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SVATÁ ADÉLA
císařovna
narozena: 931, Burgundsko
zemřela: 999, Selz
Patronka šlechtičen, nevěst, vdov, rodičů s mnoha dětmi,
vyhnanců, zneužívaných vězňů
Atributy: almužna, chléb, loď, císařská koruna
Narodila se asi roku 931 v Burgundsku jako dcera krále
Rudolfa II. a Berty Švábské. V šesti letech ztratila otce. Matkou
byla vychovávána v křesťanském duchu a připravovaná
na manželství s italským králem Lotharem. Jejich zasnoubení,
podle tehdejších zvyklostí, dohodli rodiče již v jejich dětském
věku a sňatek se uskutečnil, když Adéla dovršila 16 let.

Z obsahu:
 Svatá Adéla
 Štramberské Vánoce
 Tříkrálová sbírka
 Betlémské světlo
a mnoho dalšího …
Náměty na témata a články do lednového čísla zpravodaje
zasílejte na email: vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte
osobně Vojtěchu Monsportovi do 22. prosince 2015
Internetové stránky farnosti:
www.stramberk.farnost.cz

Hovoří se o šťastném manželství, narodila dcera Emma, ale
po třech letech Adéla ovdověla. Její manžel zemřel 22. listopadu
950 a byl pohřben v Miláně. Před smrtí žádal řeckého císaře
Konstantina VII. o pomoc proti vévodovi Berengaru II.
Ivrejskému, který se zmocnil části Itálie. Adéla, která ztratila
vedle manžela i převážnou část území, se chtěla uchýlit do Pavie
na své vdovské sídlo asi 35 km jižně od Milána. Berengar II.
však toto město obsadil a již 23 dnů po Lotharově smrti se v něm
nechal korunovat za krále. Nejspíše z vypočítavosti, že sňatek
s Adélou by měl znamenat právoplatný nárok na Italskou
korunu, požádal Adélu, aby se provdala za jeho syna Adalberta.
Po jejím rozhodném odmítnutí ji i s dcerou zajal a dal věznit
v Koma a pak na hradě u Gardského jezera. Odtud jí asi
po čtyřech měsících pomohl kaplan Martin k útěku. Prchala
za noci z hradu vybouraným otvorem ve zdi a ve člunu
přes jezero. Zprvu se skrývala ve skalních rozsedlinách a lesích.
Pak se prostřednictvím Martina spojila s manželovým přítelem

reggijským biskupem Adelardem, který jí zajistil útočiště
na hradě Kanossu u rytíře Attona. Berengar se tento hrad
marně pokoušel dobýt.
Na prosbu Adély i dřívější žádost od papeže Agapeta II.,
německý král Otta I. přešel s vojskem přes Alpy do Lombardie a
porazil Berengara. Do Pavie nechal slavnostně převézt Adélu, a
protože před časem ovdověl, nabídl Otta krásné Adéle svatbu. Ta
se za něj v roce 951 provdala. V Magdeburku se jim pak narodila
dcera Matylda a tři synové, z nichž Jindřich (roku 954) a Bruno
(roku 957) zemřeli a dědicem se později stal nejmladší Otta II.
S jeho výchovou pomáhal otcův bratr, Kolínský arcibiskup
Bruno.
Otta I. byl 2. února 962 v Římě korunován od papeže Jana XII.
na císaře a s ním obdržela korunu i Adéla. Byla císařovnou,
kterou zdobily křesťanské ctnosti, včetně pokory a lásky
k bližním, živá víra a velká důvěra v Boha. Díky jí
Montekasinské opatství obdrželo určité výsady a Modenské
biskupství část majetku po Berengarovi. Adéla založila postupně
mnoho klášterů nejen v Německu a Itálii, ale i ve Francii a
podporovala clunyjskou reformu. V roce 973 se stala znovu
vdovou. Po císařově pohřbu v Magdeburku arcibiskup Adalbert
zůstal rádcem a duchovním vůdcem Adély. Její syn Otta II. byl
v Římě korunován na císaře a zasnoubil se s dcerou řeckého
císaře Teofanou. Matka Adéla, znajíc potřeby říše, zůstala v jeho
blízkosti jako rádkyně a „anděl strážný.“ Falešní přátelé i žárlivá
Teofana však přiměli Ottu II., aby svou matku ode dvora
zapudil. Po jejím odchodu v roce 978 do Itálie Otta II. však
propadl rozmařilému životu a s vyhnáním zbožné a opatrné
rádkyně začal ztrácet u knížat i biskupů náklonnost a úctu.
K nespokojenosti mezi panstvem přispívalo i jednání Teofany.
Adéla
z Itálie odešla
za bratrem, králem
Konrádem,
do Burgundska a za nehodného syna se nepřestávala modlit.
Otta II. nakonec po domluvě opata Majola z Cluny svou chybu

uznal a matku povolal zpět do Pavie. Zde ji odprosil a předal
panství Lombardie. Po velikonocích 981, které prý spolu strávili
v Římě, se Adéla vrátila do Pavie a její syn po utišení občanské
bouře v Římě se vydal na jih proti Řekům a mohamedánským
Arabům a u Cotrony byl poražen. Vrátil se prý do Říma a zemřel
na nákazu úplavicí roku 983. Poručnické vlády za Ottu III. se
na německém trůnu dočasně ujala Teofana a vyvolala jistý
odpor. V té době za Adélou přišla také její dcera Emma, kterou
po smrti jejího muže vyhnal její syn Ludvík.
Když v roce 991 Teofana zemřela, Adéla se vrátila do Německa,
aby vychovávala nedospělého vnuka a do jeho zletilosti
spravovala říši. Také usmířila Emmu se synem a ta brzy potom
zemřela. Adéla přežila svého bratra Konráda i dceru Matyldu.
Za dospělosti svého vnuka se ještě vydala do Burgundska, kde
nespokojené panstvo povstalo proti jejímu bratranci Rudolfu III.
Dosáhla zde smíru a při zpáteční cestě Alsaskem se zastavila
v jím založeném klášteře v Selzu a zde zemřela asi ve věku 68 let
s pověstí svatosti. V roce 1097 ji svatou prohlásil papež Urban II.
catholica.cz

SEBEVÝCHOVA K MANŽELSTVÍ
Záliby
A ještě jedna věc důležitá pro budoucí život se dá rozvíjet právě
na půdě kamarádství a přátelství. A to je pěstování a rozvíjení
koníčků, osobních zálib. Víte, není horšího lazárka, než mladý
člověk, který žádného koníčka nemá. Nezbývá mu, než se nudit,
hloupě se pochechtávat všemu, čemu nerozumějí, bavit se
ničením a rozbíjením. Jak jinačí je život mladých třeba tam, kde
farní mládež vytvořila dobrou partu, ve které se dá dělat tolik
zajímavých a dobrých věcí. Kde se chlapci mohou setkat
s děvčaty a získávat pro budoucí život důležité zkušenosti
ze styku s druhým pohlavím. Ještě se vraťme k tomu mínění, že
co tu probíráme, není dnešní žhavá současnost: „My, mladí, jsme

si vybojovali svobodu slova a jednání, prolomili jsme zátarasy
na hranicích. My bychom měli spíš debatovat, kam se rozjet
do světa, jak honem té svobody využít. Ono je velice dobré a
užitečné, podívat se do světa, s tím souhlasím. Ale to tě nezbaví
nutnosti zapracovat na sobě. A to můžeš kdekoliv, i doma.
Nemehlo a hlupák zůstane nemehlem a hlupákem i na druhé
půli zeměkoule. A že i na té druhé půli zeměkoule mají mladí
lidé také trampoty se sebevýchovou, že i tam se mládenci
nestanou stoprocentními muži, když neusilují o správný směr
života, svědčí článek z amerických novin. Přečtu vám z něj
kousek.
Článek se ptá: JSOU MUŽI NA VYMŘENÍ? A píše se tam:
„Za pána tvorstva býval vždy uznáván muž. Zvlášť v dobách, kdy
o toto uznání musel bojovat s mamuty a s jeskynními medvědy.
Ale ani staří Římané si nedali do svých záležitostí mluvit
ženami. To až v romantickém období středověku se situace
začala měnit. Obrněnci s obouručnými meči začínali sloužit
paním svého srdce. A v nové době dokončila dílo zkázy technika
a motorizace. Skuteční chlapi, kteří udrželi na výši morálku
v padesátičlenném harému, začali rychle vymírat. Místo svalů
začala pracovat technika a výsledky jsou pochmurné.
Muži ztrácejí typicky mužské vlastnosti, fyzické i duševní:
Důkazy o tom netřeba pracně shánět. Američané si ještě pěstují
mýtus supermanů, ale ti jsou dávno už k vidění pouze
v kreslených seriálech a v televizi. Skutečný současný Američan
vypadá v mládí jako nepodařená dívka, později se stává obézním
doplňkem automobilu. V šedesátce už má po pohřbu, zatímco čilá
vdova
sbalí
šekovou
knížku
a
vydá
se
do světa
za dobrodružstvím. Moderní muž se už dávno nereprezentuje
postavou Michelangelova Davida, ale luxusním vozem,
bankovním kontem a zničenými nervy.“

Tak soudí své mužské vrstevníky americká děvčata. A jak
soudíte dnešní mládence vy, naše dnešní děvčata? Jistě vás,
pánové, bude zajímat soud našich děvčat:
„Pohodlný moderní způsob života dává i našim mužům do těla.
Dětství prosedí před televizorem a ve škole, mládí proleží
v knížkách a prosedí u piva. V pětadvaceti už mají hodně přes
váhu, rozvrácené manželství a dost komplexů, aby zaměstnali
psychologa s psychiatrem.
Spousta mládenců, o hlavu větších než jejich otcové, považuje
za nejmužnější vlastnost kouření, pití, dlouhé vlasy a zženštilou
módu. Dokonale bez rozmyslu opatřují své dívky dětičkami, aniž
by měli vlastnosti skutečných otců. Je na čase, aby se
pro mládence stalo zase cílem, aby byli zdatnými muži a
rozumnými otci - ne jen obtloustlými majiteli zdánlivého
komfortu a neurotických náladiček.“
Stojí za to, abyste vy, mládenci, pořádně na sobě zapracovali, aby
tenhle obraz o vás už neplatil.
Ladislav Simajchl, www.fatym.com

SCHŮZKY MINISTRANTŮ
KDE: na faře ve Štramberku
KDY: v sobotu 5. prosince od 9:30 do 11:30
Zváni jsou všichni chlapci od 1. třídy ZŠ výše.

SETKÁNÍ MLÁDEŽE
KDE: na faře ve Štramberku
KDY: v pátek 18. prosince od 19:00 – po adoraci
Zváni jsou všichni od 13 let výše, více na webových
stránkách farnosti.

ŠTRAMBERSKÉ VÁNOCE
Město Štramberk vás zve na výstavu betlémů a výtvarných prací
dětí štramberských škol. Výstava je ke zhlédnutí v Městském
informačním centru do neděle 13. prosince 2015.
Vstupné: dospělí 20 Kč, dětí 10 Kč
Všichni jste zváni.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ani jsme se nenadáli a pomalu se začíná přibližovat závěr roku
2015. Charita v ČR tak jako každý rok připravuje již nyní
realizaci tradiční Tříkrálové sbírky, která se bude konat v lednu
roku 2016 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 11. prosince 2015. 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 2016 ve Štramberku

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Divadlo pod Věží sehraje v sobotu 5. prosince 2015
v Kulturním domě pohádku Vyměněná princezna. Začátek
v 16:00.
Po představení Mikulášská nadílka.
Všechny děti jsou zvány.

DUCHOVNÍ OBNOVA MLÁDEŽE
V rámci přípravy na světové dny mládeže v Krakově zveme
na Adventní duchovní obnovu mládeže, která se uskuteční
od 4. do 6. prosince 2015. Zváni jsou všichni kluci a holky
od 9. třídy. Obnovu povede otec Lumír Tkáč.
Začínáme 4. prosince v 19:30 na faře ve Štramberku.
Cena: 150,- Kč

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Myšlenka předávání Betlémského světla vznikla v Rakousku
jako součást charitativní akce. Předávání křehkého plaménku se
díky skautským organizacím odtud rozšířilo do dalších zemí, a to
nejen po celé Evropě. Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986
letadlem z Betléma do rakouského Lince. K nám se Betlémské
světlo dostalo hned po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a
v rukou českých skautů žijících v exilu k nám poprvé připutovalo

v prosinci 1989 až pod sochu svatého Václava v Praze. V roce
1990 se s myšlenkou Betlémského světla seznámili brněnští
skauti na vídeňském jamboree (mezinárodním setkání skautů a
skautek z celého světa) a již na podzim téhož roku začali
připravovat českou verzi.
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 6. prosince
do 20. prosince 2015 zapsat do seznamu ve štramberském nebo
závišickém kostele, případně do formuláře na webových
stránkách farnosti.

ŽIVÝ BETLÉM

VÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ
K vánoční svátosti smíření budou moci štramberští a závišičtí
farníci přistoupit v sobotu 19. prosince 2015 od 9:00 do 12:00
v kostele svatého Jana Nepomuckého ve Štramberku a v kostele
svatých Cyrila a Metoděje v Závišicích téhož dne 19. prosince
2015 od 13:30 do 15:30. Zpovídat bude otec Vladimír a otec
Dušan.

SBÍRKY V MĚSÍCI LISTOPADU
V neděli 1. listopadu 2015 bylo na potřeby farnosti vybráno
12 824,- Kč ve Štramberku a 3 700,- Kč v Závišicích. V neděli
22. listopadu 2015 bylo na bibli vybráno 11 469,- Kč
ve Štramberku a 3 000,- Kč v Závišicích.
Ke dni 20. listopadu 2015 je výše veřejné sbírky 179.433,- Kč

Na svátek svatého Štěpána, 26. prosince 2015, se v prostorách
Národního sadu uskuteční „Živý Betlém.“ Začátek v 15:00.
Srdečně zvou pořadatelé.

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Dne 27. prosince 2014 v 16:00 se uskuteční ve farním kostele
svatého Jana Nepomuckého ve Štramberku Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby „Hej, mistře..“
Účinkují zpěváci a hudebníci ze Štramberka a okolí.
Vstupné dobrovolné.
Všichni jste srdečně zváni.

Za všechny vaše dary, Pán Bůh zaplať.

APOŠTOLÁT MODLITBY
Je to zcela jednoduché. Na apoštolátu modlitby se může podílet
každý člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje
se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské
příspěvky. Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob
jak ovlivňovat prosazování dobra a potlačování zla v Božím
království na zemi. Modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám
to připadá neuvěřitelné. Do modlitby vkládám všechno, co jsem a
co mám. I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle a vážnosti,
protože vše konám v Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem
Kristem a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si toho cení.
Denně se modlím obětní modlitbu apoštolátu, vkládám do ní
všechno, co je mi na světě drahé, a přidávám k tomu modlitby a

práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou
Kristus přináší Otci a tím vše nabývá na hodnotě. Celý můj život
tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává hluboký smysl,
i když možná náležím k těm, s nimiž se už pro jejich pokročilý
věk, nemoci nebo tělesné slabosti moc nepočítá. V celé své
jednoduchosti spojuje apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj
zapojeni, ve společném zápase se skutečně důležitými problémy
církve na celém světě. Tím znásobuje účinnost a důležitost jejich
dávání. Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do apoštolátu
modlitby zapojují, odhaduje se však, že je jich na celém světě asi
50 až 70 milionů.

PŘÁNÍ REDAKCE
Redakce farního zpravodaje Vám všem přeje krásné, veselé a
požehnané vánoční svátky prožité mezi svými nejbližšími v klidu
a pokoji a rok 2016 nechť je rokem šťastným, plným pohody,
radosti a Božího požehnání.

APOŠTOLÁT MODLITBY - PROSINEC
Úmysl všeobecný:
Abychom všichni zakoušeli milosrdenství našeho Boha, který se
nikdy neunaví nám odpouštět.
Úmysl misijní:
Za rodiny, zejména za ty, které trpí, aby v Ježíšově narození
nalezly znamení pevné naděje.
Úmysl našich biskupů:
Aby Bůh slávy, Otec našeho Pána Ježíše Krista, osvítil naše
srdce a my pochopili, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho
dědictví.

PROGRAM BOHOSLUŽEB V PROSINCI
1.
2.
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5.
6.
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14. Po
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19. So
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21. Po
22. Út
23. St
24. Čt
25. Pá
26. So
27. Ne
28. Po
29. Út
30. St
31. Čt
1.1.Pá

Štramberk Závišice
sv. Edmund Kampián
17:30
sv. Bibiána
17:30
sv. František Xaverský
6:45
17:00
sv. Barbora
17:30
sv. Sába
17:30
2. adventní – sv. Mikuláš
Sbírka na katedrálu
8:30
10:00
sv. Ambrož
Slavnost Panny Marie
bez poskvrny prvotního hříchu
17:30
16:00
sv. Valerie
17:30
sv. Julie a Eulálie
6:45
sv. Damas I.
17:30
Panna Maria Guadalupská
17:30
3. adventní – sv. Lucie
Měsíční sbírka na potřeby farnosti 8:30
10:00
sv. Jan od Kříže
sv. Valerián
17:30
sv. Adéla
17:30
sv. Lazar
6:45
17:00
sv. Rufus a Zosim
17:30
bl. Urban – zpovědní den
17:30
4. adventní – sv. Dominik Siloský
8:30
10:00
sv. Petr Kanisius
sv. Servul
sv. Jan Kentský
Štědrý den
22:00
24:00
Slavnost Narození Páně
8:30
10:00
sv. Štěpán
8:30
10:00
Svátek Svaté rodiny – Dětská mše 8:30
10:00
sv. Betlémské děti
sv. Tomáš Becket
17:30
sv. Evžen
17:30
sv. Silvestr
17:30
16:00
Slavnost Matky Boží Panny Marie –
Nový rok
8:30
10:00

