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Náměty na témata a články do listopadového čísla zpravodaje 

zasílejte na email vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte 

osobně Vojtěchu Monsportovi do 20. 10. 

 

 Internetové stránky farnosti: 

 www.stramberk.farnost.cz 

 

 ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO 
 

Zlo má mnoho podob, obklopuje nás z mnoha stran: uhranutí 

sebou samým, kolektivní egoismus vycházející ze srdce lidí či 

ze společenských struktur, násilí, konflikty – ve světě je mnoho 

temnoty. 
 

Ale zlo přebývá také v našem srdci, a právě zde všechno začíná. 

Není to ovšem němá přírodní síla – je rafinované, inteligentní, 

vypočítavé. Zlo není něco, je to někdo – kníže lži. Proto se někdy 

modlíme: „Vysvoboď nás od Zlého.“ Zlý, to je ďábel, dia – bolos, 

ten, kdo zasévá do srdcí, domovů i celých kontinentů rozdělení, a 

to již od počátku světa. 
 

Zlo je velice inteligentní – má své strategie. Lidé, kteří páchají 

zlo, najdou kumpány skoro hned, zatímco ti, kdo konají dobro, 

zůstávají tak často sami… Ne snad že by ďábel byl opravdu 

rohatý čert, který na nás číhá za každým rohem – to je pouhý 

obraz, který potřebujeme, abychom o zlu, jež je neviditelné, 

mohli mluvit. 
 

Může člověk být zcela v moci zla? Každý může říci „ne,“ protože 

mu byla dána svobodná vůle. Možná je to ale pro někoho těžší 

než pro jiného. Jedině Bůh sám ví, do jaké míry jsme opravdu 

svobodní říci „ano,“ nebo „ne.“ Nikdo však není svým prostředím, 

původem a povahou determinován natolik, aby byl zcela v moci 

zla a nemohl mu už odporovat. 
 

Sami se můžeme zla zbavit, jinak bychom mohli Boha prosit: 

„Dej, ať dokážeme porazit zlo.“ Právě proto je v Otčenáši 

vyjádřeno s takovým důrazem: „Zbav nás od zlého!“ 
 

Potřebujeme Osvoboditele. 
 

 

 

 

 

 

mailto:vojtechmonsport@seznam.cz
http://www.stramberk.farnost.cz/


Kriste, 

tys měl slova věčného života. 

Máš je i dnes. 

Tvé světlo stále osvěcuje 

cestu života. 

Jsi světlem, 

lampou, rozžatou Otcem, 

abychom neklopýtali ve tmě. 

Ale k čemu by nám bylo pouhé světlo? 

Potřebujeme mnohem víc: 

potřebujeme sílu a energii, 

tvou mocnou milost. 

Protože i když jasně vidíme, co je dobré, 

nedokážeme to, 

jestliže ty sám v nás nevykonáš dobré dílo 

a neosvobodíš nás od zla, 

jestliže ty sám nepřijdeš až k nám 

jako zdroj světla a síly, 

jako Učitel a Vykupitel. 
 

Jako tvé je království 

i moc i sláva 

na věky. 

Amen 
 

  Godfried Danneels, Přijď království tvé 
 

 

 SVATÝ LUKÁŠ 
 

Lukáš je patronem lékařů a řezníků, malířů a knihařů, notářů a 

sochařů. Je autorem třetího evangelia a Skutků apoštolů. Patří 

k oblíbeným postavám světců, a zrovna v poslední době je 

křestní jméno Lukáš opět oblíbeno. Co ví málokdo: i v Evropě je 

místo, kde je evangelista uctíván, a to v kostele sv. Justiny 

v Padově. V alabastrovém sarkofágu tam jsou uchovávány 

Lukášovy ostatky. 

Lukáš byl povoláním lékař a působil 

v polovině 1. století ve své vlasti 

Antiochii v dnešní Sýrii. Byl 

od narození pohanem: jak se dostal 

ke křesťanství, není autenticky podáno. 

Okolo roku 50/51 se Lukáš připojil 

v Troadě k apoštolu Pavlovi, kterému 

byl asi po 17 let věrným průvodcem. 

Lukáš prodléval s Pavlem, kterého 

velmi ctil, ve Filipech, Jeruzalémě a 

Římě. Když byl Pavel v roce 67 v Římě 

sťat, působil prý Lukáš v Acháji 

na řeckém Peloponesu a tam napsal své 

Evangelium a Skutky apoštolské. 
 

Podle podání zemřel Lukáš ve věku 84 let pokojnou smrtí. Jeho 

ostatky byly pochovány ve 4. století v nově zbudovaném 

apoštolském kostele v Konstantinopoli. Ostatky se pak dostaly 

do Padovy, kde byl vytvořen neobyčejný sarkofág. 
 

Už od časného středověku jsou kolem Lukášovy osoby četné 

lidové tradice. Mezi jinými dávali v dřívějších dobách dobytku 

polykat lístky s požehnáním, které byly posvěcovány o svátku 

sv. Lukáše, aby se zvířata chránila před morem a neštěstím. 

U sedláků je Lukášův den také dnem předpovědi počasí; mezi 

jiným je to začátek sklizně řepy. Takzvané „Lukášovy lístky“ 

přikládali dříve i nevyléčitelně nemocným, někdy i ženám 

při těžkém porodu. 
 

Všude na světě jsou „Lukášovy cechy,“ sdružení křesťanských 

lékařů, kteří se zabývají etickými otázkami na poli medicíny. 
 

V Římě znali Lukášovu památku už v 9. století a náležitě ji 

slavili. 
 

Lukáš je znázorňován většinou s býkem, symbolem tohoto 

evangelisty. Často ho lze také vidět, jak maluje obraz Panny 



Marie, což se vztahuje na jeho zvláštní lásku k Matce Boží Marii 

a na jeho podrobné líčení, například ve dvou kapitolách jeho 

evangelia. Podle legendy byl prý Lukáš prvním malířem obrazu 

Madony. Raně křesťanská mozaika ze 4. století s obrazem 

evangelisty existuje v bazilice sv. Vitala v Raveně. 
             Svatí na každý den 

 

 

 MŠE SVATÁ 
 

Dne 20. 10. 2012 v 15:00 bude v kostele sv. Kateřiny sloužena 

mše svatá u příležitosti svátku sv. Vendelína patrona pastýřů a 

poutníků, ochránce dobytka a polí na poděkování všech 

zemědělců, hospodářů za přijatá dobrodiní v roce 2012. Mši 

svatou bude sloužit otec Rafael Vala. 
 

Na mši svatou jste všichni srdečně zváni. 
 

Svatý Vendelín - patron pastýřů a poutníků, ochránce dobytka 

a polí.  Mezi několika svatými, kteří sami byli poutníky nebo se 

stali patrony poutníků (sv. Jakub, sv. Gertruda), je i několik 

u nás prakticky neznámých světců. Jedním z nich je svatý 

Vendelín. 
 

Má svátek 20. (někde 21. nebo 22.) října. Je uctíván především 

v Německu (Sársko, Bavorsko, Trevír aj.), Rakousku a 

Švýcarsku, ale i u nás je několik zasvěcení sv. Vendelínu (o něco 

více je na Slovensku, v nitrianské diecézi), hlavně menších 

kapliček, ale i farních kostelů (Perštejn u Kadaně, Třebětice 

u Kroměříže). 
 

Svatý Vendelín žil v dobách prvotní evangelizace Evropy 

v 6. století, pocházel ze Skotska, odkud tehdy vycházeli mnozí 

misionáři do střední Evropy. Podle legendy byl skotským 

královským synem a byl vychováván biskupem. Ve věku 20 let se 

rozhodl podniknout pouť do Říma, kde dostal požehnání od 

papeže. Pak se vrátil do Trevíru, kde se v okolí usadil jako 

poustevník, a aby měl nějakou obživu, sloužil jako pastýř u 

jednoho šlechtice. Tento šlechtic, když poznal, že jde o muže 

svatého, vystavěl mu poustevnu. Odtud ho povolali benediktinští 

mniši z blízkého kláštera Tholey, protože si ho zvolili za opata. 

V tomto klášteře v roce 617 (nebo 614) také zemřel. 
 

Ačkoli svatý Vendelín nepatří mezi obvyklých 14 svatých 

pomocníků v nouzi, někdy je mezi ně počítán. Je vyobrazován 

jako poutník, mnich nebo pastýř. Jeho poutní hůl vypadá někdy 

spíše jako kyj pastýře. 
 

Na miniatuře z odpustkové listiny, vydané v Avignonu 4. 4. 1360 

pro poutní místo St. Wendel, je vyobrazen jako mnich s knihou, 

ale i s pastýřskou holí s okovanou špičkou, k němu se obrací 

o přímluvu jak postavička mnicha zleva, tak postavička poutníka 

zprava (má poutnický klobouk, poutnickou pelerinu /to slovo 

ostatně pochází od peregrinus - poutník/ a poutnickou mošnu). 

Uvnitř tlustých tahů iniciály U jsou obvyklá dekorativní 

zvířátka středověkých rukopisů: psíci a 

dráčci (drak neměl zpravidla jako dekorace 

žádný negativní symbolický význam - prostě 

to bylo jedno ze zvířat, která - jak 

středověký člověk z tehdejších svých 

příruček četl - žila někde na okraji kulatého 

světa v Africe a Asii). Malíř si ještě 

neodpustil přidat k iniciále kresbičku 

prasátka se zvonečkem. V tomto případě 

může jít o nějaký symbolický náznak, 

protože jak prasátko, tak zvoneček byly 

atributem svatého Antonína poustevníka. 

Může to ještě více podtrhovat skutečnost, že 

svatý Vendelín byl poustevníkem, anebo to 

může být snad i náznak, že malíř (asi to byl samozřejmě mnich - 

kdo jiný tehdy uměl psát listiny a malovat iniciály) se jmenoval 

Antonín. Středověcí malíři a písaři se totiž prakticky nikde nijak 

jménem nepodepisovali, jen výjimečně to nějak naznačili. 
                                               A. Selzer: St. Wendelin, Mödling 1962 
 



 NÁŠ DŮM V KOSMU 
 

Srdečně zveme všechny dne 28. 10. 2012 na přednášku 

dr. Marka Váchy, který je známým spisovatelem, přírodovědcem, 

knězem, skautem, horolezcem, přednostou Ústavu etiky a 

filosofie a předsedou Akademického senátu 3. lékařské fakulty 

v Praze… 
 

Program začíná v 17:00 mší svatou v kostele sv. Bartoloměje 

v Kopřivnici, poté od 18:00 přednáška s netradičním názvem 

NÁŠ DŮM V KOSMU - KŘESŤANSTVÍ, EKOLOGIE A 

BIOETIKA  (katolický dům Kopřivnice - naproti kostela). 
 

Všichni jste srdečně zváni. 
 

 

 TVOŘIVÝ VÍKEND 
 

Všechny kutily, kreativní nadšence, lidičky s neomezenou 

fantazií a děti od 7. třídy ZŠ zveme na tvořivý víkend. 
 

Kdy: 2. – 4. 11. 2012 

Kde: Stará Ves nad Ondřejnicí 

Začínáme v 19:00. 
 

Budeme tvořit suché vazby, origami, pergamano, malovat 

na sklo, budou probíhat kreativní dílny všeho druhu, … 
 

S sebou: 270 Kč + 100Kč (příspěvek na materiál), barevné 

bavlněné tričko, obaly od čajových sáčků, suché květiny, větvičky 

ze stromů, zbytky voskovek, pastelky, spacák, přezůvky, buchtu 

či jiný příspěvek do společné kuchyně 
 

Nutné přihlášení – do 25. 10. 2012! 
 

Více informací na http://dcm.doo.cz/?p=102 
 

 

 

 

 POSUN ČASU 
 

V neděli 28. 10. 2012 se letní čas změní na zimní, tedy čas se 

ve 3:00 ráno přesune na 2:00 ráno. 
 

 

 SETKÁNÍ MINISTRANTŮ V KRAVAŘÍCH 
 

V sobotu dne 8. září se vydali ministranti z celé Ostravsko - 

opavské diecéze na společné setkání s otcem biskupem Václavem 

Františkem do Kravař. Mezi účastníky byli i ministranti z naší 

štramberské farnosti. 
 

Po příjezdu autobusem 

do krásného města Kravaře se 

ministranti rozdělili podle věku 

do skupin, v kterých byli zbytek 

dne. Po registraci jsme se vydali 

na mši svatou, kterou sloužil otec 

biskup František Václav 

Lobkowicz. Po mši svaté se 

ministranti rozešli na oběd a poté 

se mladší skupiny ministrantů rozešly na plnění soutěží, 

za které dostali ti nejlepší medaile a pohár. Mezi oceněnými byli 

i štramberští ministranti, kteří spolu s kopřivnickými 

ministranty získali medaile. 
 

Starší ministranti se vydali do místního aqvaparku, na bowling 

a na minigolf. Každý z ministrantů si mohl vybrat, kam chtěl jít 

a zde strávil zbytek odpoledne. Po skončení soutěží a návratu 

starších ministrantů z aqvaparku se udělily medaile a všichni 

ministranti se vydali na cestu domů.  
     Jan Monsport 
 

 

 

 

 



 SLUŽBY V KOSTELE SVATÉ KATEŘINY 
 

Vážení farníci, 

pokud byste byli ochotni vzít některou z volných služeb v kostele 

sv. Kateřiny, prosím kontaktujte Dominika Davida (telefon: 604 

548 586, e-mail: dominik.d@centrum.cz, případně osobně). 
 

Nejaktuálnější pořad služeb je vyvěšen na farních internetových 

stránkách. Dle možností se budeme snažit umístit aktuální 

pořad i na vývěsky do kostela ve Štramberku a v Závišicích. 
 

Služba spočívá pouze v tom, že v otvírací době, která je v sobotu 

od 12 do 17 hodin a v neděli od 13 do 18 hodin, jste povinni se 

do 15 minut od zavolání k otevření kostela dostavit. V průběhu 

pracovního týdne Vám předchozí služba doručí "služební telefon" 

s nabíječkou (na ten budou návštěvníci volat) a klíče od kostela. 

Telefon samozřejmě nejste povinni přes týden mít u sebe. Stačí, 

když jej u sebe budete mít pouze o víkendu. V případě jakýchkoli 

dotazů se nebojte obrátit na Dominika Davida. 
 

V současné době jsou pokryty služby až do 28. 10. 2012. Pokud 

můžete, prosím, abyste si vzali libovolný termín od 3. 11. 2012. 
 

Děkujeme všem za pomoc. 
     Dominik David 
 

 

 ZÁPIS Z FARNÍ RADY 
 

 Farní rada vznesla požadavek na předložení vyúčtování akce 

„Revitalizace kostela sv. Kateřiny“ a následné zveřejnění 

farníkům (i písemnou formou ve FZ). Otec František o to 

přislíbil do konce září požádat na biskupství, které má 

veškeré podklady. 
 

 Farní rada vznesla dotaz na hospodaření farnosti. Požadavek 

na pravidelné zveřejňování ve farním zpravodaji. Otec 

František přislíbil požádat ekonomku farnosti, aby toto 

vyúčtování, které se vždy pololetně posílá na biskupství, dala 

ve srozumitelné formě k dispozici i farníkům. Další takové 

vyúčtování bude v lednu 2013 a poté bude zveřejněno. 
 

 Vznesen požadavek na zapojení občanů Závišic do farní rady, 

neboť jsme zatím jedna farnost. Pokud by farní rada byla jen 

na 4 roky (5 let - nevíme), konaly by se v nebližší době volby 

do Farní rady. 
 

 Michal Dostál přednesl informace ke stavu úpravy zeleně 

vedle kostela (strana u Staré školy). Po jednání s památkáři 

a životním prostředím, budou všechny stromy u kostela 

odstraněny (vyjma „vánočního stromu“ a jedné borovice). 

Taktéž budou odstraněny vzrostlé a neudržované keře 

(jalovce,…). Místo toho budou nasazeny vhodnější keře. 
 

 

 ZPRÁVA O OPRAVĚ KOSTELA 

 SVATÉ KATEŘINY V ROCE 2011-2012 
 

Dotace EU: 4 395 849,- Kč 

Dotace RWE, města Štramberka a obce Závišice: 490 000,- Kč 
 

Dotace celkem: 4 885 849,- Kč 
 

Výdaje na opravu celkem: 5 168 687,- Kč 
 

Museli jsme jako farnost uhradit ze sbírek ve farním kostele 

nebo také v kostele sv. Kateřiny: 282 838,- Kč, což činí 5,5% 

z celkový výdajů na opravu. 
 

Za vykonané dílo patří především díky Pánu Bohu. Zároveň 

tímto vyslovuji poděkování všem, kteří na velké opravě pracovali 

anebo na tuto opravu přispěli peněžním darem. 
 

        farář F. Janotka 
 

 



 PODĚKOVÁNÍ 
 

Jménem otce biskupa Františka Václava Lobkowicze bych chtěl 

ještě jednou poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli 

na opravách kostela sv. Kateřiny ať prací, modlitbou či 

finančním darem. Zároveň bych chtěl také poděkovat všem, kteří 

se přičinili na zdárném průběhu slavnostního znovuotevření 

tohoto kostela. 
              Vojtěch Monsport 
 

 S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE 

 

Zklamaný obchodní zástupce Coca – Coly se vrátí z Blízkého 

Východu. Kamarád se ho ptá: „Proč ti to u těch Arabů nevyšlo?“ 

„Když mi přidělili Blízký Východ, byl jsem si jist, že to tam 

rozjedu, protože Coca – Cola je tam v podstatě neznámá. Ale měl 

jsem problém. Neumím arabsky. Tak jsem dostal nápad, že je 

přesvědčím třemi plakáty… 

První plakát – muž se plazí po poušti, naprosto unaven a žíznivý 

Druhý plakát – muž pije Coca – Colu 

Třetí plakát – muž je znovu plný síly Potom jsem ty plakáty 

nechal vylepit…“ „No, nejenže jsem neuměl arabsky. Taky jsem 

si uvědomil, že Arabové čtou zprava doleva…“ 
 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - ŘÍJEN 
 

Úmysl všeobecný: 

Aby se nová evangelizace rozvíjela v nejstarších křesťanských 

zemích. 
 

Úmysl misijní: 

Aby slavení Světového dne modliteb za misie vyústilo 

v obnoveném závazku k evangelizaci. 
 

Úmysl národní: 

Aby pomazání ke královskému kněžství nás uschopňovalo 

pro službu církvi a světu. 

PROGRAM BOHOSLUŽEB V ŘÍJNU 
 

1. Po sv. Terezie od Dítěte Ježíše 6:45 

2. Út sv. andělé strážní 6:45 

3. St sv. Maxmilián 18:00 

4. Čt sv. František z Assissi 6:45 

5. Pá sv. Palmác 18:00 

6. So sv. Bruno 18:00 

7. Ne 27. v mezidobí – 

                 Panna Maria Růžencová 8:45 

8. Po sv. Simeon 6:45 

9. Út sv. Dionýsius a druhové 6:45 

10. St sv. Paulin 18:00 

11. Čt sv. German 6:45 

12. Pá sv. Radim 18:00 

13. So sv. Eduard 18:00 

14. Ne 28. v mezidobí – sv. Kalist I. 8:45 

15. Po sv. Terezie od Ježíše 6:45 

16. Út sv. Hedvika 6:45 

17. St sv. Ignác Antiochijský 18:00 

18. Čt sv. Lukáš 6:45 

19. Pá sv. Izák Jogues a druhové 18:00 

20. So sv. Irena 18:00 

21. Ne 29. v mezidobí – sv. Hilarion 8:45 

22. Po sv. Marie Salome 6:45 

23. Út sv. Jan Kapistránský 6:45 

24. St sv. Antonín Maria Klaret 18:00 

25. Čt sv. Kryšpín 6:45 

26. Pá sv. Rustik 18:00 

27. So sv. Frumencius 18:00 

28. Ne 30. v mezidobí – sv. Šimon a Juda 8:45 

29. Po sv. Narcis 6:45 

30. Út sv. Marcel 6:45 

31. St sv. Wolfgang 18:00 


