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 SVATÝ MIKULÁŠ 
 

narozen: 15. března 270, Patara, Lycia, Turecko 

zemřel: 6. prosince 343, Myra, Turecko 
 

patron Apulie, Lotrinska, Ruska, Řecka, Sicílie; cestujících, dětí, 

hasičů, hostitelů, lékárníků, lihovarníků, lodníků, kameníků, 

knihařů, ministrantů, mlynářů, námořníků, nevinně 

odsouzených, novomanželů, obchodníků, osob s hypotečními 

úvěry, pekařů, pracovníků parfumerie, právníků, přadlen, 

řezníků, rybářů, soudců, studentů, tkalců, vědců, výrobců svíček, 

zajatců, zemědělců; vzýván za šťastný sňatek, jako ochránce 

na cestách, proti vodním pohromám, proti strachu, kvůli 

znovuzískání odcizených věcí a na ochranu před zloději 
 

atributy: berla, biskupská mitra, kniha evangelií, tři zlaté koule 

nebo jablka, chleby, kostel, kotva, křtitelnice, loď, měšec; tři 

chlapci v kádi 
 

Za místo Mikulášova narození je uváděno přístavní město 

Patara na jižním pobřeží Malé Asie. Základy křesťanské výchovy 

přijal od rodičů, po nichž později zdědil nemalé jmění, kterého 

používal ke konání skutků milosrdné lásky. 
 

Podle legendy se v rodném Mikulášově městě dostala do velké 

nouze jedna rodina šlechtického původu, v níž otec, který neměl 

na věno pro své tři dcery, chtěl prodávat jejich panenství. 

Mikuláš, aby je uchránil od údělu prostituce a zbavil nejhorší 

bídy, za noční tmy jim vhodil do okna měšec s penězi, 

dostačujícími jako věno pro první dívku. Totéž udělal ještě 

dvakrát a svými milosrdnými skutky utvrdil rodinu ve víře 

v Boží lásku a uchránil ji. 
 

Po odhalení, aby se vyhnul pochvalným řečem i pro touhu 

po výhradní službě Bohu, se vydal na pouť do Svaté země. 

Životní příběh pokračuje vyprávěním o jeho plavbě na lodi plující 

do Egypta. Za velké bouře prý přepadla námořníky úzkost a 
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v obavách, že nad živlem nezvítězí, prosili o modlitbu. Mikuláš 

se pln důvěry v Boží pomoc obrátil modlitbou k nebi a vichřice 

ustala a moře se uklidnilo. Nejen pro tento příběh, ale i pro dva 

pozdější, se Mikuláš stal patronem námořníků. Z Egypta 

navštívil Jerusalem a další posvátná místa. Při rozjímání 

na poušti pocítil nutkání k návratu. Na zpáteční cestě se jednoho 

dne v brzkých ranních hodinách zastavil v kostele města Myra, 

asi v místě dnešní obce Demre, poblíž pobřeží. Zde se 

v předchozím dni biskupové lykijští usnesli na tom, že pro město 

zvolí za biskupa muže, který první vstoupí ráno do chrámu. Když 

tam našli modlícího se Mikuláše, vložili na něj ruce, aby z něj 

učinili místního biskupa. 
 

Mikuláš se nepovažoval za hodného pro takový úřad, ale když 

nepomohly jeho námitky, podrobil se volbě. Žil asketickým 

životem a na biskupském stolci se stal vzorem opravdové lásky 

k Bohu i bližním. 
 

V jednom vyprávění se uvádí, že studoval v Alexandrii a 

na zpáteční cestě zachránil život námořníkovi, který za bouřky 

spadl do moře. V další legendě se popisuje, že za zuřící bouře 

u pobřeží Lycie se námořníci dostali do nesnází a po volání 

o pomoc se mezi nimi objevil muž, který jim pomáhal s plachtami 

i lanem. Po bezpečném přistání šli prý poděkovat do kostela a 

v místním biskupovi poznali svého zachránce. 
 

V dalším vyprávění se hovoří o Mikulášově pomoci za hladu a 

přetížených lodích, v jiném o zničení několika pohanských 

chrámů. Další legenda je o Mikulášově zásahu, když guvernér 

Eustach za úplatek odsoudil v Myře tři nevinné vojáky na smrt. 

Biskup, který se to dozvěděl od důstojníků u něho ubytovaných, 

přispěchal na místo popravy, vytrhl katovi zvednutý meč a 

pohrozil guvernérovi. Ten byl nucen přiznat svůj hřích a nevinné 

propustit. Ostatní přítomní přihlíželi biskupovu záchrannému 

vystoupení s úctou. Guvernér se chvěl strachem, aby nebyl 

u císaře obžalován, sliboval polepšení, proto se Mikuláš nad ním 

slitoval a odpustil mu. Příběh pak v jiné verzi pokračuje, v zájmu 

spravedlnosti, zjevením se Mikuláše císaři a prefektovi ve snu. 
 

O Mikulášovi se píše, že byl pokorný a nikdy 

nevyhledával své vlastní cti, ale snažil se 

vždy šířit slávu Boží. Rozdával poučení, 

navštěvoval a těšil nemocné, vězně i zajatce. 

Sytil lačné a byl ochráncem dětí, zvlášť 

sirotků, vdov i všech lidí nevinně 

pronásledovaných. Vystupoval s laskavostí a 

mírností, ale za Kristovu víru statečně 

bojoval proti viditelným i neviditelným 

nepřátelům. 
 

V horlivosti proti modlářským pověrám nepřestal ani 

za Diokleciánova pronásledování. Byl zajat, poslán 

do vyhnanství a vězněn. Utrpení snášel s vděčností a spoluvězně 

povzbuzoval na mysli a v důvěře v Boží Prozřetelnost, 

vykládajíce jim učení Kristovo. Na svobodu se dostal až za císaře 

Konstantina Velikého. Roku 313 se vrátil do pastýřského úřadu 

v Myře. 
 

Mohla by zde pokračovat další legendární vyprávění, kterých je 

mnoho. Patří sem vykoupení dětí, kterým hrozila smrt za krádež 

i častěji zobrazovaný příběh vzkříšení tří rozsekaných chlapců, 

které řezník naložil do láku. Tento příběh má i odlišnou verzi, 

považovanou za starší, podle které se jedná o tři studenty, 

zavražděné z chamtivosti hostitelů, kteří se domnívali, že 

mladíci mají u sebe peníze a rozhodli se k loupežné vraždě. Poté 

jejich těla ukryli do sudu s lákem. Biskup Mikuláš tam prý přišel 

v podobě žebráka, přiměl vraha k přiznání a studenty přivedl 

zpět k životu. Šíření odlišné verze je přisuzováno nesprávnému 

vyobrazování. Jak vidíme, mnohé příběhy mají k jednomu jádru 

více verzí a lidská tvořivost snižuje jejich hodnověrnost. Jak je 

již zmíněno na začátku, nevíme, co je na legendárních pověstech 

pravdivého. 
 



 

Vypráví se, že v Mikulášově době docházelo, při nesplacení 

dluhu, k braní dítěte do zástavy, a to mohlo být prodáno na trhu 

s otroky. Také těmto rodinám biskup Mikuláš prý tajně pomáhal 

vkládáním potřebného obnosu do okna. Je mu dále přičítáno, že 

byl zřizovatelem škol a sirotčinců, které pak navštěvoval. 
 

Mikuláš zemřel 6. prosince 343 a byl pohřben v kostele v Myře. 

Úcta k němu se začala šířit hned po smrti. Za svatého byl 

uznáván velmi brzy a uvádí se, že z jeho hrobu vytékaly dva 

prameny, které vracely lidem zdraví. Kult svatého Mikuláše asi 

po dvou staletích přesáhl oblast řecké církve a k největšímu 

rozšíření došlo od 7. století v Rusku, kde se stal národním 

patronem. V Evropě se šířil od 10. století v Německu, Francii a 

Anglii. 
 

V roce 1087 řečtí imigranti, uprchlí před Turky, se 62 italskými 

námořníky se zmocnili všech ostatků svatého Mikuláše a 

převezli je do Bari v Apulii. Někde jsou označováni za piráty, 

jinde za zachránce ostatků před zneuctěním, pro ohrožení 

Saracény. Při otevření hrobu byla údajně objevena posvátná 

tekutina, kterou prý také převáželi. V italském městě Bari 

nechali ke cti svatého Mikuláše vystavět nádhernou baziliku. 

Po dobu stavby byly jeho ostatky, od 9. května 1087 do 29. září 

1089, uloženy v kostele svatého Štěpána v Bari. Přenesení 

do krypty nové baziliky se účastnil papež Urban II., který ji 

zároveň posvětil. Zde pak údajně znovu začala z kostí vytékat 

čirá, olejovitá kapalina, která byla každoročně sbírána ve výroční 

den přenesení ostatků do Bari. 
                                                                                                              catholica.cz 
 

 

 SCHŮZKY MINISTRANTŮ 
 

KDE: na faře ve Štramberku 

KDY: v soboty 6. a 20. prosince od 9:00 do 11:00 
 

 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
 

KDE: na faře ve Štramberku 

KDY: v pátek 12. prosince od 19:00  
 

Zváni jsou všichni od 13 let výše, více na webových stránkách 

farnosti. 
 

 

 KŘÍŽ SDM V OSTRAVĚ 
 

Dne 8. prosince do naší diecéze dorazí Kříž Světových dnů 

mládeže, který právě putuje do Krakova na SDM v roce 2016. 
 

Program: V dopoledních hodinách bude Kříž na Biskupském 

gymnáziu v Ostravě, načež bude následovat přesun do kostela 

svatého Dona Bosca (salesiáni), kde bude od 16:30 mše svatá 

sloužena otcem biskupem Karlem Herbstem. Poté bude kříž 

převezen do kostela svatého Václava (u biskupství), kde bude 

v 18:00 mše svatá, jež bude celebrovat otec biskup František 

Václav Lobkowicz. 
 

Více informací na dcm.doo.cz 
 

 

 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 14. prosince 2014. 
 

Vstupné: dospělí 20 Kč, dětí 10 Kč 
 

Všichni jste zváni. 
 

 

 

 



 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

Ani jsme se nenadáli a pomalu se začíná přibližovat závěr roku 

2014. Charita v ČR tak jako každý rok připravuje již nyní 

realizaci tradiční Tříkrálové sbírky, která se bude konat v lednu 

roku 2015 a jejíž výtěžek bude určen opět na zajištění nejen 

potřebných sociálních služeb, ale část bude věnována i 

na humanitární pomoc tam, kde se ocitnou lidé v nouzi z důvodu 

např. přírodní či jiné katastrofy. 
 

Pod názvem Tříkrálová sbírka se neskrývá pouhá sbírková akce, 

ale jedná se také o obnovení staré lidové tradice, při níž koledníci 

přicházejí k domovům, aby tam přinesli radost, pokoj a světlo 

svou koledou a označili dveře domů symbolickými písmeny 

K+M+B. Tříkrálová sbírka se neobejde bez obětavosti stovek 

dobrovolníků a vstřícnosti široké veřejnosti. Pro každého z nás 

se otevírá možnost podílet se byť symbolickou částkou na pomoci 

lidem, kteří ji potřebují. 
 

Chtěl bych rád touto cestou vyzvat všechny, kteří mají chuť a 

odvahu se s námi zapojit do realizace této sbírky a přijmout roli 

vedoucího skupinky či koledníka. Bohužel, počty koledníků 

jsou často nedostačující a stává se, že na některá místa se 

nedostanou a spousta lidí je zklamána, že se koledníků nedočká. 
 

Proto Vás prosím, pokud se budete chtít zapojit, přihlaste 

se Vojtěchu Monsportovi buď osobně, nebo na telefonní 

číslo 605 765 998, popřípadě pište na e-mail: 

vojtechmonsport@seznam.cz do 14. prosince 2014. Vše 

potřebné a důležité, rozdělení úseků a další podrobnosti 

Vám budou sděleny později. 
 

 Zapojením do této sbírky pomůžete spoustě potřebných lidí. 
 

              Vojtěch Monsport, koordinátor Tříkrálové sbírky 2015 ve Štramberku  
 

 

 

 

 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
 

Divadelní soubor Pod věží zve všechny děti na tradiční 

Mikulášskou nadílku, která se uskuteční v sobotu 6. prosince 

2014 v Kulturním domě ve Štramberku. Program bude 

zahájen v 16:00 pohádkou Čert a švec (režie: Josef Marek). 
 

Všechny děti jsou zvány. 
 

 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
 

I v letošním roce přivezou skauti do České republiky plamínek 

světla zažehnutý v Betlémě. Na Štědrý den dopoledne jej budou 

roznášet do štramberských a závišických domácností. Pokud 

máte o světlo zájem, můžete se od 7. prosince do 21. prosince 

2014 zapsat do seznamu ve štramberském nebo závišickém 

kostele, případně do formuláře na webových stránkách farnosti. 
 

 ZA NEBESKOU BRÁNOU III. 
 

Město Štramberk vás srdečně zve na reprízu písňového a 

dramatického pořadu o světcích uváděného na Mezinárodním 

folklorním festivalu ve Strážnici 2014 Za nebeskou bránou III.: 

od svaté Máří do Tří králů. Pořad můžete shlédnout v sobotu 

20. prosince 2014 v 16:00 v kostele svatého Jana 

Nepomuckého ve Štramberku. 
 

Účinkující: sólisté Chrámového sboru ze Štramberka, 

 kvartet Komorního orchestru Pavla Josefa 

Vejvanovského z Nového Jičína, 

herci divadelního souboru Pod věží ze Štramberka, 

Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda 

z Kozlovic, nositel ceny Laureát Strážnice 2010 
 

Vstupné: 60,- Kč, děti od 6 let a důchodci 40,- Kč 
 

Těšíme se na vás 



 

 ŽIVÝ BETLÉM 
 

 

Divadelní soubory a Město Štramberk vás srdečně zvou 

na tradiční Živý betlém, který se uskuteční v pátek 

26. prosince 2014 v 15:00 v prostorách Národního sadu 

ve Štramberku. 
 

Účinkují členové divadelních souborů Pod věží, Kotouč, Dětský 

divadelní soubor a Chrámový sbor. 
 

Všichni jsou srdečně zváni 
 

 

 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
 

Dne 28. prosince 2014 v 16:00 se uskuteční ve farním kostele 

svatého Jana Nepomuckého ve Štramberku Česká mše vánoční 

Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře..“ 
 

Výtěžek koncertu bude věnován na zakoupení speciální závěsné 

houpací sítě pro 12 letou Adélku Mazáčovou z Kopřivnice, která 

má těžkou mentální retardaci. Tato pomůcka jí umožní aktivovat 

smyslové vnímání a prostorovou orientaci. 
 

Účinkují zpěváci a hudebníci ze Štramberka a okolí. 
 

Vstupné dobrovolné. 
 

Všichni jste srdečně zváni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ 

 

K vánoční svátosti smíření budou moci štramberští farníci 

přistoupit v sobotu 13. 12. 2014 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 21. 12. 2014 od 14:00 do 16:00 v kostele 

svatých Cyrila a Metoděje v Závišicích. Zpovídat bude otec 

Vladimír a otec Dušan. 
 

 

 NÁVŠTĚVA BRUŠPERKA 
 

V neděli 19. října štramberská dětská schola navštívila farnost 

Brušperk, kde nyní podzim svého života tráví náš dlouholetý 

duchovní pastýř otec František Janotka. Schola zazpívala dvě 

písničky při mši svaté. Bezprostředně po mši svaté následovalo 

pásmo o životě italské dívky - Chiara Luce Badano. Tato dívka, 

dnes už blahoslavená, se snažila naplno žít s Ježíšem. Dojímavý 

příběh krátkého, ale smysluplného života dojal celé publikum. 

Brušperští farníci byli velmi vděční za vystoupení naší scholy. 
 

Po vystoupení se celá skupina, včetně otce Františka, odebrala 

do místní restaurace, kde byl připraven slavnostní oběd. 

V průběhu oběda Petr Buzek promítal pamětní videa z působení 

naší scholy. Toto krásné setkání bylo umocněno nádherným, 

teplým, slunným podzimním dnem. Na samotný konec setkání 

nám otec František požehnal a ujistil nás o tom, že na nás myslí, 

že se za nás modlí a poprosil nás, abychom i my na něj 

pamatovali ve svých modlitbách. 
 

 

 

 

 

 

 



 PŘÁNÍ REDAKCE 
 

Redakce farního zpravodaje Vám všem přeje krásné, veselé a 

požehnané vánoční svátky prožité mezi svými nejbližšími v klidu 

a pokoji a rok 2015 nechť je rokem šťastným, plným pohody, 

radosti a Božího požehnání.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - PROSINEC 
 

Úmysl všeobecný: 

Aby narození Vykupitele přineslo pokoj a naději všem lidem 

dobré vůle. 
 

Úmysl evangelizační: 

Za rodiče, aby byli autentickými evangelizátory, kteří svým 

dětem předávají drahocenný dar víry. 
 

Úmysl národní: 

Abychom v síle Ducha Svatého rozpoznávali, na čem v životě 

záleží a byli ryzí a bez úhony pro den Kristův. 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V PROSINCI 
  Štramberk Závišice 

1. Po sv. Edmund Kampián 

2. Út sv. Bibiána 17:30 

3. St sv. František Xaverský 17:30 

4. Čt sv. Barbora 6:45 17:00 

5. Pá sv. Sába 17:30 

6. So sv. Mikuláš 17:30 

7. Ne 2. adventní – sv- Ambrož 8:30 10:00 

8. Po Slavnost Panny Marie počaté 

         bez poskvrny prvotního hříchu 

9. Út sv. Valerie 17:30 

10. St sv. Julie a Eulálie 17:30 

11. Čt sv. Damas I. 6:45 17:30 

12. Pá Panna Marie Guadalupská 6:45 

13. So sv. Lucie 17:30 

14. Ne 3. adventní – sv. Jan od Kříže 8:30 10:00 

15. Po sv. Valerián 

16. Út sv. Adéla 17:30 

17. St sv. Lazar 17:30 

18. Čt sv. Rufus a Zosim 6:45 17:30 

19. Pá bl. Urban 17:30 

20. So sv. Dominik Siloský nebude 

21. Ne 4. adventní – sv. Petr Kanisius 8:30 10:30 

22. Po sv. Servul 

23. Út sv. Jan Kentský 17:30 

24. St Štědrý den 24:00 22:00 

25. Čt Slavnost Narození Páně 8:30 10:00 

26. Pá sv. Štěpán 8:30 10:00 

27. So sv. Jan Evangelista 17:30 

28. Ne Svátek Svaté Rodiny 8:30 10:00 

29. Po sv. Tomáš Becket 

30. Út sv. Evžen 17:30 

31. St sv. Silvestr 18:00 16:00 


