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PŘÁNÍ OTCE VLADIMÍRA 
 

VÁNOCE A NOVÝ ROK 2014 
 

Drazí bratři a sestry, je mi ctí, že jako váš nový duchovní správce 

vám mohu popřát k Vánocům i do nového roku 2014. 
 

Vánoce jsou okamžikem, kdy si připomínáme veliké chvíle Boží 

lásky k lidem a taky konkrétně lásky ke každému z nás.  Bůh se 

rozhodl na svět poslat svého, do té doby neviditelného Syna. Boží 

Syn vzal na sebe úděl člověka. A to všechno díky jedné pokorné 

dívce Izraele – Marii. V okamžiku kdy Bohu řekla své ANO. Tak 

Boží Syn působením a mocí Ducha Božího přijal místo v Mariině 

lůně. Prožil si devět měsíců těhotenství a narodil se v lidské 

podobě a dostal jméno od Boha určené – Ježíš. Narodil se 

v Betlémě, v lidské podobě, v podobě malého dítěte. A to všechno 

udělal, aby se pro nás stal Bohem blízkým, srozumitelným, 

pochopitelným a uchopitelným. Vánoce jsou tedy pro nás právem 

svátky plnými naděje a radosti z toho, že se Bůh stal pro nás a 

kvůli nám člověkem. 
 

A já vám ze srdce přeji, aby i letošní vánoce byly pro každého 

z vás chvílemi hlubokého a radostného setkání s Ježíšem. Ale jak 

se s Ním každý z vás setká, to do jisté míry záleží na vaší 

otevřenosti a tom, zda spolu s Marií dovolíte, aby tento nečekaný 

Bůh vstoupil do vašeho života a ovlivnil ho natolik, jako ho 

ovlivnil Marii a tisícům dalších. 
 

Kéž se Ježíš narodí v srdci každého z nás a kéž se naše nitro 

stane domem Božím. 
 

Co se týká Nového Roku. Přeji Vám, aby pokoj Kristův 

naplnil vaše domovy i srdce. A abyste se každý sám a osobně, 

novým způsobem s Ježíšem setkali a udělali s Ním osobní 

zkušenost. Protože kdo tu zkušenost má, už ví, proč do kostela 

chodí. A hlavně, chodí tam rád. Není bratři a sestry nad živý 

vztah. Vždyť vést náboženský život znamená. Žít vztah lásky se 
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svým Vykupitelem a Spasitelem. Náboženství není o zvyku a 

povinnosti, ale o vztahu a lásce. Kéž se tak stane ve vašich 

životech během nadcházejícího roku 2014. To vám i sobě ze srdce 

přeji. 
         otec Vladimír 
 

 

 REIKI (ODPOVĚĎ NA OTÁZKU) 
 

Toto téma jsem zvolil, protože mě oslovila jedna přednáška 

P. Vojtěcha Kodeta a zároveň jsem se setkával a potkávám 

s lidmi, kteří se nechávají léčit alternativními způsoby a nevědí, 

do čeho jdou a do jakých rukou se vydávají v naději na své 

uzdravení. A přitom Ježíš Kristus a svátosti, ve kterých k nám 

přichází je prvotním zdrojem každého uzdravení na těle i duši. 

Není snad celé evangelium o Ježíšově službě nemocným a 

trpícím? Jestliže Ježíš konal tyto věci v době kdy žil na této zemi 

v lidské podobě, čím spíše je schopen je konat teď, když už 

neumírá. Evangelium rozhodně pokračuje i dnes a pán Ježíš 

neskončil se zázraky okamžikem, kdy usedl po Boží pravici 

v nebi. Nebuďme nevěřící, ale věřící a využívejme ve chvílích 

nemocí modlitbu za uzdravení a také svátost pomazání 

nemocných, skrze kterou Ježíš, náš Pán i nadále chce uzdravovat 

a konat na nemocných svá znamení lásky a milosrdenství. A 

neuchylujme se už k alternativním způsobům léčby. Neboť jde 

často jen o pomoc, která nemusí být a často ani není z Boha, byť 

se tváří jako pomoc a jako dobrá věc. Ale blíže už nabízím článek 

s odkazy. 
         otec Vladimír 
 

 

Moje dcera začala chodit na kurz reiki a tvrdí, že jí to pomáhá, že 

jí to navozuje pocit harmonie a umožňuje hlubokou relaxaci. Chci 

se zeptat, je-li léčení reiki slučitelné s křesťanskou vírou, a zda se 

k této metodě někde církev oficiálně vyjádřila. 
 

Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií, 

z tajných nauk esoterického buddhismu, které se skládají 

z velkého množství magických rituálů. Čerpá z japonské magie 

Šugendó, ze šamanismu, šintoismu (šin tao = božská cesta) a 

z čínského magického taoismu. Podle zastánců reiki se jedná 

o učení o práci s vesmírnou (kosmickou) energií, která podle 

jejich názoru ze své vlastní podstaty nemůže ublížit nebo být 

zneužita. Mistr reiki nasává tuto energii z kosmu a pak jí 

předává pacientovi. Dokonce prý Ježíš sám touto energií 

uzdravoval, protože se prý jedná o „energii lásky“. 
 

Reiki má velké množství rituálů, některé z nich mistři reiki 

považují za podobné s jednáním Ježíše Krista a zcela záměrně 

tak matou nevědomé křesťany. Ďábel se tak všemožně snaží 

napodobit dílo Boží. Velkou popularitu tato metoda léčení 

získává především proto, že je nenásilná a slibuje nejen 

uzdravení, ale i vnitřní harmonii a nastartování samoléčby díky 

energii, se kterou se člověk sám naučí zacházet. Praxe reiki se 

však nezastavuje jen u léčení nemocí duše i těla, ale dává návod, 

jak přinést „boží světlo“ do svého života a tak dojít spásy. 
 

Do reiki musí být člověk zasvěcen. Skrze toto 

zasvěcení se člověk spojuje s Velkým slunečním 

Buddhou Dainiči Njorai a jeho osvěcující síla proudí 

prostřednictvím mistra k jeho žákovi. Tímto 

zasvěcením se člověk dává do služby démonickým 

světelným bytostem a vědomě si tak volí démona za 

svého pána a svůj život v jeho podřízenosti. Každým 

léčením skrze reiki se tak spojuje s démony a 

využívá jejich moci ke svým účelům. Tomuto 

kontaktu s duchy průvodci se říká „channeling“ (kontaktování). 

Podle učení reiki jsou všechny duchové bytosti dobré a mohou 

nám jen pomáhat v konání dobra na zemi, nikoli škodit. Toto 

učení je v zásadním rozporu s učením katolické církve. Písmo 

svaté i církevní tradice nás učí, že Bohem stvoření dobří andělé 

se sami stali zlými, protože svobodným a neodvolatelným 



rozhodnutím odmítli Boha a jeho království a dali tak vzniknout 

peklu, a nyní se snaží člověka strhnout, aby se připojil k jejich 

vzpouře proti Bohu. 
 

Reiki zasahuje do podvědomí a nevědomí člověka. Kdo se vystaví 

jejímu působení, otevírá dveře svého srdce temným silám. 

Dopouští se tak hříchu magie a modlářství, což je v přímém 

rozporu s křesťanskou vírou. Když se někdo vystavil těmto 

silám, ať vědomě nebo z nevědomosti, je třeba, aby se toho 

v duchu pokání zřekl, obnovil svůj křestní slib a prosil 

za odpuštění a rozvázání ze závislosti na démonech a na těch, 

kteří ho do reiki uváděli. Katolický křesťan by to měl vyznat 

ve svátosti smíření. 
P. Vojtěch Kodet 
 

 

Oficiálně se v církvi k otázce vyjádřila Konference katolických 

biskupů ve Spojených státech amerických, jejíž dokument si 

můžete v neoficiálním překladu přečíst - Směrnice pro hodnocení 

reiki jako alternativní - viz farní webové stránky. 
 

Důsledky léčení reiki můžete názorně vidět i v krátkém filmu 

„Priepasť“ – 

 http://www.youtube.com/watch?v=J7otwJ8PYQo 
 

 

 SVATÁ BARBORA 
 

narozena: 3. století, Nikomédie, Turecko 

zemřela: 305, Nikomédie, Turecko 

patronka horníků, sedláků, architektů, stavebních dělníků, 

pokrývačů, zedníků, slévačů zvonů, kovářů, kameníků, tesařů, 

hrobníků, zvoníků, kuchařů, řezníků, dívek; zajatců; 

dělostřelectva; hasičů; umírajících; vzývána za dobrou smrt, proti 

ohni, nebezpečí při bouřce, proti moru a horečnatým 

onemocněním, jako pomocnice v nouzi 
 

Barbora žila pravděpodobně mezi 2. a 4. stoletím v Nikomédii. 

Legenda ji uvádí jako krásnou dceru zámožného Dioskura, který 

byl velkým nepřítelem křesťanů, jejichž učení se Barbora snažila 

poznat. Dioskuros chtěl svou dceru ohlídat před jejich vlivem a 

uvěznil ji do věže, kde jí snad nemělo chybět nic, 

než svoboda. Při jedné z otcových cest se údajně 

domluvila se zedníky na udělání třetího okna, ač 

do jejího vězení byla naplánovaná jen dvě. 

Barbora chtěla, aby jí připomínaly Nejsvětější 

Trojici, v jejíž společnosti toužila žít. Po otcově 

návratu následovalo vyslýchání. Někde se uvádí, 

že v době otcovy nepřítomnosti přijala i svátost 

křtu a když se mu přiznala, že chce náležet jen 

Kristu, byla před jeho hněvem dočasně ukryta do země. Některé 

verze uvádějí, že se skrývala v jeskyni. 
 

Podle legendárního vyprávění, zatímco otec pro ni chystal krutá 

muka, ona rozjímala o umučení Krista a čerpala tak sílu, aby 

pro něho dokázala snést všechno. Otec si v hněvu prý přizval 

soudce Marciana a Barboru, která se k chystaným mukám 

stavěla hrdinsky, dal krutě zbičovat. Barbora však myslela 

na Kristovo bičování a to své prý vnímala jako hlazení pavími 

péry. Druhého dne její nepřátele překvapilo, že rány po bičování 

z jejího těla zmizely. Odmítali však uznat Kristovu léčivou moc, 

kterou Barbora dosvědčovala a vykládali to jako znamení 

pohanských bohů, chtějíce od ní, aby jim za to prokázala 

vděčnost. Její snaha přesvědčit je o opaku v nich vyvolala jen 

větší zuřivost. Posledním Marciánovým rozhodnutím bylo, že je 

nutné useknout Barboře hlavu. Vlekli ji znetvořenou městem 

k popravišti, snad aby ostatní odradili od víry v pravého Boha. 

Kazila jim to však statečnost Barbory a anděl, který prý 

Barbořino krvácející tělo zahalil bílým oděvem. Když dorazili 

na místo, kata nepotřebovali, neboť otec byl rozhodnut jeho práci 

vykonat sám. Legenda v závěru hovoří o tom, že když svou dceru 

sťal mečem, byl sám zabit bleskem. 
 



Je připomínáno, že Barbora mívá na sobě zelené šaty jako 

symbol Boží síly, smíření i pevné naděje ve věčné milosrdenství. 

Má symbolizovat obnovu života, což je připomínáno tzv. 

"barborkami", které se dávají do vody, aby na vánoce rozkvetly. 

Tento pokřesťanštělý zvyk nám má připomínat, že dobře prožitý 

advent má vést k rozproudění tvůrčí síly, pocházející od Boha a 

že pohroužením se do vlastního nitra jako Barbora, máme 

rozkvést životem Krista. 
 

Císař Justinián prý přenesl ostatky svaté Barbory ve 4. stol. 

do Konstantinopole, odkud se kolem roku 1000 dostaly do dómu 

svatého Marka v Benátkách a roku 1009 byly přeneseny 

na nedaleký ostrov Torcello, do kostela sv. Jana evangelisty. 

V roce 1370 nějakou část z ostatků svaté Barbory dovezl 

do Prahy pro svatovítský chrám i Karel IV. Nejvýznamnější 

gotický chrám svaté Barbory se nachází v Kutné hoře v Čechách. 

Se stavbou bylo započato roku 1388. Se sousoším svaté Barbory 

se můžeme setkat na Karlově mostě v Praze, kde je mezi svatou 

Markétou a svatou Alžbětou. Nápis je prosbou: „Modlete se za 

nás nyní i v hodině smrti.“ - Tu bychom neměli brát na lehkou 

váhu. Podobně v našich chrámech jsou obrazy Barbory dokladem 

úcty, vzdávané v naší zemi této světici. 
                         catholica.cz 
 

 

 MODLITBA PRO KAŽDÝ PRST RUKY 
 

1. Palec je prst nejbližší. Začni se tedy modlit za ty, kteří jsou ti 

nejblíže. Jsou to lidé, na které si vzpomeneme nejsnadněji. 

Modlitba za naše drahé je „milá povinnost.“ 
 

2. Dalším prstem je ukazováček. Modli se za ty, kdo učí, 

vzdělávají a pečují o druhé. Sem patří učitelé, profesoři, lékaři 

a kněží. Potřebují podporu a moudrost, aby ostatním 

ukazovali správný směr. Vždy na ně pamatuj ve svých 

modlitbách. 
 

3.  Další prst je největší. Připomíná nám naše vůdce. Modli se 

za prezidenta, poslance, podnikatele a další zodpovědné. Jsou 

to lidé, kteří řídí osud naší vlasti a ovlivňují veřejné mínění. 

Oni potřebují Boží vedení.  
 

4. Čtvrtým prstem je prsteníček. Mnozí se budou divit, ale je to 

náš nejslabší prst, což může potvrdit každý učitel hry 

na klavír. Tento prst nám má připomínat modlitbu za slabé, 

zkoušené a nemocné. Oni potřebují tvé modlitby ve dne i 

v noci. Modliteb za ně nebude nikdy dost. Prsteníček nás zve i 

k modlitbě za manželské páry. 
 

5. Nakonec přichází malíček, nejmenší ze všech. Podobně 

malými se máme cítit před Bohem a před bližním. Bible říká, 

že „poslední budou prvními.“ Malíček ti připomíná, aby ses 

modlil za sebe. Poté, co se pomodlíš za všechny ostatní, lépe 

pochopíš, jaké jsou tvé potřeby, a uvidíš je správným úhlem 

pohledu.  
Papež František 

 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

Jako každoročně, tak i v roce 2014 se uskuteční nejen 

ve Štramberku v termínu od 1. 1. do 14. 1. 2014 tradiční charitní 

Tříkrálová sbírka. 
 

Obracím se proto na Vás, již dospělé (s průkazem totožnosti), 

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 Vojtěchu Monsportovi osobně, 

telefonicky (tel.: 605 765 998) nebo na email výše uvedený 

do 15. 12. 2013. 
 

Rajóny a další podrobnosti budou upřesněny později. 

Děkuji za pomoc při konání dobré věci. 
          Vojtěch Monsport 



 ŠTRAMBERSKÉ VÁNOCE 

 

Město Štramberk vás zve na výstavu betlémů a výtvarných prací 

dětí štramberských škol. Výstava je ke zhlédnutí v Městském 

informačním centru (bývalé Muzeum Zdenka Buriana) 

do neděle 15. 12. 2013. 
 

Všichni jste zváni 
 

 

 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
 

I v letošním roce budou skauti na Štědrý den dopoledne roznášet 

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

se zapsat od 8. 12. do 22. 12. 2013 na stolečku pod kůrem nebo 

přes formulář na internetových stránkách farnosti. 
          Dominik David 
 

 

 ADVENTNÍ KONCERT – ŠTRAMBERK 
 

Město Štramberk vás srdečně zve na koncert, který se koná 

v neděli 8. 12. 2013 v 18:30 v kostele svatého Jana 

Nepomuckého ve Štramberku. Vystoupí Daniela Demuthová 

(mezzosoprán), Žofie Vokálková (flétna) a Zbyňka Šolcová 

(harfa). 
 

Vstupné 80 Kč. 

Na Vaši účast se těší pořadatelé. 
 

 

 ADVENTNÍ KONCERT – ZÁVIŠICE 

 

Obec Příbor zve všechny farníky na adventní koncert, který se 

uskuteční v sobotu 21. 12. 2013 v 17:30 v kostele svatého 

Cyrila Metoděje v Závišicích. Účinkuje Pěvecký sbor Ondráš 

Nový Jičín. 
 

Všichni farníci jsou srdečně zváni. 

 ADVENTNÍ KONCERT - PŘÍBOR 
 

Město Příbor Vás zve na 4. adventní koncert, který se uskuteční 

v neděli 22. 12. 2013 v 17:00 v Kulturním domě v Příboře. 

Účinkuje Kateřina Juřenová, Alena Juřenová, Sdružení 

hudebníků Příbor, Pěvecký sbor Schola. 
 

Vstupné:50 Kč 
 

Na Vaši účast se těší pořadatelé. 
 

 

 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
 

Římskokatolická farnost Příbor Vás zve na Vánoční koncert, 

který se uskuteční ve farním kostele Narození Panny Marie ve 

středu 25. 12. 2013 od 16:00. Na koncertě zazní koledy a Česká 

mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Účinkuje chrámový sbor Příbor 

a Sdružení hudebníků Příbor. 
 

Vstupné dobrovolné. 

Všichni jste srdečně zváni. 
 

 

Dne 29. 12. 2013 v 16:00 se uskuteční ve farním kostele sv. Jana 

Nepomuckého ve Štramberku Česká mše vánoční Jakuba Jana 

Ryby. Účinkují zpěváci a hudebníci ze Štramberka a okolí. 
 

Výtěžek koncertu bude věnován na charitativní účel. 

Všichni jste srdečně zváni. 
 

 

 VÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ 

 

K vánoční svátosti smíření budou moci štramberští farníci 

přistoupit v sobotu 21. 12. 2013 od 9:00 do 12:00 v kostele 

svatého Jana Nepomuckého ve Štramberku. Zpovídat bude otec 

Vladimír a otec Dušan. 
 



K vánoční svátosti smíření budou moci závišičtí farníci 

přistoupit v neděli 22. 12. 2013 od 14:00 do 16:00 v kostele 

svatých Cyrila a Metoděje v Závišicích. Zpovídat bude otec 

Vladimír a otec Dušan. 
 

 

 S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE 
 

Povídají si Američan, Rus a Čech. Američan povídá: 

„Vidíte to červený Ferrari?” 

Ostatní: „Hmm, dobrý.” 

„No, tak takový jsem dostal k Vánocům.” 

Rus povídá: „A vidíte to zelený Porsche?” 

Ostatní: „Taky dobrý.” 

Rus: „Tak takový jsem dostal k Vánocům já.” 

A Čech: „Vidíte to Infiniti G35 GTO?” 

Ostatní: „Nádhera!” 

„Tak takový barvy jsem dostal tepláky.” 
 

 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - PROSINEC 
 

Úmysl všeobecný: 

Za opuštěné děti a za dětské oběti jakékoli formy násilí, aby 

nacházely potřebnou lásku a ochranu. 
 

Úmysl misijní: 

Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem vtěleného Slova 

připravovali lidstvo na příchod Spasitele. 
 

Úmysl našich biskupů: 

Aby ti, kdo pro svou věrnost Božímu slovu trpí příkoří, hledali a 

nacházeli pomoc v modlitbě a setkávání s Kristem ve svátostech. 
 

 

REDAKCE PŘEJE VŠEM POŽEHNANÉ SVÁTKY 

VÁNOČNÍ A HOJNOST BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ 

V ROCE 2014. 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V PROSINCI 
  Štramberk Závišice 

1. Ne 1. adventní - sv. Edmund Kampián8:45 10:15 

2. Po sv. Bibiána 

3. Út sv. František Xaverský 6:45 18:00 

4. St sv. Barbora 18:30 

5. Čt sv. Sába 6:45 18:00 

6. Pá sv. Mikuláš 18:00 

7. So sv. Ambrož 18:00 

8. Ne 2. adventní 8:45 10:15 

9. Po Slavnost Panny Marie počaté  

 bez poskvrny prvotního hříchu  

10. Út sv. Julie a Eulálie 6:45 18:00 

11. St sv. Damas I. 18:00 

12. Čt Panna Maria Gaudalupská 6:45 18:00 

13. Pá sv. Lucie 18:00 

14. So sv. Jan od Kříže 18:00 

15. Ne 3. adventní - sv. Valerián 8:45 10:15 

16. Po sv. Adelhaida  

17. Út sv. Lazar 6:45 18:00 

18. St sv. Rufus a Zosim 18:00 

19. Čt bl. Urban 6:45 18:00 

20. Pá sv. Dominik Siloský 18:00 

21. So sv. Petr Kanisius 18:00 

22. Ne 4. adventní - sv. Servul 8:45 10:15 

23. Po sv. Jan Kentský  

24. Út Štědrý den 24:00 22:00 

25. St Slavnost Narození Páně  

        – zasvěcený svátek 8:45 10:15 

26. Čt sv. Štěpán 8:45 10:15 

27. Pá sv. Jan Evangelista 18:00 

28. So sv. Betlémské děti 18:00 

29. Ne Svátek Svaté Rodiny 8:45 10:15 

30. Po sv. Evžen 

31. Út sv. Silvestr 18:00 16:00 


