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A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY
Nejenže Boha chválíme, zpíváme mu a děkujeme mu, ale také ho
prosíme, aby se nad námi smiloval a odpustil nám naše viny.
Vina a odpuštění ovšem nejsou v módě. Naše doba věří v mýtus
nevinnosti: „Dnes už nikdo zlo nepáchá.“ Když se něco nepodaří,
je to „omylem“ nebo „z nevědomosti.“ Nestává se nám, že bychom
udělali něco skutečně zlého. Potřebujeme tedy skutečně
odpuštění?
Tato zvláštní filosofie se v posledních několika desetiletích
vyskytuje i v církvi. Byly doby, kdy se každý člověk cítil jako
„ubohý hříšník“ a Bůh se zdál být přísný. Potom ale tisíce lidí
s úžasem objevily, že Bůh je nekonečně milosrdný – můžeme
k němu přijít, a vše nám bude odpuštěno, a přesně to také
z celého srdce s radostí udělali. Co se od té doby změnilo?

Z obsahu:
 K zamyšlení
 Světec měsíce
 Oprava soch
 Prašivá 2012
a mnoho dalšího …
Náměty na témata a články do zářijového čísla zpravodaje
zasílejte na email vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte
osobně Vojtěchu Monsportovi do 20.8.
Internetové stránky farnosti:
www.stramberk.farnost.cz

Nikdo nepochybuje o tom, že Bůh je milosrdný. Jeho
milosrdenství je zjevné. Zdá se však, jako bychom dokonce
odpuštění už ani nepotřebovali. Kdo se dnes cítí být hříšníkem?
Lidé měli dříve určitě příliš velké vědomí hříchu a trpěli tím.
Všechno totiž může onemocnět, i zkroušené srdce. Nemáme ale
my dnes zase poněkud málo lítosti? Příliš málo? Je opravdu
otázkou, zda nám náš nedostatek vědomí vlastní hříšnosti
neubližuje ještě víc, ano, zda nás nezabíjí. Člověk musí být
schopen zdravé lítosti nad vlastními hříchy prostě proto, aby byl
upřímný. „Řekneme – li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a
není v nás pravda.“ Tak mluvil Jan. A Ježíš řekl: „Poznáte
pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8, 32)

Bože náš a Otče,
celý dům byl naplněn radostí
při návratu marnotratného syna:
a stejnou radost zakouší církev,
když skrze svátost smíření
vstupuje do srdcí tvých dětí
svoboda a pokoj.
Buď veleben, Pane,
za takové dobro!
Nechceš, aby hříšník zemřel,
ale aby se obrátil a žil.
Nepočítáš hříchy člověka,
ale nabízíš nám pokání.
Neboť ty miluješ vše, co je,
neošklivíš si nic z toho, cos stvořil,
a vše zachraňuješ, protože to patří tobě,
tobě, Pane, který jsi zamilován do všeho, co žije,
a který tak jasně ukazuješ svou všemohoucnost
ve svém milosrdenství.
Buď veleben, Pane,
za takovou moc,
za tak úžasnou sílu dobra!
Amen.
Godfried Danneels, Přijď království tvé

SVATÁ TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE
Edita Steinová se narodila dne 12. října roku 1891 ve Wroclavi
jako poslední z jedenácti dětí. Jako dvouleté jí zemřel otec.
Augusta Courantová, její matka, se jako biblická „žena statečná“
ujala zodpovědnosti za výchovu svých dětí. Byla velice zbožná a
spolu s hmotným zajištěním se starala i o duchovní formaci
svých dětí a správnou výchovu jejich svědomí. To vše ale
nezabránilo Editě prožít v dospívání krizi víry a projít obdobím

vnitřních zmatků a úzkostí. Rozhodla se být ateistkou, zároveň
se však nevzdala hledání pravdy.
Obdarovaná mimořádnou inteligencí a nadšená pro vznešené
ideály se ponořila do světa kultury a filozofie. Opět prožila těžká
období vnitřních bojů a utrpení, až k zoufalství. Její studia
navzdory tomu pokračovala skvěle, takže upoutala Edmunda
Husserla (německý filozof). Po dosažení doktorátu se Edita stala
jeho asistentkou. Zdálo se, že její budoucnost se rýsuje jasně.
Avšak Bůh měl jiné plány.
Během první světové války padl na frontě filozof Adolf Reinach a
jeho manželka požádala Editu, aby uspořádala jeho rukopisy.
Tato žádost znovu znepokojila srdce mladé ateistické filozofky.
Jak by mohla vstoupit do domu poznamenaného smrtí? Zároveň
cítila, že prosbu nemůže odmítnout. A tak došlo k prvnímu
setkání s Kristem, s jeho láskou a utrpením. Tam pochopila, že
život je dar, a jak sama prohlásila, cítila se jako „znovuzrozená.“
V létě roku 1921 Edita četla Život svaté
Terezie z Avily. Hned po prvních stranách
byla hluboce zasažena a objevila Toho, jehož
dříve hledala jinde. Cítila, že jen On může
uhasit její žízeň po pravdě. Bez váhání se
následujícího rána vydala do kostela na mši.
Po ní navštívila kněze a po dlouhém
rozhovoru se rozhodla zahájit přípravu
na křest; uskutečnil se dne 1. ledna roku
1922. Po křtu přijala Edita také povolání
zcela se zasvětit Bohu.
Psal se rok 1933. Rozhodnuta požádala v červenci o vstup
na Karmel v Kolíně. Datum vstupu bylo určeno na 15. října –
svátek svaté Terezie z Avily. Byl to krok učiněný ve víře a
zároveň v bolesti nad tím, že opouští matku a sestru Růženu.
Následujícího roku přijala hábit a jméno Terezie Benedikta
od Kříže. Slavné sliby složila v roce 1938, rozhodnuta žít své

povolání v duchu oběti za svůj národ, jenž jí stále ležel na srdci.
A hned nato se s vypuknutím druhé světové války rozpoutalo
hrůzné šílenství, které si předsevzalo vyhladit všechny Židy.

Děkanátní expres bude končit v Ostrově nad Oslavou (necelých
10 km od Žďáru), poté zbytek doputujeme. Věci poveze
doprovodné vozidlo.

Dřívější filozofka a ateistka, fascinována mystikou kříže,
prožívala toto tajemství až k anonymní smrti v plynové komoře
tábora Osvětim – Birkenau dne 2. srpna 1942. Tento tragický
konec byl plným uskutečněním jejího řeholního povolání. Edita
pochopila, že toto vydání se Bohu, zapomenutí na sebe sama, se
musí konkretizovat v každodenním životě. Znamená to zříci se
každého vlastnictví, a tedy i své vůle. Jenom situace naprosté
chudoby umožňuje život oběti, opravdového sdílení utrpení
Krista, jenž dal svůj život za všechny.

Více informací na mladeznj.signaly.cz nebo u Jany Monsportové.

V roce 1987 byla blahořečena, roku 1998 svatořečena a spolu se
svatou Kateřinou Sienskou a Brigitou Švédskou prohlášena
spolupatronkou Evropy.
Svatí na každý den

POUŤ RADHOŠŤ
Mládež děkanátu zve všechny farníky v sobotu 11. 8. 2012
na akci k 150. výročí slovanských poutí, v kapli svatého Cyrila a
Metoděje na hoře Radhošť. Program začíná v 11:00 mší svatou,
kterou bude celebrovat náš otec biskup. Všichni jsou srdečně
zváni.

DĚKANÁTNÍ EXPRES DO ŽĎÁRU
V úterý 14. 8. 2012 vyjede mládež našeho děkanátu na celostátní
setkání mládeže do Žďáru. Štramberští mladí pojedou vlakem
číslo Os23105 v 8:03 ze štramberského vlakového nádraží,
kterým dojedeme do Studénky. Dále budeme cestovat
děkanátním expresem číslo R374, který vyjíždí v 8:59
ze Studénky.

POUŤ RODIN
V rámci celostátního setkání mládeže se v sobotu 18. 8. 2012
uskuteční ve Žďáru nad Sázavou pouť rodin. Dopolední program
proběhne u zimního stadionu a vyvrcholí mší svatou v 11:00
celebrovanou Mons. Vojtěchem Cikrlem.
Po obědě budou následovat poutní katecheze pro manžele,
rodiny, děti a mladé. Hlídání dětí ve věku od 3 do 14 let bude
zajištěno v areálu kláštera.
Organizátoři prosí o předběžné vyplnění nezávazné přihlášky
na zdar2012.signaly.cz v rubrice Pouť rodin.
Všechny rodiny jsou srdečně zvány.

UNITED 2012
Festival UNITED je multižánrový křesťanský festival, který se
uskuteční 23. - 25. 8. 2012 ve Vsetíně. Navazuje na první ročník,
kterého se zúčastnilo 1600 lidí.
Program je tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních
skupin, divadelními představeními, filmy, semináři a ranními
a večerními bohoslužbami. Na festivalu budou také prostory
pro modlitby a během celého setkání poběží služba duchovního
poradenství.
Více informací na http://festivalunited.cz/
Všichni jsou srdečně zváni.

HVĚZDA

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - MAGNETY

Skautský oddíl Minehawa zve všechny děvčata od 5-ti do 10-ti
let na akci Hvězda. Neváhej a přijď strávit poslední prázdninové
dny v přírodě. Můžeš se těšit na nové kamarádky, spoustu her,
dobrodružství, možnost nocování v indiánském teepee a mnoho
dalších zážitků.
Bližší informace a přihlášku lze získat v obchodě u Hrčků vedle
korýtka ve Štramberku nebo na www.minehawa.skauting.cz
KDE: Myslivecká chata v Závišicích
KDY: 27. – 30. 8. 2012
CENA: 240 Kč
Alžběta Sykalová

OTEVŘENÍ KOSTELA SV. KATEŘINY
Římskokatolická farnost Štramberk Vás zve na slavnostní
bohoslužbu konanou dne 31. srpna 2012 u příležitosti dokončení
rekonstrukce kostela Svaté Kateřiny ve Štramberku,
spolufinancované z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Moravskoslezsko, z rozpočtu města Štramberk a
obce Závišice a farníky těchto obcí.
Program oslav:
17:00 hod: koncert dětského pěveckého souboru Ondrášek
z Nového Jičína
18:00 hod: Mše svatá sloužená biskupem Mons. Františkem
Václavem Lobkowiczem, na poděkování Pánu Bohu za zdárné
dokončení oprav kostela svaté Kateřiny ve Štramberku.
Všichni jsou srdečně zváni.
Michal Dostál

Jak jste byli seznámeni, v termínu od 14. 8. do 19. 8. 2012 se
ve Žďáru nad Sázavou uskuteční celostátní setkání křesťanské
mládeže. Protože v současné nelehké ekonomické situaci je i
mezi námi mnoho mladých, kteří se tohoto setkání z finančních
důvodů zúčastnit nemohou, rozhodli se pořadatelé umožnit i jim
účast na tomto setkání prodejem magnetek s tématem Žďáru.
V červnu
se
proto
ve Štramberku
uskutečnil
prodej těchto magnetů a
pro naši farnost bylo určeno
50 kusů. Je ovšem smutné, že
jsme
jediná
farnost
v novojičínském
děkanátu,
ve které se určené množství
neprodalo. Měli bychom si
všichni uvědomit, že právě
v mládeži je budoucnost církve a právě touto cestou je můžeme
v jejich víře a v jejich setkávání podpořit. I přes tento nezdar
bylo vybráno 2 750 Kč, protože neprodané množství skoupil
nejmenovaný dárce z naší farnosti.
Všem, kteří jste tuto akci podpořili, patří upřímné Pán Bůh
zaplať.
Vojtěch Monsport

MŠE SVATÁ - ŠTRAMBERK
Ve čtvrtek 28. 6. 2012 v 10:30 byla ve Štramberském farním
kostele koncelebrována mše svatá kněžími novojičínského
děkanátu. Mše svatá byla sloužena u příležitosti 75. narozenin
otce Františka. Přítomno bylo 13 kněží a jeden jáhen.
Vojtěch Monsport

PRAŠIVÁ 2012

OPRAVA SOCH NA FARNÍM KOSTELE

Jako každý rok, tak i letos jsme všechny děti ostravsko –
opavské diecéze dostaly možnost zahájit prázdniny společným
setkáním s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem
na Prašivé, které proběhlo 2. 7. 2012. Letošním tématem setkání
bylo „Babičko, dědečku, vyprávěj ještě jednou.“
Děti i jejich prarodiče se už od deváté hodiny sjížděli ze všech
koutů diecéze – a že nás přijelo přes tisíc! Když jsme přicházeli
do areálu
Kamenité,
každý
jsme
u vchodu
dostali
od usmívajících se slečen jednu barevnou hliněnou kuličku jako
z dob našich babiček a dědečků a také brožurku s programem.
Na oplátku jsme přinášeli trvanlivé potraviny jako těstoviny,
rýži, čaje, kávu, konzervy.
Po mši svaté byla našim babičkám a
dědečkům
nabídnuta
možnost
odvozu auty na horu Prašivou, ale
překvapivě se auta nenaplnila,
babičky a dědečkové vyšli (někteří
možná i vyběhli!) se svými vnoučaty.
A co nás tam odpoledne čekalo?
Kolem kostelíku svatého Antonína
vyrostlo 24 stanovišť, které se týkaly hodnoty tradice a
starých věcí. Mohli jsme si zahrát na špačky, bylo zde stanoviště
věnováno včelaření, rybaření, kromě vodění loutek jsme si mohli
vydlabávat do dřeva, na drátenickém stanovišti vyrobit
jednoduché náušnice a podobně. Mě se nejvíce líbilo stanoviště
„Čteme Bibli s babičkou,“ kde jsem si mohl zkusit napsat kousek
biblického textu švabachem.
Parné odpoledne rychle uběhlo a program byl v 15:30 ukončen
požehnáním. Je jen škoda, že tuto možnost setkat se s otcem
biskupem na začátku prázdnin využili ze Štramberka pouze dva
ministranti. A teď už nás čekají prázdniny.
Jan a Josef Monsportovi

Jistě jste všichni zaregistrovali, že u vstupu do našeho farního
kostela sv. Jana Nepomuckého vyrostlo po pouti lešení. Tímto
prvním krokem započala oprava venkovních soch, konkrétně
sv. Antonína, sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého a ornamentů
nad vstupem do samotného kostela. Původní záměr počítal se
sundáním soch a jejich následnou rekonstrukcí u restaurátora
s licencí. Samotné náklady na opravu byly vyčísleny na částku
500 000 Kč, ze které zaplatí město Štramberk 30 000 Kč,
ministerstvo kultury ČR 455 000 Kč a farnost pouhých
15 000 Kč. Při následné prohlídce na místě samém bylo
restaurátorem zkonstatováno, že sundání soch je technicky
neproveditelné z důvodu jejich havarijního stavu. Na následné
schůzce s pracovníky památkového úřadu bylo rozhodnuto, že
rekonstrukce bude provedena na místě samém za dodržení všech
předepsaných kroků a rovněž cena nebude překročena.
V současné
době
probíhají
práce
dle
předepsaného
harmonogramu a postupu stanoveného ministerstvem kultury.
Termín ukončení byl dohodnut na podzim roku 2012.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této akci podílejí a
příspěvek z programu Regenerace městské památkové rezervace
a památkové zóny získali.
Vojtěch Monsport

SLUŽBY V KOSTELE SVATÉ KATEŘINY
Aktuální rozpis služeb při otevírání kostela
na http://stramberk.farnost.cz/doc/sluzby-katerina.xls

najdete

Dominik David

S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE
Doma lamentuje otec: „Vysvědčení samá trojka a čtyřka! Můžeš
mi říct, z čeho máš takovou radost?“
„Už jen jeden výprask a pak prázdniny.“
„Hanko, jak to, že chodíš každý den pozdě do školy?“
„Protože vždycky, když přijdu na roh, podívám se na značku:
Škola – zvolněte rychlost.“
„Co to má znamenat?“ rozčiluje se otec nad popsanou žákovskou
knížkou.
„Já za nic nemůžu,“ třese se synek. „Vždyť jsi mi to přece sám
říkal, že si mám odnést z hodiny co nejvíc poznámek…“
Muž přijde ze služební cesty a vidí na zahradě tři kopy
strouhanky a najednou vidí manželku, jak za oknem strouhá
rohlíky. Ptá se jí: „Co to děláš?“
Manželka odpoví: „V kuchařce píší: Strouhejte tři dny staré
rohlíky.“
Pepíček: „Paní učitelko, já s vámi taky často nejsem spokojen.
Ale řekněte sama, už jsem kvůli tomu někdy volal vašim
rodičům?“

APOŠTOLÁT MODLITBY - SRPEN
Úmysl všeobecný:
Aby s vězni bylo zacházeno se spravedlností a úctou k jejich
lidské důstojnosti.
Úmysl misijní:
Aby mladí lidé, povolaní následovat Krista, byli ochotní hlásat
evangelium ve všech končinách světa.
Úmysl národní:
Aby rodiče a kmotři byli biřmovancům oporou a příkladem.

PROGRAM BOHOSLUŽEB V SRPNU
1.
2.
3.
4.
5.

St
Čt
Pá
So
Ne

sv. Alfons z Liguori
sv. Eusebius
sv. Lydie
sv. Jan Maria Vianney
18. v mezidobí – Posvěcení římské
baziliky Panny Marie
6. Po Svátek Proměnění Páně
7. Út sv. Kajetán
8. St sv. Dominik
9. Čt Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
10. Pá Svátek sv. Vavřince
11. So sv. Klára
12. Ne 19. v mezidobí – sv. Euplus
13. Po sv. Poncián a Hippolyt
14. Út sv. Maxmilián Kolbe
15. St Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
16. Čt sv. Štěpán
17. Pá sv. Myron
18. So sv. Helena
19. Ne 20. v mezidobí – sv. Jan Eudes
20. Po sv. Bernard
21. Út sv. Pius X.
22. St Panna Maria Královna
23. Čt sv. Růžena z Limy
24. Pá Svátek sv. Bartoloměje apoštola
25. So sv. Ludvík
26. Ne 21. v mezidobí – ct. Martin Středa
27. Po sv. Monika
28. Út sv. Augustin
29. St Umučení sv. Jana Křtitele
30. Čt sv. Fiakr
31. Pá sv. Rajmund
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