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SV. AMBROŽ 

 
Biskup a učitel církve 
Patron: Milána, Lombardie, biskupů, kameníků a včelařů 
Atributy: bič nebo důtky či metla, biskup, kniha kosti, křest, úl 

 
 

Narodil se pravděpodobně kolem roku 340 v 

Trevíru, na Mosele v Galii (dnes v Německu). Jeho 

otec patřil k římské šlechtě a byl prefektem 

reprezentujícím císaře v polovině západní Evropy 

jako guvernér. Rodina se hned po otcově 

jmenování do této funkce přestěhovala, když ale 

náhle zemřel, matka se s Ambrožem a jeho 

staršími sourozenci Satyrem a s Marcelinou 

vrátila do Říma. Zde Ambrož vystudoval zřejmě 

řečtinu, gramatiku, rétoriku, práva a věnoval se i 

literatuře. Jeho sestra se údajně r. 353 slibem trvalého celibátu 

zasvětila Kristu jako řeholnice. První Ambrožovo působiště bylo v 

Sirmiu.  

V roce 364 se prý Ambrož na doporučení císařského náměstka Anicea 

Proba dostal k soudnímu dvoru v Miláně a asi o 6 let později z něj 

Valentinián I. udělal místodržitele Ligurie a Emílie (severoitalských 

provincií).  

V Miláně v té době působil ariánský biskup Auxentius, který prý 

neuměl ani latinsky, ale byl podporován císařským dvorem. 

Následkem toho byli věřící rozděleni a po biskupově smrti chtěli 

ariáni i katolíci dostat na biskupský stolec svého stoupence. Podle 

životopisce Paolina šel Ambrož do chrámu, kde obě strany jednaly o 

nástupci, a aby mezi nimi sjednal smír, ujal se slova. Po jeho 

vystoupení se ozval hlas dítěte, jež zvolalo: „Ať je Ambrož biskupem!“ 

Následně se k nápadu přidaly obě předtím proti sobě stojící strany, 

přestože Ambrož neměl teologické předpoklady, dokonce nebyl ani 

pokřtěn. Hned se snažil lid přesvědčit, že není správnou volbou a 

snažil se všelijakými řečmi sám sebe pošpinit, ale neuspěl. Lid ho prý 



pak střežil, než se vrátilo poselstvo od císaře s potvrzením jeho 

zvolení. Císař mu byl nakloněn, znaje jeho přímost a moudrost.  

Ambrož pak byl jen krátce katechumenem a s velkou zodpovědností 

se pilně věnoval teologii. Žádal, aby jeho vysvěcení bylo oddáleno, 

stěžoval si, že mu bylo „učiněno násilí a zvítězilo.“ Snad všichni kromě 

Ambrože byli nedočkaví vidět ho na mimořádně důležitém 

biskupském stolci. Po přijetí požadovaných předchozích svátostí mu 

již 7. 12. 374 bylo uděleno biskupské svěcení. Významnou roli v jeho 

životě měl v Římě známý kněz Simpliciánus (pam. 15. 8.). Podle 

některých životopisů již v dětství, po přistěhování se s matkou do 

Říma, byl jeho učitelem a po Ambrožově volbě za biskupa byl povolán 

jako jeho důvěrník.  

Ambrož měl spíše menší postavu a slabší zdraví, byl ale velmi 

rozhodný, rázný a zároveň plný lásky a slitovnosti. Ve svých kázáních 

se zaměřoval na texty Bible, v nichž dovedl vyzdvihnout jak literární 

tak morální a alegoricko-mystický smysl, vystihoval kérygmatické 

těžiště a řečnickými obraty upoutával své posluchače. Mezi nimi se od 

r. 384 začal objevovat z důvodu kazatelova řečnického umění i 

Augustin (pam. 28. 8.). Toho oslovil obsah kázání, protože se týkal 

jeho otázek a pochybností, a byl jimi přiveden ke katolické víře.  

Pokud Ambrož nemohl s někým souhlasit, rázně mu oponoval, i když 

se jednalo o císaře nebo císařovu matku. Na druhou stranu pomohl, 

když tito potřebovali ve svém právu zastání. Udržoval přátelský vztah 

se západním císařem Graciánem. Po jeho smrti měl nastoupit příliš 

mladý Valentinianus II. Tehdy jeho ariánská matka požádala 

Ambrože o zastání a o doprovod syna do Trevíru, kde měl jednat s 

uzurpátorem Maximem. Vyhověl s nadějí, že mladý panovník bude na 

jeho žádost prosazoval církevní zájmy. 

V roce 388 na císařské prosby znovu jednal z Maximem v zájmu císaře 

i církve, neměl však požadovaný úspěch, protože Maximus žádal příliš 

mnoho a byl rozhodnut dosáhnout toho válkou. U Aquileji, na obranu 

Valentiniánových zájmů, zasáhl do války východní císař Teodosius I., 

který Maxima porazil a pak přesídlil do Milána a Valentinián do 

Trevíru. 

 



Ambrož respektoval císaře Teodosia, ale v zásadních věcech církve 

zůstával neoblomný. S rozhodností se mu postavil do cesty, když v 

roce 390 nařídil pobít na 7000 Soluňanů. Nevpustil ho do chrámu, 

dokud za tento čin neudělal několikaměsíční veřejné pokání. Císař ho 

zprvu nechtěl poslechnout, ale pak se podřídil a o Ambrožovi řekl: 

„Pravdu mi ještě nikdo neřekl do očí, jen tento milánský biskup.“ A 

vážil si ho pro jeho zásadovost a odvahu. 

Ambrožova výmluvnost byla zase podle legendy předobrazena rojem 

včel, který se na něm prý usadil, když byl malým chlapcem. Včely měl 

i na ústech, aniž mu uškodily. Později si prý vysloužil titul doktora s 

medovým jazykem. Skutečnost je ta, že ke slabým a kajícníkům byl 

velmi laskavý, vynikal srdečností i soucítěním. Snažil se o oživení 

církve a co nejlepší prožívání liturgie. Ovlivnil liturgickou podobu 

církevního ritu, nazvanou ambroziánskou. Napsal spisy o svátostech, 

katecheze pro novokřtěnce a vysvětlení k vyznání víry.  

Ambrož se velmi snažil o prohloubení znalosti Písma svatého, napsal 

19 exegetických spisů ke Starému zákonu a na podkladě svých kázání 

sestavil komentář k Lukášovou evangeliu. Jeho posledním, 

nedokončeným dílem, byl komentář k Žalmu 43. Ke konci života se 

mu zhoršily problémy působené artrózou a měl potíže s mluvením. Na 

Velký pátek 3. 4. 397 přijal svátosti pro cestu na věčnost a upadl do 

agonie. Následujícího dne zemřel, jak někdy v začátku roku 

předpověděl. 

V roce 1295 jej papež Bonifác VIII. prohlásil za církevního učitele 

společně s Augustinem, Jeronýmem a Řehořem Velikým. Ambrožova 

památka byla stanovena na datum jeho posvěcení na biskupa. 

 

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM OSTRAVA 
 

Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá 7. prosince 2016 od 9:00 do 

16:00 hodin Den otevřených dveří, srdečně zveme širokou veřejnost a 

zejména zájemce o studium, na našem gymnáziu je možné studovat 

ve čtyřletém a osmiletém studijním cyklu. Další možnost prohlédnout 

si prostory gymnázia a informovat se o obsahu studia nabízíme ještě 



26. ledna 2017 také od 9:00 do 16:00 hodin. Informace o dění na 

Biskupském gymnáziu najdete na webu školy www.b-g.cz 

Rovněž si dovolujeme pozvat širokou veřejnost na tradiční Adventní 

koncert, který se uskuteční 13. prosince 2016 od 17:00 hod v kostele 

sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě Pustkovci. V programu vystoupí také 

sbor učitelů Biskupského gymnázia v Ostravě. Na koncertě bude 

možnost podpořit pomoc České katolické charity lidem trpícím v Sýrii 

a Iráku formou zakoupení výrobků. 

 

MINISTRANTI NA KONÍCH 

Tvořila jsem pozvánku pro ministranty a všichni mě odrazovali, že 

bude pršet a v listopadu bude škaredě. A já děkuji, však víte kde, 

protože 5. 11. 2016 byl krásný den. Ministranti si to užili. Nakonec se 

jich sešlo 17 i z okolí. Je vidět, že na koních už u nás seděli a proto v 

ježdění dělají pokroky. Díky Otci Vladimírovi a Otci Jakubovi za 

podporu. Maminkám děkuji, že napekly a nakrmily kluky výbornými 

bábovkami. A klukům ministrantům děkujeme za jejich službu a 

těšíme se zase někdy příště.  

Fotografie z tohoto setkání budou v brzké době zveřejněny na farním 

webu. 

Rodina Bajerova  

ADVENTNÍ KONCERT 

Město Štramberk vás zve na jedinečný Adventní koncert, který se 

uskuteční v neděli 11. prosince v 16:00 hod. ve farním kostele sv. Jana 

Nepomuckého ve Štramberku. Vystoupí vokální sdružení STK 

z Kopřivnice (STK – Super Teacher quartet – Skvělý tým kantorek).  

 

Vstupné: dospělí 50 Kč, dětí 25 Kč 

 

Všichni jste srdečně zváni. 

 

 



ŽIVÝ BETLÉM „CO SE STALO V BETLÉMĚ…“ 

Divadelní soubory a město Štramberk vás srdečně zvou na již 21. 

tradiční Živý Betlém. Uskuteční se v pondělí, na svátek svatého 

Štěpána, 26. prosince 2016, v prostorách Národního sadu ve 

Štramberku. Začátek v 15:00. 

Účinkují: členové divadelních souborů Pod věží, Kotouč, Dětského 

divadelního souboru a Taneční skupina Dagmar Jurákové 

Hudební doprovod: skupina Ogaři a Dechový orchestr Štramberk 

Zpěv: Mořic Jurečka a Věra Juračáková 

Průvodní slovo: Dana a Pavel Macháčovi 

Vstupné dobrovolné 

Srdečně zvou pořadatelé. 

 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 

Dne 30. prosince 2016 v 17:00 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 a výtěžek koncertu bude věnován na charitativní 

účely. 

Všichni jste srdečně zváni. 

 

SBÍRKY V MĚSÍCI LISTOPADU 2016 

 
 

V neděli 6.11.2016 bylo na potřeby farnosti ve Štramberku vybráno    

12 598,- Kč a v Závišicích 3 680,- Kč.  

V neděli 20.11.2016 bylo při sbírce na Bibli ve Štramberku vybráno   

8 570,- Kč a v Závišicích 3 960,- Kč. 

 

Za všechny vaše dary, Pán Bůh zaplať. 



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Ani jsme se nenadáli a pomalu se začíná přibližovat závěr roku 2016. 

Charita ČR tak jako každý rok připravuje již nyní realizaci tradiční 

Tříkrálové sbírky. Proto se na Vás znovu obracím s prosbou o 

spolupráci, kterou jste nám hodně pomohli v charitní práci. Výnos 

Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na podporu 

záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy podpory a 

pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním postižením, seniory, matky s 

dětmi v tísni a pro další jinak sociálně potřebné. Většina 

vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. 

Zhruba desetina výtěžku je každoročně určena na pomoc rozvojových 

projektů do zahraničí (projekty na udržení zdrojů obživy a vzdělávání 

např. Etiopii), případně jako rezerva pro případ humanitárních 

katastrof (v roce 2015 šlo například o zemětřesení v Nepálu, 

Pákistánu a Afghánistánu, letos pomoc v Itálii). Sbírka probíhá v 

termínu od 1. ledna do 15. ledna 2017.  

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 2016. Vše potřebné a důležité, rozdělení úseků a další 

podrobnosti Vám budou sděleny později. 

  



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 4. do 18. prosince 2016 

zapsat do seznamu ve štramberském nebo závišickém kostele, 

případně do formuláře na webových stránkách farnosti. 

LETEM SVĚTEM INTERNETEM  

Dnes bych Vám chtěl nabídnout návštěvu zajímavých stránek 

www.krestanskydarek.cz, které provozuje Charita Nový Jičín. 

V nabídce je velké množství dárkových, užitných i praktických 

předmětů s křesťanskou tematikou k různým příležitostem pro děti, 

(pra)rodiče, přátele, kmotřence, katechety a všechny další nadšence 

pro Krista. V podstatě se jedná o křesťanský E-shop (internetový 

obchod), s možností osobního odběru v charitním domě (po-pá od 13:00 

do 18.00 hod. Dolní brána 57, Nový Jičín) nebo poštovního doručení. 

Email: info@krestanskydarek.cz 

Tel: +420 734 685 762 

http://www.krestanskydarek.cz/
mailto:info@krestanskydarek.cz


ADVENT 

Každý rok rozsvěcujeme čtyři svíce na adventním věnci. Připomínají 

nám, že Kristus, Světlo světa, může osvítit naše srdce, duši a život v 

adventní a vánoční době.  

1. Světlo otevřenosti nám připomene, kolik jsme toho v minulém roce 

dostali. Kéž nám otevře oči i srdce, abychom se mohli nově otevírat 

Boží milosti a dát se obdarovat. Sv. Augustin říká: „Poslouchej mě, 

ubohý člověče, co ti chybí, je-li s tebou Bůh? Poslouchej mě, boháči, co 

máš, jestliže s tebou není Bůh?  

2. Světlo bdělosti nám umožní nepromeškat setkání s přicházejícím 

Pánem Ježíšem. Max Kašparů říká: „Máme-li přežít jako jedinci i jako 

druh, musíme přestat žít bohatě navenek a chudě uvnitř a začít žít 

naopak, bohatě uvnitř a skromně navenek. A to je advent: bohatě 

uvnitř a skromně navenek.  

3. Světlo trpělivosti nás učí vděčně myslet na ty, kdo pro nás byli 

oporou. Přejeme jim trpělivost pro všední dny, všední povinnosti, 

které přicházející Pán proměňuje v nevšední zázraky. „Štěstí není v 

nás, avšak štěstí není ani mimo nás. Štěstí je v jediném – v Bohu. 

Pokud se nám podařilo nalézt Boha, pak je štěstí docela všude (Blaise 

Pascal).  

4. Světlo odvahy – smělosti nám dopomáhá směle přistupovat k trůnu 

Boží milosti a vstupovat do každého dne s novou nadějí. „Čerpejme 

svou sílu z Ježíše. Radovat se z Ježíše je naše síla. Přijímejme vše, co 

on dává, a dávejme mu vše, co si chce vzít, a to s velkým úsměvem.“ 

VÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ 

K vánoční svátosti smíření budou moci štramberští a závišičtí farníci 

přistoupit v sobotu 17. prosince 2016 od 9:00 do 12:00 v kostele 

svatého Jana Nepomuckého ve Štramberku a v kostele svatých Cyrila 

a Metoděje v Závišicích téhož dne 17. prosince 2015 od 13:30 do 15:00. 

Zpovídat bude otec Vladimír a otec Dušan. 

 



Z HISTORIE FARNÍ VĚŽE 
 

Jistě všichni ze zájmem sledujeme opravy našeho farního kostela, 

které v letošním roce započaly. Při demontáži staré báně byly 

nalezeny dokumenty, které zde byly v minulosti vloženy a které se 

uchovaly v překvapivě velmi dobrém stavu. 

Myslíme si, že určitě většinu z nás zajímá, co na těchto dokumentech 

bylo napsáno a pro další generace zachováno. Proto jsme se rozhodli 

postupně ve Farním zpravodaji opis těchto dokumentů zveřejňovat. 

Nyní již tedy ponechme promlouvat historii: 

 

Dějiny nové kostelní věže ve Štramberku, vystavené v roce 1907. 

Když v roce 1723 byl nový farní chrám Páně vystavěn, nevystavěla se 

hned věž, nýbrž byl úplně bez ní a za zvonici sloužila bývala věž 

z hradebního Kostela. Tak zůstalo asi 200 let. Pomýšlelo sice město 

na stavbu nové věže a v roce 1860 bylo rozhodnuto malou věž nad 

vchodem hlavním postaviti, která byla vypočtena asi na 3 000 zl., k 

čemu patron chtěl přispěti veškerým stavebním dřevem v ceně   

305,91 zl. a 21 zl. na hotovosti. K stavbě však nepřišlo.  

Ukládány však peníze a vybírány poplatky za zvonění při pohřbech a 

spravovaly se zvláštním věžovým a zvonovým fondem. Zájmu většího 

však nebylo.  

Teprve v roce 1896 u příležitosti generální visitace Jeho Kníže Arcib. 

Milostí D. Theod. Kohnem stavební otázka do proudu uvedena a On 

sám 500 zl. = 1 000 K. hned na ní věnoval. Tehdejší farář dp. Josef 

Nehudek konal sbírky po domech, které vynesly 2 500zl. = 5 000 K. a 

sám onemocněv věnoval při svém 50 letém jubileu Kněžském 1 000 zl. 

ve státních papírech. Tyto peníze pak vedeny byly v Kostelních účtech 

pod „Kapitál na vystavění nové věže“. Bylo vypracováno i několik 

plánů – hlavně od prof. D. Dworzaka z techniky brněnské, a sice ve 

slohu románském a renaisančním. Věž myšlena před Kostelem jako 

přístavba o samotě a měla státi 22 000 zl. = 44 000 K. 

Nížepsaný byl investován na tuto faru 10. července 1901 a uloženo mu 

o stavbu věže se starati a jednotu ku získání příspěvku zříditi. Stalo 

se tak, stanovy potvrzeny a v Květnu 1902 konala se první valná 



hromada. Farář byl předsedou a tehdejší starosta p. Petr Hykel 

obchodním místopředsedou, který budiž uvedeno na památku jako 

starosta zájem věže velmi podporoval – ale potom zdav se toho úřadu, 

dělal jak při stavbě tak i proti faráři největší oposici.  

Vybíraly se příspěvky od členů, z ofěr, činěny odkazy a tak pomalu 

jmění vzrůstalo. Když v roce 1905 nejdůstojnější p. arcibiskup D. 

Frant. Bauer zde uděloval sv. biřmování, přinesl p. architekt Sochov 

z Prahy, který stavěl kostel v Hodslavicích, náčrtek nové věže 

barokové as za 30 000 K. Referentovi nejd. K. a. Konsistoře se však 

nezamlouval a odporučen reneisanční náčrtek D. Dvořáka.Když však 

architekt Sochov dokázal, že Kostel jsa staven v roce 1723 od PP. 

Jesuitů, jest držen ve slohu barokovém, byl náčrtek jeho schválen a 

jemu uloženo vypracovati rozpočty. 

Vyhověv, přinesl první rozpočet na 48 000 k., dle něho měla býti 

přední zeď kostela zcela shozena a znovu stavěna a Komůrky poboční 

ve stejné čáře s věží. Poněvač peníze nestačily, byl nový náčrtek 

vypracován a dle něhož stavěno. 

    Pokračování v příštím čísle FZ 

 

APOŠTOLÁT MODLITBY - PROSINEC 

 
Úmysl všeobecný: 

Aby byla z každé části světa odstraněna nákaza, kterou je zneužívání 

dětí k vojenské službě. 

Úmysl misijní: 

Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu evangelia, 

které dává životu radost a naději. 

Úmysl našich biskupů: 

Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, 

ale hlavně bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním Boha, 

láskou k němu a k bližnímu. 
 

 



VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 

Redakce farního zpravodaje Vám všem přeje krásné, veselé a 

požehnané vánoční svátky prožité mezi svými nejbližšími v klidu a 

pokoji a rok 2017 nechť je rokem šťastným, plným pohody, radosti a 

Božího požehnání.   

 

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB  

VE ŠTRAMBERKU A ZÁVIŠICÍCH 

    Štramberk Závišice 

Po  Mše svatá není 

Út  Mše svatá    17:30   

St  Mše svatá  17:30 

Čt  Mše svatá  6:45  17:00 

Pá  Mše svatá s adorací  17:30 

So  Mše svatá s nedělní platností 17:30  

Ne  Mše svatá  8:30  10:00 

 

Časy bohoslužeb se mohou měnit, aktuální týdenní přehled je vždy 

uveden ve vývěsce v kostele, nebo je najdete na webu  

stramberk.farnost.cz 

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH: 

    Štramberk Závišice 

24. So  Štědrý den  24:00  22:00 

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

26. Po  Slavnost sv. Štěpána   8:30  10:00 

30. Pá  Svátek Svaté Rodiny   8:30  10:00   

31. So Sv. Silvestr  17:30  16:00 

  1. Ne  Slavnost Matky Boží, Panny Marie 8:30  10:00 

  6. Pá Slavnost Zjevení Páně  17:30  16:00 

  8. Ne Svátek Křtu Páně    8:30  10:00 

  

 Ve dnech 27., 28. a 29. 12. 2016 bohoslužby nebudou. 


