

spoluzodpovědnosti 

 aby nás doprovázeli a formovali zkušení lidé s porozuměním 

pro mládež 

 aby kněží zapojovali do chodu farností odborníky z řad laiků 

a měli více času pro kněžskou službu 

 aby byli bohoslovci při své formaci intenzivněji vedeni 

k životu ve společenství, ke spolupráci s laiky a k práci 

s mládeží 

 aby diecéze podporovaly vznik gynekologických ordinací 

pracujících v souladu s učením katolické církve 

 aby se v církvi lépe komunikovaly záměry a vize a otevřeněji 

se hovořilo o aktuálních problémech 

 aby se představitelé církve ve společnosti jasně vyjadřovali, a 

to i ke kontroverzním otázkám 

 aby církev podporovala lidi, kteří vnášejí křesťanská témata 

do společnosti a médií 

Děkujeme za dar víry a za společenství církve. 
delegáti 4. celostátního fóra mládeže 

Ve Žďáře nad Sázavou 26. února 2012 
 

 

 POUŤ „OD OCEÁNU K OCEÁNU“ 

 

V posledních dnech měsíce srpna jsme vítali v České republice 

vzácnou návštěvu, ikonu Panny Marie Čenstochovské na její 

pouti „od oceánu k oceánu“ za ochranu lidského života a obnovu 

rodin. Iniciátory akce byly organizace na ochranu nenarozeného 

života. U nás se celé záležitosti obětavě ujalo Hnutí pro život ČR. 
 

Pouť byla zahájena 14. června v ruském Vladivostoku a 

o Vánocích skončí ve Fatimě v Portugalsku. Matka přišla 

navštívit své děti – i takto lze celé toto putování kopie 

milostného obrazu Čenstochovské Madony chápat. Prošla 

24 států Evropy a Asie. Tato ojedinělá celosvětová kampaň 

na podporu života má v roce 2013 pokračovat i v Americe, Africe 

a Austrálii. 
 

Po celou dobu putování v České republice byli organizátoři velmi 

mile překvapeni nečekaným zájmem věřících. Ona opovrhovaná 

lidová zbožnost v českých zemích je opět na vzestupu. Biskup 

František Václav Lobkowicz připomenul Mariino „Ano“ životu. 

Mimo jiné řekl: „Rád bych se Panně Marii omluvil za naše 

předky – husity, …“ Šrámy na ikoně Čenstochovské Madony 

pocházejí totiž z roku 1430 a jsou dílem loupeživých rytířů, 

podporovaných českými husity. Prosba o odpuštění vin za útoky 



proti životu v České republice od olomouckého metropolity Jana 

Graubnera se dotkla mnoha srdcí. Upřímná slova hradeckého 

světícího biskupa Josefa Kajneka o svěření budoucnosti našeho 

národa Panně Marii podtrhlo, že se modlil v katedrále Svatého 

Ducha dlouho do noci a odcházel jako poslední. Jako nečekaný 

bonus bylo symbolické setkání Panny Marie se svatým Lukášem 

při mši svaté s řeckokatolickým exarchou Ladislavem Hučkem 

v Praze u svatého Ignáce. Vyvrcholením pouti bylo překrásné 

setkání připravené brněnskými minority v kostele sv. Janů 

v centru Brna. Provinciál minoritů Bogdan Sikora připomněl 

nezbytnou roli Matky Boží při záchraně evropské civilizace 

před muslimskou agresí v bitvě u Lepanta roku 1571 a v bitvě 

u Vídně roku 1683. Také roku 1920 nesli kopii ikony obránci 

Varšavy a ubránili město proti mnohem početnějším 

rudoarmějcům. 
 

Mohli bychom pokračovat, nicméně i toto málo stačí k víře, že 

ona, Neposkvrněná, je schopna vyprosit od Pána zázrak i 

v prostředí, kde jsou zabíjeny nenarozené děti a staří lidé a kde 

jsou mocenskými zásahy záměrně likvidovány manželství a 

rodina. Proto se uskutečnila tato pouť „Od oceánu k oceánu“. 
 

Informace o celé pouti jsou k dispozici 

na www.fromoceantoocean.org 
      Vyňato z Immaculaty a ze zpráv z Hnutí pro život 

 

 

Kopie ikony Čenstochovské Madony se nachází i v našem 

kostele. Původně byla umístěna vlevo od hlavního oltáře, 

u vchodu do sakristie. Při malování kostela byla přemístěna 

do místnosti nad sakristii, tam se nachází dodnes. Historie oltáře 

Čenstochovské Madony v našem farním kostele mladší generaci 

není známá, snad se najde ještě pamětník, který o umístění 

ikony v našem kostele něco ví. 
              Ludmila Petrášová 
 

 

 VIA CRUSIS VE ŠTRAMBERKU 
 

Od září roku 2011 probíhá projekt Via Crucis, kdy se mladí lidé 

z děkanátu Nový Jičín rozhodli opravit Křížovou cestu vedoucí 

z Nového Jičína na horu Kotouč ve Štramberku. Cílem projektu 

je zachovat nejen kulturní, ale také duchovní hodnoty těchto 

historických staveb. Fyzicky jde o opravení a zrekonstruování 

8 kaplí, vztyčení 4 památečních křížů a postavení závěrečného 

zastavení na hoře Kotouč ve formě moderní kaple, která má 

za úkol symbolizovat původní kostel. Tuto kapli navrhnul 

Ing. Arch. Kamil Mrva. 
 

V současné době jsou již plně zrekonstruované kaple v obci Rybí. 

Také je kompletně zprůchodněna celá stezka – z Nového Jičína 

až na Kotouč, kde jsou zabetonovány základy pro vystavění 

posledního zastavení. Přes zimu budou probíhat přípravné práce 

v dílnách, na jaře pak dojde k samotnému postavení moderní 

kaple. 
 

Od 12. října probíhají práce ve Štramberku – na Horní Baště. 

Zapojili se zde místní farníci, mládež a dokonce místní děti. Byly 

zde odstraněny veškeré degradované omítky, změřena vlhkost 

a stanovena bezpečná zóna. Kaple má již kompletní novou 

omítku, a to speciální – sušící. Nejdůležitější však bylo zpětně 

vytvořit drobné štukatury, jako například letopočty. S těmito 

pracemi nám neuvěřitelně pomohl pan Hykel, přezdívaný 

„Baltazar“. Jsme mu za to velmi vděční a tímto mu moc 

děkujeme! 
 

Co se týče interiéru kaple, taktéž zde byly osekány omítky, které 

byly v dezolátním stavu. Zůstaly však původní klenby. 
 

Moc děkujeme všem, kteří se zapojili do brigád a pomohli 

s rekonstrukcí kapliček. 
 

Na Horní Baště bychom ještě letos rádi stihli generální opravu 

střechy, opravu schodiště, plotu a kamenné zídky. Malby budou 

http://www.fromoceantoocean.org/


dokončeny na jaře příštího roku. S čím jsme ale nepočítali je to, 

že bude potřeba vyměnit dveře této kaple. Na tuto opravu 

finance vyhrazené nejsou, doufejme ale, že se nějaké zdroje 

najdou. 
 

Aktuální informace a fotografie najdete na webu 

http://mladeznj.signaly.cz/ 
 

Projekt je realizován za podpory Evropské unie – program 

Mládež v akci; Nadace Vodafone – grantový program V pohybu. 

Dalšími sponzory jsou: Mládež – česká národní agentura, KEMA 

Morava a další dárci. 
 

Pozn.: V zimních měsících proběhne ve Štramberku výstava, kde 

bude možnost dozvědět se mnoho informací o historii Křížové 

cesty (informace k této výstavě budou zveřejněny ve farním 

zpravodaji). 
              Michaela Kubrická 
 

 

 ŽIVÝ RŮŽENEC 
 

Živý růženec je modlitební společenství věřících, kteří se kromě 

svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho 

desátku růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi 

členy tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila za den celý velký 

růženec. Členové tak přispívají každý svým dílem, ale užívají 

milosti spojené s modlitbou celého růžence. 
 

Živý růženec vzniknul v roce 1826 ve Francii z podnětu Pauline 

Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících 

lidí v okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou svého faráře a 

rozhodla se radikálně změnit způsob svého života. Složila slib 

čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě 

k Nejsvětější svátosti a nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu 

srdci Ježíšovu. Později založila společenství 10 lidí, které 

podporovalo modlitbou i finančně šíření evangelia. 
 

Smyslem živého růžence je především síla společné modlitby. 

Dá-li se nás dohromady 5, pomodlíme se společně každý den 

jeden růženec. Přínosem pro každého, kdo se zapojí, je i 

upevnění vytrvalosti v modlitbě.  

V naší farnosti jsme se živý růženec začali modlit v prosinci roku 

1972 z iniciativy slečny Marie Jurákové, která se ujala vedení. 

Po ní vedl společenství pan Vilém Petráš a pak paní Anna 

Davidová a paní Ludmila Petrášová, která se obětavě stará 

dodnes. 
 

Za těch uplynulých 40 let se už ve společenství živého růžence 

vystřídalo mnoho farníků a v současné době má živý růženec 

ve Štramberku 94 členů. Nemodlí se jen babičky, ale i dost 

mužů, mladí lidé, mnohdy celá rodina. 
 

Výměna lístků probíhá každý měsíc, vždy po mši svaté v neděli 

po prvním pátku v měsíci. Modlíme se na úmysly Apoštolátu 

modlitby na jednotlivé měsíce. Za členy živého růžence je každý 

první pátek v naší farnosti sloužena mše svatá. 
 

Pokud by se někdo chtěl ke společné modlitbě živého růžence 

připojit, může se obrátit na paní Ludmilu Petrášovou nebo Evu 

Davidovou Všechny mezi sebou rádi a srdečně přivítáme. Zveme 

také ke společné modlitbě svatého růžence před každou mší 

svatou, která začíná 35 minut před začátkem bohoslužby. 
 

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam 

jsem já uprostřed nich.“ Mt 18,20  
    Eva Davidová 

 

 

 ADVENT 

 PŘEVLEK PRO STRES A KŠEFT? 
 

Co je to vlastně advent? 

Na to lze odpovědět různě. Bez přemýšlení lze říci, že to 

vnímáme často jako nějaký převlek pro hektičnost, stres a kšeft, 



který je ozdoben levnými šablonami, na něž už stejně dávno 

nikdo nevěří. V mnohém to může být pravda, ale přesto to 

nevyjadřuje celou pravdu. Lze ovšem také zcela opačně říct, že 

advent je časem, v němž se uprostřed nevěřícího světa stává 

viditelným něco ze světla ztracené víry, jako bychom vnímali 

jeho odlesk. 
 

Hvězdy vidíme ještě dlouho poté, co vyhasly, protože jejich 

původní světlo je stále na cestě k nám. Také každé tajemství si 

často uchovává něco z tepla a naděje pro ty, kteří už nedokážou 

věřit. Proto lze také říci, že advent je časem, v němž se 

mobilizuje dobro, které už bylo skoro zapomenuto, probouzí se 

ochota myslet na druhé a dobro jim prokazovat. 
 

Zázrak se nekonal 

Francouzský spisovatel Julien Green vypráví, že v mládí, 

přestože si hověl v požitcích a odsuzoval církev, existovalo něco 

zvláštního: čas od času zašel do kostela s nepřiznanou touhou, 

aby se stal zázrak, který by jej rázem propustil na svobodu z jeho 

„vězení“. „Zázrak se nekonal,“ pokračuje Green ve své zprávě, 

„ale z dálky jsem vnímal jakousi zvláštní Přítomnost.“ To, co 

vypráví Julien Green o svém bouřlivém mládí, překvapivě 

připomíná zápas, kterému, jak se zdá, je vystavena naše doba. 

Projevuje se zde podoba moderního života, který nám na jedné 

straně připadá jako neodmyslitelný rys naší svobody, na druhé 

straně jej však chápeme jako otroctví, z něhož by nás měl 

vysvobodit nejlépe nějaký zázrak. 
 

Bůh s námi jedná zcela lidsky 

Ochota otevřít se tajemné Přítomnosti, pomalu ji přijímat, 

dovolit jí, aby do mě mohla pronikat, to je to, co se děje v adventu 

– první záblesky světla v ještě tolik temné noci. Až se nám 

podaří sestoupit z trůnu své namyšlenosti, stane se to, o čem 

v Bibli žalmista říká, že srdce se pozvedne, nabere výšku a 

skrytá Boží přítomnost začne pronikat hlouběji do našeho 

zmateného života. 
 

Advent není žádný náhlý div či zázrak. Bůh s námi jedná zcela 

lidsky, krok za krokem nás vede a čeká na nás. Dny adventu se 

podobají tichému klepání na naše nitra, abychom se odvážili 

hledat tajemnou Boží přítomnost, která jediná může člověka 

opravdu osvobodit. 
 

Se svolením zpracováno podle knihy Josepha Ratzingera: Boží světlo v naší 

době - Meditace k církevnímu roku, kterou vydalo nakladatelství Paulínky. 

       Ludmila Petrášová 
 

 

ROK VÍRY 
 

11. října církev na celém světě vstoupila 

do Roku víry. Víte, co znamená logo, které 

pro tuto událost vzniklo? 
 

Na první pohled v něm rozeznáme loďku, 

obraz církve, jejímž hlavním stěžněm je kříž. 

Napjaté plachty pak evokují symbol Krista, 

který se v křesťanské ikonografii ustálil 

z počátečních třech písmen označení "Iesus 

Hominum Salvator" (Ježíš, Spasitel lidstva). Za plachtovím je 

kruhem vyznačeno slunce, což současně odkazuje na eucharistii. 
 

Český web: 

http://rok-viry.webnode.cz/ 
 

Rok víry na portálu vira.cz: 

http://www.vira.cz/Texty/Clanky/K-rok-viry.html 
       Ludmila Petrášová 

 

 

 HNUTÍ MODLITBY MATEK 

 

Kouzlo Vánoc je nezávislé na pohodě či nepohodě, ale závisí 

na lásce a hloubce lidského srdce. Království narozeného dítěte 

je ve vás. Pokud je ve vás láska k Bohu, zůstává i ve vás kouzlo 

všech kouzel - láska Boží, věčná a nekonečná. 

http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Bozi-svetlo-v-nasi-dobe-Meditace-k-cirkevnimu-roku.
http://www.paulinky.cz/obchod/detail/Bozi-svetlo-v-nasi-dobe-Meditace-k-cirkevnimu-roku.
http://www.paulinky.cz/
http://rok-viry.webnode.cz/
http://www.vira.cz/Texty/Clanky/K-rok-viry.html


Jestliže Bůh sestoupil z nebe na zem 

pro nás, není pochyb, že nás miluje. 

A jestliže nás někdo miluje, jestliže nás 

dokonce sám Bůh miluje, vše je pro nás 

na zemi snadnější, vše je srozumitelnější. 
 

Angelu Silesius před 300 lety přál: „Jak 

svědčí kalendář, rok starý skončený je a 

nový nastává. Však pomni, křesťane: kdo novým člověkem se 

v pravdě nestává, ten dosud stále ve starém věku žije.“ 
 

Boží pokoj v srdci a světlo v očích, přejí do Vánoc i do nového 

roku 2013 maminky z Modliteb matek.  
           Ludmila Petrášová 
 

 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - PROSINEC 
 

Úmysl všeobecný: 

Aby přistěhovalci po celém světě byli přijímáni s velkorysostí a 

opravdovou láskou, zvláště křesťanskými komunitami. 
 

Úmysl misijní: 

Aby se Kristus zjevil celému lidstvu světlem, které září 

z Betléma a zrcadlí se na tváři jeho církve. 
 

Úmysl národní: 

Aby se naše rodiny působením Ducha Svatého stávaly 

společenstvím víry, naděje a lásky. 
 

 

 

 

 

REDAKCE PŘEJE VŠEM POŽEHNANÉ SVÁTKY 

VÁNOČNÍ A HOJNOST BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ 

V ROCE 2013. 
 

 

 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V PROSINCI 
 

1. So sv. Edmund Kampián 18:00 

2. Ne 1. adventní – sv. Bibiána; 8:45 

3. Po sv. František Xaverský 6:45 

4. Út sv. Barbora 6:45 

5. St sv. Sába 18:00 

6. Čt sv. Mikuláš 6:45 

7. Pá sv. Ambrož 6:45 

8. So Slavnost Panny Marie počaté 

    bez poskvrny prvotního hříchu 7:00 

9. Ne 2. adventní – sv. Valerie 8:45 

10. Po sv. Julie a Eulálie 6:45 

11. Út sv. Damas I. 6:45 

12. St Panna Maria Gaudalupská 18:00 

13. Čt sv. Lucie 6:45 

14. Pá sv. Jan od Kříže 18:00 

15. So sv. Valerián 18:00 

16. Ne 3. adventní – sv. Adelhaida 8:45 

17. Po sv. Lazar 6:45 

18. Út sv. Rufus a Zosim 6:45 

19. St bl. Urban 18:00 

20. Čt sv. Dominik Siloský 6:45 

21. Pá sv. Petr Kanisius 18:00 

22. So sv. Servul 18:00 

23. Ne 4. adventní – sv. Jan Kentský 8:45 

24. Po Štědrý den 24:00 

25. Út Slavnost Narození Páně 8:45 

26. St sv. Štěpán 8:45 

27. Čt sv. Jan Evangelista 6:45 

28. Pá sv. Betlémské děti 18:00 

29. So sv. Tomáš Becket 18:00 

30. Ne Svátek Svaté Rodiny 8:45 

31. Po sv. Silvestr 8:45 


