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ŘÍJEN – MARIÁNSKÝ MĚSÍC
V říjnu se modlíme růţenec. Jméno růţenec znamená růţový
věnec, který je uvitý z modliteb Otče nás a Zdrávas Maria. Úvod
růţence začíná vyznáním víry – Věřím v Boha. Po úvodu
následují desátky – tj. desetkrát zdravíme Pannu Marii. Kaţdý
desátek končí slávou Nejsvětější Trojice. Modlíme se růţenec
radostný, bolestný, slavný a růţenec světla. Rozjímáme
o hlavních tajemstvích ze ţivota Pána Jeţíše a jeho matky Panny
Marie. Protoţe si tato tajemství představujeme, říkáme takové
modlitbě rozjímavá modlitba. Během takového rozjímání
tajemství víry pronikají do naší duše a naši duši přetvářejí, i
kdyţ si snad toho nejsme ani vědomi.
Sv. Dominik (1170 – 1221) zaloţil řád bratří kazatelů. Také
pěstoval zboţnou úctu k Panně Marii. Společně se spolubratry
rozšířil v církvi modlitbu svatého růţence. Je to škola víry a
zboţnosti.
Víme, ţe mnozí významní muţové se také modlili růţenec. Byl to
například sochař a malíř Michelangelo, fyzikové Ampér a Volta,
hudební skladatel Josef Haydn, hudební skladatel Antonín
Dvořák, hudební skladatel Ch. W. Gluck.
Nositel Nobelovy ceny básník Jaroslav Seifert vzpomíná na svou
modlitbu před Madonou za války. A kdyţ válka skončila, přišel
Madoně poděkovat takto:
Hodiny opět počly bít,
do ticha, míru, do bezpečí,
uţ nehrozí nám yperit
a sirény uţ nezaječí,
před sochou Panny básník klečí,
má v prstech zrnka menší, větší,
hodiny opět počly bít.
Růţenec se modlí mnozí křesťané – duchovní i laici. Někteří se
modlí růţenec jako společenství ţivého růţence. Kaţdý člen
tohoto společenství modlí se denně jeden určený desátek a jiní

členové se modlí další desátky. Takto se ono společenství modlí
celý růţenec radostný, bolestný, slavný a světla.
Modlitbou růţence lze získat také odpustky. Je to odpuštění
časných trestů za jiţ odpuštěné hříchy ve svaté zpovědi. A také
obnovení společenství s Bohem. Získáme odpustky plnomocné,
kdyţ se modlíme růţenec před svatostánkem, kde je svátost
oltářní, a kdyţ také přistoupíme k svatému přijímání.
Památku Panny Marie růţencové slavíme 7. října.

SVATÁ HEDVIKA - PATRONKA
OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE
Ţila ve 12. století (1172 – 1243). Pocházela
z bavorské šlechty. Jako mladá se vdala
ve Vratislavi za mladého Jindřicha I., syna
slezského kníţete Boleslava. Kdyţ začal vládnout
Jindřich I., stala se vévodkyní a měla na manţela
dobrý vliv. Byla také jeho spolupracovnicí.
Stala se postupně matkou 6 dětí – 3 chlapců a
3 děvčat. S manţelem zaloţila větší počet chrámů,
klášterů a dobročinných ústavů. Starala se o podporu chudých.
Sama ţila velice prostě podle přísných pravidel. Avšak mezi
jejími dětmi se nevytvořily vřelé vztahy. Kromě dcery Gertrudy
zemřely skoro všechny v mladém věku.
Její manţel Jindřich I. zemřel v roce 1238. Na jeho místo pak
nastoupil syn Jindřich II. Ten však zemřel uţ roku 1241 v boji
proti mongolským nájezdníkům.
Ţivot svaté Hedviky provázela řada neštěstí. Ale ona byla
oddána do vůle Boţí a zboţně se modlila. Nakonec vstoupila
do kláštera cisterciaček v Třebnici, Tento klášter zaloţila roku
1202 a tam byla abatyší její dcera Gertruda. Dále slouţila
nemocným a chudým a ţila jako kajícnice aţ do smrti.
Svatou Hedviku jako svatou uctívají Poláci a Němci. Je nyní
patronkou také naší Ostravsko – opavské diecéze.

MODLITBA ZA DIECÉZI
Všemohoucí věčný Boţe,
přijmi naši modlitbu, kterou ti předkládáme
za naši diecézi. Zdokonaluj v nás dílo,
které bylo započato skrze Jeţíše Krista
a dovršuje se v Duchu Svatém.
Ať v síle tvých darů stále více rosteme
v lásce k Tobě i ve vzájemné jednotě,
aby nám nic nebránilo v naplňování Tvé vůle.
Přiváděj nás k hlubšímu vnitřnímu ţivotu,
zapal v nás apoštolskou horlivost,
která by zahrnula všechny lidi bez rozdílu,
neboť byli vykoupeni Krví Jeţíše Krista.
Znič v nás pýchu, obdař nás svou pokorou
a velkorysou odvahou.
Pomoz nám skrze Ducha Svatého
uskutečňovat Tvé dílo ve světě,
aby líska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání
byly patrné v našem ţivotě a my tak
s odhodláním aţ do krajnosti svědčili o Tobě,
který ţiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.
Naše Ostravsko – opavská diecéze letos oslavuje 15. výročí.

OPRAVY KOSTELA SV. KATEŘINY
Váţení farníci.
Chtěl bych vás cestou
zpravodaje informovat
o právě probíhající opravě
kostela sv. Kateřiny
ve Štramberku.
V loňském roce skončila

příprava projektové dokumentace a za pomocí pracovníků
ostravsko-opavského biskupství p. ing. Dagmar Jiskrové a
p. ing. Mgr. Miroslava Přikryla byly zajištěny finanční
prostředky prostřednictvím Evropských fondů Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko v celkové výši
projektových nákladů 5 177 378,67 Kč.
Po této náročné přípravné fázi následovalo dne 1. února 2011
výběrové řízení, jehoţ se zúčastnilo 5 firem. Do výběrové komise
byli určeni otec František Janotka, Ing. Václav Kotasek a Michal
Dostál. Byla vybrána tesařská firma ze Vsetína TESLICE.CZ,
která splnila veškeré zadávací podmínky a cenu, za kterou
nabídli kostel opravit 3 488 186 Kč. Po podepsání smlouvy
s vítěznou firmou došlo v květnu 2011 k předání kostela
(staveniště).









Seznam prací, které byly dosud provedené:
Farníci:
Rozebrání a převoz varhan, lavic a kazatelny.
Ořezání stromů v okolí kostela.
Průzkum stavu elektrické instalace v kostele, zpracování
projektu na novou elektroinstalaci.
Zpracování restaurátorského průzkumu a návrhu
na restaurování dřevěné kazatelny.
Podání ţádosti na zařazení restaurování dřevěné kazatelny
do Programu restaurování movitých kulturních památek na rok
2012.
Odvoz dřevěného odpadu ze staveniště (průběţně).
Uzavření dohody mezi archeologickým ústavem a ŘKF
na provedení archeologického průzkumu.

Firma Teslice.cz:
 Odstranění dřevěného šindele ze střechy presbytáře a boku
stěny oratoře, demontáţ kazetového stropu v presbytáři.
 Posouzení stavu krovu a stropu presbytáře, dřevěných stěn
oratoře pracovníky památkové péče, návrh a následná výměna











poškozených prvků.(stropní trámy 100%, krovy 99%, stěny
oratoře 15%, kazety stropu 100%). Byla podána ţádost
na dodatek č. 2 ke smlouvě víceprácí u poskytovatele dotací
ROP.
Archeologové provedli odstranění kamenné dlaţby v lodi, kde
stály lavice, narazili na hroby a začal rozsáhlý průzkum, který
není zatím dokončen. V rámci průzkumu je i podlaha
v sakristii. Byly nalezené ztracené mince a vrstvy hrobů
s lidskými ostatky.
Při červencových deštích došlo k zatopení hrobů, naleziště bylo
zakryto a archeologický průzkum přerušen.
Odstranění dřevěného šindele ze střechy lodi kostela, demontáţ
kazetového stropu lodi kostela.
Posouzení stavu krovu a stropu lodi kostela pracovníky
památkové péče, návrh a následná výměna poškozených prvků
(stropní trámy 80%, krovy 95%, kazety stropu 100%). Byla
podána ţádost na dodatek č. 3 ke smlouvě víceprácí
u poskytovatele dotací ROP.
Oprava korunového zdiva po celém obvodě kostela.
Pokrytí střechy presbytáře novým dřevěným štípaným
šindelem.
Započaly zednické práce na opravě fasády štítu a části
obvodových stěn kostela.
Práce byly krátce přerušeny v době dovolených, ale v tuto chvíli
se opět usilovně pracuje. Chtěl bych poděkovat celému
pracovnímu týmu firmy Teslice.cz pod vedením pana Radka
Štacha, za jejich velice dobrou spolupráci.
Téměř kaţdý týden probíhají v úterý kontrolní dny, kterého se
účastní vedoucí stavby a řada odborníků ze strany památkové
péče, archeologů, pracovníků ministeria s.r.o. (biskupství),
dodavatelských firem, zástupci farnosti a stavební dozor. I všem
těmto patří poděkování, za skvělou spolupráci na tomto Boţím
díle.
Chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílí
na opravě kostela sv. Kateřiny.

Podařilo se nám také získat finanční prostředky jak ze sbírek,
které v naší farnosti pravidelně provádíme, benefičních
koncertů, tak od sponzorů např. obec Závišice, Město Štramberk,
RWE Transgas s.r.o.
S pomocí Boţí nás ještě čeká hodně práce, ale věřím, ţe vše
dopadne jak má. Dokončení archeologického průzkumu, oprava
podlahy v sakristii a lodi, oprava kúru, elektroinstalace, opravy
vnitřních a vnějších omítek, oprava věţe a pokrytí lodi dřevěným
šindelem, odvodnění, repas vstupních dveří a pořízení mříţí,
oprava a osazení bezpečnostních oken, oprava lavic a veškerého
vnitřního inventáře, výměna parkánového plotu atd.
V případě dotazů ohledně opravy kostela sv.Kateřiny se můţete
obracet na:
Michal Dostál tel. 603 562 087. Děkuji.

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V MADRIDU
Úterý – první den, který jsme celý proţili v Madridu. Ráno,
přibliţně v sedm hodin, nás probudily španělské národní písně,
které se nesly po celé škole. Nikdo z nás takový budíček nečekal.
Opustili jsme tedy naše vyhřáté spacáky a hurá do nového dne.
Kolem 9:30 jsme dojeli k Madridskému výstavišti, kde se
odehrával kaţdodenní dopolední program pro české poutníky –
společná ranní modlitba, úvodní zahájení a první katecheze.
V této katechezi jsme si vyposlechli čtyři rozdílné názory
na Jeţíše Krista. A na závěr celého programu jsme hádali
svatého, který nás tento den provázel – blahoslavený Jan
Pavel II. Celý program v českém centru končil v 13:00 a my se
vydali hledat restauraci na oběd (kaţdý z poutníků obdrţel
stravenky, na které jsme dostávali stravu zdarma).
Posilněni obědem jsme se vydali na náměstí Plaza de Cibeles,
kde byla v 20:00 slouţena mše svatá, kterou celebroval kardinál
Antonio María Rouco Varela – madridský arcibiskup a předseda

Španělské biskupské konference. Kolebrovali s ním biskupové a
kněţí, kteří se zúčastnili Světových dnů mládeţe. Pro české
poutníky, kteří se neúčastnili mše svaté na náměstí, byla
připravena mše v Českém národním centru, která proběhla
v 21:00 a byla celebrována otcem Janem Balíkem.
Neţ jsme se večer vymanili z velkých davů poutníků, kteří se
mše také účastnili, dostali jsme se do svých spacáků aţ ve 24:00.
Všichni jsme měli za sebou náročný den, takţe jsme bez meškání
usnuli.
Ve středu jsme si v Českém centru vyslechli katechezi
Mons. Pavla Posáda na téma Pevně se drţte víry. Společným
ranním programem nás provázela sv. Aneţka Česká a celý
program byl ukončen mší svatou.
V odpoledních hodinách probíhaly v Madridu různorodé kulturní
programy ze všech zemí. Naše skupinka navštívila vystoupení
folklorního souboru Dúbrava z Valašských Klobouk, poté jsme se
seznámili s Asijskou hudební kulturou a den jsme zakončili
večerním vystoupením tance – flamenco. Pro české poutníky byla
ve 21:00 v našem centru připravena Modlitba se zpěvy z Taizé.
Ve čtvrtek 18. 8. 2011 byla pro nás připravena katecheze
Mons. Jana Graubnera – V Kristu zapusťte kořeny. Tentokrát
jsme se seznámili se sv. Cyrilem a Metodějem a dopolední
aktivity zakončili společnou mší svatou.
Odpoledne jsme se vydali prozkoumat madridské památky,
parky, přírodu, … K večeru jsme se všichni plní radosti vydali
na náměstí Plaza de Cibeles, kde proběhlo slavnostní přivítání
Svatého otce. Celý večer jsme ukončili eucharistickou adorací
v našem centru.

MADRID – DNY V DIECÉZÍCH
Jak jiţ bylo psáno, ze Štramberské farnosti se Světových dnů
mládeţe v Madridu zúčastnili čtyři farníci. Dnes si přečtěme
záţitky jednoho z nich – Dominika Davida.

Cesta nám začala v úterý 9. 9.
večer netradičně ve Valašských
Kloboukách. Hned na počátku
cesty na nás čekal zádrhel
v podobě 4,5 hodinového
zpoţdění autobusu, kdy jsme
čekali na náhradní autobus.
Nakonec vše dobře dopadlo a v Brně jsme přestoupili na správný
autobus. Ten nás dovezl, s 9 - ti hodinovou bezpečnostní
přestávkou ve francouzském Annecy, aţ do Taragony. Večer
11. srpna pak byla první společná mše svatá v Českém centru
v Taragoně.
Protoţe se nakonec přihlásilo mnohem více poutníků, nebyly
diecéze Ostravsko-Opavská a Olomoucká ubytovány v Taragoně
spolu s ostatními, ale v nedalekém městečku Reus v olympijské
hale.
Náš první celý den byl pátek 12. 8. a byl nazván „Dnem
farnosti“. Byli jsme rozděleni do skupinek a postupně jsme
s přidělenými průvodci procházeli městečko Reus. Mimo jiné
jsme také navštívili muzeum věnované Antoniovi Gaudímu.
Večer pak byla společná mše svatá spolu s Belgičany a
Ekvádorci, kteří byli také ubytováni v Reus.
Sobota 13. 8. byl „Den Katalánska.“ Ráno jsme odjeli
do Barcelony, kde jsme spolu se 40 tis. poutníky ubytovanými
v regionu Katalánska, slavili mši svatou. Poté jsme měli aţ
do večera volno k prohlídce města.
Nejdříve jsme dojeli k chrámu Sagrada Familia. Bohuţel tam
byly velké fronty (všech 40 tis. poutníků mělo vstup zdarma, tak
jsme se vydali na prohlídku dalších staveb od Gaudího
v Barceloně. Večer v 18 hodin jsme se pak ke chrámu Svaté
rodiny vrátili a fronty uţ naštěstí byly snesitelnější, takţe jsme
si v klidu mohli prohlédnout onen úţasný chrám. Večer jsme pak
ještě navštívili zahrady, které také projektoval Gaudí.
Neděle byla dnem diecéze. Ráno jsme přijeli do Taragony, kde
nás čekaly různé přednášky. Odpoledne jsme pak strávili

na pláţi u moře. Večer byl společný program s dalšími poutníky
ubytovanými v diecézi Taragona ve velké „aréně“. Po mši svaté si
pro nás organizátoři připravili vystoupení o počátcích
křesťanství v Taragoně. V pondělí ráno jsme po mši v českém
centru vyrazili směr Madrid.
(pokračování příště)
Všechny fotky si můţete prohlédnout na
http://fotogalerie.dominikdavid.cz

SKAUTSKÉ TÁBORY
KLUCI – VELKÉ KARLOVICE
Většina z nich z nedočkavosti, moţná i trochu z nervozity, noc
před odjezdem na tábor ani nespala, ale v sobotu ráno
16. 7. 2011 se banda kluků ze Štramberka, z Mořkova a
ze Studénky v plném počtu sešla na nádraţí ve Štramberku.
Důvodem jejich setkání bylo odhodlání vyměnit na deset dní
bezpečí svých domovů za dobrodruţství, které je čekalo v krásné
přírodě okolí obce Velké Karlovice.
Na tábořišti jsme strávili celkem 10 dní. Na tuto dobu jsme se
proměnili na mafiány z různých zemí, kteří přijeli zkusit lepší
ţivot do nově vzniklé Československé federativní republiky.
Nebylo to však jednoduché. Museli jsme se totiţ řídit Ústavou a
dalšími důleţitými zákony, coţ pobyt v ČSFR vyţadoval.
V první polovině tábora nám přálo hezké počasí, coţ se bohuţel
v druhé polovině změnilo v pravý opak. Pršelo vydatně a dlouho.
Podmínky našeho ţivota na tábořišti se tím podstatně zhoršily.
My to však vydrţeli, a i přes neduhy počasí si to náramně uţili.
Našli jsme si plno nových kamarádů, někteří z nás zpečetili svůj
příchod mezi nás vlčáckým nebo skautským slibem, a také jsme
se naučili plno nových věcí. Teď uţ nám nezbývá nic, neţ se těšit
na Skautský tábor 2012, na kterém se všichni znovu sejdeme,
snad i ve větším počtu.

HOLKY – DRŢKOVÁ
Skautky ze Štramberku a Závišic si o prázdninách uţívaly
na Táboře v Drţkové. Ve dnech od 4. -17. 7. 2011 se ocitly
v Perské říši, kde se nechaly okouzlit tajemstvím orientu, zaţily
netradiční dobrodruţství a kaţdý večer poslouchaly napínavé
příběhy od Šeherezády…

SETKÁNÍ MINISTRANTŮ
Dne 10. 9. 2011 se ministranti ze Štramberka a celé Ostravskoopavské diecéze vydali na diecézní setkání ministrantů, které se
tento rok konalo ve městě Hradec nad Moravicí. Ráno jsme
nasedli do autobusu a plni očekávání vyjeli na místo konání.
Po příjezdu jsme se zaregistrovali, rozdělili do tří skupin podle
tříd: 1. -5. třída, 6. -9. třída a nejstarší. Po registraci jsme vyšli
společně s otcem biskupem na mši svatou a poté se vydali
do školní jídelny na oběd. A pak nás čekalo zábavné odpoledne.
V průběhu toho, co mladší ministranti soutěţili, ti starší šli
společně s dvěma kněţími na prohlídku zdejšího krásného
zámku. Po prohlídce jsme se sešli v kostele a poděkovali
za krásně strávený den. Poté jsme se všichni shromáţdili a
vyslechli si výsledky soutěţí. Náš jediný ministrant, který mohl
soutěţit vyhrál se svou skupinkou, která byla poskládána
z ministrantů jiných farností, pohár a krásný balon. Bohuţel
pohár si vzala farnost, která měla ve skupince nejvíce zástupců.
Po rozdělení cen nám otec biskup udělil poţehnání a všichni se
rozjeli do svých domovů.
Myslím si, ţe tento den stál za to, pouze je škoda, ţe z velké
štramberské farnosti jeli pouze dva ministranti.

PŮLROČNÍ SOUTĚŽ PRO VŠECHNY
FARNÍKY
Z důvodu nezájmu ze strany štramberských farníků o tuto
soutěţ, byla tato rubrika zrušena.

PROGRAM BOHOSLUŽEB V ŘÍJNU
1. So
2. Ne
3. Po
4. Út
5. St
6. Čt
7. Pá
8. So
9. Ne
10. Po
11. Út
12. St
13. Čt
14. Pá
15. So
16. Ne
17. Po
18. Út
19. St
20. Čt
21. Pá
22. So
23. Ne
24. Po
25. Út
26. St
27. Čt
28. Pá
29. So
30. Ne
31. Po

sv. Terezie od Dítěte Jeţíše
18:00
sv. andělé strážní – 27. v mezidobí 8:45
sv. Maxmilián
7:00
sv. František z Assissi
6:45
sv. Palmác
18:00
sv. Bruno
6:45
Panna Maria Růţencová
18:00
sv. Simeon
18:00
sv. Jan Leonard – 28. v mezidobí
8:45
sv. Paulin
6:45
sv. German
6:45
sv. Radim
18:00
sv. Eduard
6:45
sv. Kalist I.
18:00
sv. Terezie od Jeţíše
18:00
sv. Hedvika – 29. v mezidobí
8:45
sv. Ignác Antiochijský
6:45
Svátek sv. Lukáše
6:45
sv. Izák Jogues a druhové
18:00
sv. Irena
6:45
sv. Hilarion
18:00
sv. Marie Salome
18:00
sv. Jan Kapistránský–30. v mezidobí 8:45
sv. Antonín Maria Klaret
6:45
sv. Kryšpín
6:45
sv. Rustik
18:00
sv. Frumencius
6:45
Svátek sv. Šimona a Judy
18:00
sv. Narcis
7:00
sv. Marcel – 31. v mezidobí
8:45
sv. Wolfgang
6:45

