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SVATÝ VALENTIN
kněz a mučedník
narozen: Terni, Itálie
zemřel: 269, Řím, Itálie
Patron mladých lidí a jejich čisté a oddané lásky
Atributy: meč
V Římě byl knězem pravděpodobně za panování
císaře Claudia II. Gothica (268-270) a původně
byl dle legendy lékařem. Podle císařova názoru
ženatí muži prý v armádě nepodávali tak dobré
výsledky jako svobodní a z toho důvodu
budoucím
vojákům
zakazoval
vstup
do manželství. Valentin však zamilované tajně
sezdával. Odtud může pramenit vztah k svátku
zamilovaných.

Z obsahu:
 Svatý Valentin
 Tříkrálová sbírka
 Akce pro mládež
 Křížová cesta pro rodiny
a mnoho dalšího …
Náměty na témata a články do březnového čísla zpravodaje
zasílejte na email: vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte
osobně Vojtěchu Monsportovi do 22. února 2016
Internetové stránky farnosti:
www.stramberk.farnost.cz

Za to a hlavně pro svou víru byl předveden
před císaře, aby se zodpovídal ze všeho, co konal
pro svůj vztah k Bohu. Když se ho císař zeptal, proč neuctívá
římské bohy, dle legendy odpověděl: „Tito bohové jsou samá
nečistota a hřích. Jen Kristus je pravý Bůh, a pakliže mu uvěříš,
bude tvá duše spasena a ty zvítězíš nad nepřáteli.“ Císař by se
snad nechal i přesvědčit, zejména když byl zároveň utvrzován
v tom, že křesťané nejsou nepřátelé říše a že Valentin k němu a
ke všemu lidu chová upřímnou lásku. Ale pro císařovo okolí
tomu bylo jinak.
Císař předal Valentina náměstkovi a ten jej odevzdal soudci
Asteriovi, aby zatím zůstal ve vazbě. Valentin se tam modlil
za soudcovo obrácení a ten přišel, aby Valentina vyzkoušel. Dle
legendy mu řekl: „Je-li tvůj Bůh opravdu jediný pravý, jak říkáš,

ať skrze tebe ukáže svou moc a mé slepé dceři opět dá zrak.“
Valentin přiložil svou dlaň na oči nevidomé a modlil se. Dívka
pak znovu spatřila světlo. Protože začala vidět, Asterius s celou
rodinou uvěřil v Krista a požádal o svatý křest. Valentin je
před křtem naučil pravdám víry a potřebným znalostem.
Zprávy o uzdravení slepé a o obrácení soudce se roznesly
po městě. Křesťané se radovali, pohany pojal hněv a zaútočili
na soudcův dům. Valentina vyvlekli ven, ztloukli ho a odvedli
na Flaminijskou cestu, kde byl sťat mečem.
Císař Klaudius se vyloženě nestavěl jako nepřítel křesťanů, ale
přesto dopouštěl jejich pronásledování.
Asi vzhledem k většímu počtu legend, které se neshodovaly a
u některých došlo i ke spojení s biskupem Valentinem, který
míval připomínku v týž den, ale neprošel schválením do nového
martyrologia, toto martyrologium je k Valentinovi velice stručné.
Uvádí jej jako kněze, mučedníka a zná přesné místo jeho smrti.
Dobu úmrtí jako nejistou. Uvedené legendární vyprávění není
proto do detailu přesné na rozdíl od jména císaře a citací.
Valentin vynikal ve skutcích milosrdné lásky a byl Božím
přítelem, protože konal to, co chtěl Ježíš. Také pro nás platí, že
jsme Ježíšovi přátelé, budeme-li činit to, co nám v evangeliu
přikazuje. Pak poneseme ovoce a Otec nám dá, oč ho v Kristově
jménu poprosíme, podobně jako splnil prosbu svatého Valentina,
když se modlil nad slepou dívkou.
catholica.cz

SEBEVÝCHOVA K MANŽELSTVÍ
Muži mají sklon k hypochondrii, k puntičkářství a ke hravosti –
ke koníčkům. Ty koníčky jim neberte, to jsou vaši spojenci. Ale
bedlivě hlídejte, jestli se z puntičkáře neklube dozorce, který
kontroluje, sekýruje, zkazí radost.

Buďte opatrné na frajery, kteří se musí stále vytahovat, jak
v práci zatočil s nadřízenými - předvádět - jak všechno zná
nejlíp, než kdekdo kolem.
Dívky mají zpravidla srdíčko samaritánky a jsou přesvědčené, že
svou něžnou láskou a péčí v manželství své vyvolené z jejich
nedostatků a podivností vyléčí. Opak je pravdou a to ve většině
případů: nedostatky a podivínství začnou po svatbě bobtnat a
rozbujovat se.
A tak platí i pro vás, dívky: utíkej od líného mládence. To je
takový, který nedokončí školu a mění pracoviště, protože všude
si na něj zasednou, chtějí ho komandovat. Brzo bys mezi ty zlé
patřila i ty.
Nenech se okouzlit mládencem posměváčkem, který má pro vše
jen sarkastický úšklebek. Za čásek by se poškleboval i tobě.
Chraň se vzteklounů, kteří mlátí o zem věcmi, vztekle klejí,
nedokážou ovládnout zlost a chovají se jako rozmazlení milánci.
Bez milosti je pošli domů, aby se dovychovali na dospělé mužské.
Pak jsou tu ti, co pijí: Ani manželství ani ohled na ženu
neodnaučí alkoholika pít. Ti, co pijí, patří na léčení a ne
do manželství. Nedbej na sliby, že přestane, až… leda jestli
opravdu vydrží celý rok - dva.
O žárlivých mládencích platí totéž, co jsme si řekli o dívkách.
Žárlivce také patří léčit. Nesmí mít známost. Nesmí se oženit - to
pak spolehlivě hubí sebe i partnerku.
Hysteriků je mezi chlapci málo, ale když už, tak to bývá horší,
než u ženy: trucovitost přerůstá ve mstivost. Kde žena pláče, tam
muž řve a řádí. Příznaky hysterika: povýšený, nemá přítele,
často mění kamarády, je samolibý, urážlivý, v projevech lásky
přecitlivělý, zaujatý sám sebou.

Partnera začneš lépe poznávat až tak v druhém roce známosti.
Proto se chraňte bez důvodu opravdu závažných zkrátit známost
pod ty nezbytné dva a potřebné tři roky trvání.
První rok ať je jen nezávazné „chození spolu“. A hned na začátku
dohoda: „Rozejdeme se bez scén, kdyby jeden nebo druhý poznal,
že mu to nevyhovuje.“
Dávejte si přitom pozor na partnery, kteří vás popichují
proti vašim rodičům. Pryč od nich. Je to znamení špatné povahy.
Dejte si pozor na partnera, který na vás vymáhá „důkazy“ vaší
lásky vynucováním pohlavního styku. Platí tu stále: Kdo miluje
opravdu, ten rád počká.
Dej si pozor na partnera, kterému nevadí, že ti vznikne kvůli
němu nepříjemnost. Kdo tě má rád, ten oželí sebeskvělejší
zábavu, kdybys kvůli ní měl - měla mít potíže.
Dej si pozor na partnera, který rád popíjí. Nevěř, že kvůli tobě
přestane. Dokud si to aspoň roční zkouškou neověříš, nevěř
žádným slibům.
Dej si pozor na partnera, který je jiné víry nebo je vůbec bez víry.
Někdo si řekne: „Na takové věci se dnes už nehledí. Hlavně, že
se máme rádi.“ - Jenže nedbat na to je možné, dokud ještě o nic
nejde, dokud se spolu jen tak chodí. Ale až byste se vzali, nutně
se ukáže, že je mezi vámi rozdíl v pohledu na samu podstatu
manželství. A co pak ?
Vyříkali jsme si pár kategorických NE: kdy máme pokus
o známost vzdát hned, jak to a ono zpozorujeme. Teď bychom
měli začít hovořit o tom, kdy je pokus o známost nadějný. Straší
tu stále tradiční představa: no přece, až se zamiluju! Až zahořím
k některé dívce láskou!
Jeden zkušený lékař k tomu říká: „Kdybych radil nákupčímu
JZD, že má při aukci chovného skotu jít kolem ohrady a hledat

kus, který mu padne do oka a který si zamiluje na první pohled,
řekli byste, že jsem blázen, - a právem. Ale když radím, aby si
mladí hledali partnera víc rozumem a méně citem, jsem
prohlášen za cynika, přestože onen sentimentální výběr má
na svědomí tisíc pět set rozpadnutých manželství ročně!“
(Dr. Plzák)
U některých dívek stále ještě straší ono „sedávej, panenko,
v koutě…“ a že slušná dívka se za kluky nehoní a čeká, až ji rytíř
přijde složit svůj hold. Tak to nedělejte. Slušní kluci jsou všichni
stydliví bafulíni, plni ostychu. Ti se jen tak neodhodlají začít se
dvořit. A zatímco ty pasivně čekáš, čiperné štiky všechny ty
slušné mládence ti uloví před nosem. Moudrá dívka si hledá
partnera stejně intenzivně jako chlapec, má jen jiné signály,
kterými naznačuje: smíš se o mne ucházet.
A pro vás všechny: nečekejte, že najdete nejlepší dívku, chlapce
v hospodě u muziky. Vytvářejte prostředí, kde se může scházet
věřící mládež, tam si hledejte partnera. Rozhlížejte se v kostele,
cestou z kostela, v partě farní mládeže, v klubu. Zorganizujte
třeba svatojánskou pouť mládeže na Zelené Hoře. Proč by se
na takovém krásném místě nemohla sejít věřící mládež celého
kraje?
Začíná se praktikovat i vyhledávání partnera pomocí inzerátů
v novinách, nebo počítačové techniky v Seznamce. Proč ne,
zkuste to. Ale prokousat se všemi nabídkami a najít trochu
normálního zájemce, také není nic snadného.
Možná si teď říkáš: Počkej, existuje také láska na první pohled!
Nebo patří jen do románů? Je v člověku neomylný instinkt: tato
a žádná jiná?
Ve skutečnosti žádný takový instinkt neexistuje. Láska na první
pohled je jen projekce vysněného ideálu, který náhle spatříš
v někom více nebo méně realizovaný. A jindy je to náhlé
probuzení smyslného hnutí. Ale pohlavní přitažlivost není totéž

co láska. Láska na první pohled není láska - je to jen probuzení
zájmu. Pak musí následovat proces poznávání, zkoušení,
vzájemné výchovy, přizpůsobení.
Je každý mladý člověk schopen lásky? Není! Kdo vyrůstal
v prostředí bez lásky, ten se nemohl naučit mít rád. Dívej se
na ovzduší rodiny.
Ale říká se, že láska člověka promění? Tak docela nepromění –
i zde platí přísloví, že kde nic není, ani smrt nebere. Kdo se
nikdy nenaučil brát ohled na ostatní, kdo byl stále jen
obskakován a obsluhován, kdo se nikdy neučil dělat někomu
radost, z lásky k někomu si něco odříci, ten to nedokáže ani
tehdy, když se takzvaně zamiluje.
Mnoho chlapců a děvčat je znepokojeno, že jim léta ubíhají a
nemohou trefit na partnera podle svých představ.
Na otázku, jakou ženu hledá, píše jeden víceletý kandidát
ženitby: „Hledám ženu, která by dobře vypadala, štíhlou, větší
postavy, sportovní typ, ale musí umět dobře vařit. Přirozeně
musí být také zdravá, musí být povahově vyrovnaná,
bez zatížení dědičnými chorobami. Neměla by kouřit ani pít.
Musí mít přirozenou inteligenci a vzdělání, smysl pro humor:
Zaměstnání má mít takové, aby její plat byl podstatným
přínosem pro domácnost. A když bude mít shodné názory
společenské a náboženské jako já, pak by to stálo za pokus
o navázání známosti.“ – O tomto muži můžeme s jistotou říci, že
zůstane starým mládencem.

Najít dobrého partnera na celý život, to dá trochu námahy, ale
za tu námahu to stojí.
Známost musí trvat tak dlouho, až se zamilovanost změní,
zdokonalí na lásku: Láska totiž vidí: vidí normálně, ba
jasnozřivě. Vidí nedostatky a chyby na tom druhém, vidí i dobré
vlastnosti. Vidí toho druhého cele, jaký opravdu je. Teprve tak
dovede zvážit, zda chyby budou pro celý život únosné, zda ten
druhý má vlastnosti pro život ve dvou nepřípustné. Pak se
teprve může vaše nezávazné „chození spolu“ změnit ve vážnou
známost.
Položil jsem jednou partě mladých otázku: jak si představují
dobré manželství. A jeden mi řekl: „A ono něco takového ještě
existuje?“
Přátelé, existuje. Ale chce to neprolelkovat dobu známosti.
Neproplkat schůzky řečmi o všem a o ničem, ale dát se
do plánování společného domova.
Jsme si sympatičtí, máme se rádi. To už jsme si řekli a teď jde
o to, jestli se dokážeme ujednotit i v tom, jak si představujeme
náš společný život: Kolik chceme mít dětí? Jak je chceme
vychovávat? Jak budeme hospodařit s penězi? Na co prvně
šetřit? Kde budeme bydlet? Jak zařizovat byt? Jak to bude
s osobním kapesným? S koníčky? S domácími pracemi?
S kterými kamarády budeme dále kamarádit? Jak má vypadat
náš styk s rodiči? Jak se budeme hádat? Jak to bude
s manželskou věrností?

Francouzské přísloví říká: „Zle je s mužem, který se nechce
oženit, dokud nenajde ideální ženu. - A teprve zle, když si myslí,
že ji našel.“

Za každou z těchto otázek je hora příležitostí k pozdějším
hádkám po svatbě. Teď, před svatbou je možno dojít shody
v základním pohledu, a to vám později bude moc k dobru.

To je jedna příčina, proč někteří nemohou najít partnera:
přehnané, zidealizované nároky.

Vypadají takhle schůzky mladých lidí? Přečasto ne. Nikdy ne,
když ti dva po dvou třech schůzkách vhupkují do postele a pak

už nemyslí na nic jiného, než jak být honem sami - všechny
ostatní věci zůstanou mimo. Pak je tu dítě a hr svatba.
Takto předčasně zbujelá sexualita zadusí nejen zájem o běžné
denní problémy budoucího života, ale nedá mezi nimi ani
rozvinout erotiku, schopnost něhy. Víte, sex, to je vrozený pud
z doby ještě předčlověčí, má jej každé zvíře, ale erotika, ta je
lidská, ta se musí vychovávat, rozvíjet.
Ladislav Simajchl, www.fatym.com

SCHŮZKY MINISTRANTŮ
KDE: na faře ve Štramberku
KDY: v sobotu 13. a 27. února 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 5. a 19. února od 19:00 – po adoraci
Zváni jsou všichni od 13 let.

SBÍRKY V MĚSÍCI LEDNU
V neděli 3. ledna 2016 vybráno 12 989,- Kč ve Štramberku a
3 490,- Kč v Závišicích.
Ke dni 26. ledna 2016 je na účtu Veřejné sbírky 203 713,- Kč
Za všechny vaše dary, Pán Bůh zaplať.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V termínu od 2. ledna do 15. ledna 2016 se ve Štramberku a
Závišicích vydaly do ulic skupinky tří králů, aby se zapojily
do tradiční tříkrálové sbírky. Koledníci přišli nejen s prosbou
o příspěvek, ale rovněž do našich domácností donesli kousek
radosti a krásna a tak se stali posly Boží lásky.
Díky Vaší štědrosti bylo celkem
vybráno
79 121,Kč
ve Štramberku a 39 041,- Kč
v Závišicích.
Tímto bych Vám chtěl jménem
Charity
poděkovat
za Vaši
ochotu přispět na dobrou věc a
koledníkům
a
vedoucím
skupinek za čas, který této sbírce věnovali.
Za všechny příspěvky Pán Bůh zaplať.
Vojtěch Monsport

VEČER MLADÝCH
Diecézní centrum mládeže zve všechny mladé na Večer
mladých. Začínáme ve středu 17. února 2016 v 18:00.
Více informací na internetových stránkách dcm.doo.cz/

CYKLUS PŘEDNÁŠEK
Katolická Beseda v Kopřivnici vás zve na přednášku, která se
uskuteční v neděli 21. února 2016 na téma Myšlenky k postní
době. Přednášet bude P. Antonín Krasucki OP, člen řádu
dominikánů v Olomouci.

V 9:45 bude mše svatá v chrámě svatého Bartoloměje
v Kopřivnici a od 15:00 bude přednáška v Katolickém domě
v Kopřivnici.
Vstupné dobrovolné
Všichni jsou srdečně zváni.

KŘÍŽOVÁ CESTA PRO RODINY
Všechny rodiny jsou srdečně zvány na křížovou cestu, která se
uskuteční v neděli 28. února 2016 od 15:00.
Více informací na mladeznj.signaly.cz
Na vaši účast se těší mládež děkanátu

APOŠTOLÁT MODLITBY - ÚNOR
Úmysl všeobecný:
Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako
nezasloužený dar, a rozvíjeli jej a ochraňovali pro budoucí
pokolení.
Úmysl misijní:
Aby přibývaly příležitosti pro dialog
křesťanskou vírou a asijskými národy.

a

setkávání

mezi

Úmysl našich biskupů:
Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a
společenstvích s úctou a láskou a umíme jim citlivě dát najevo
svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a životní moudrost.

PROGRAM BOHOSLUŽEB V ÚNORU
Štramberk Závišice
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sv. Pionius
Svátek Uvedení Páně do chrámu
17:30
sv. Blažej
17:30
sv. Ondřej Corsini
6:45
sv. Agáta
17:30
sv. Pavel Miki a druhové
17:30
5. v mezidobí – sv. Richard
8:30
sv. Jeroným Emiliani
sv. Apollonie
17:30
Popeleční středa - sv. Scholastika18:00
Panna Maria Lourdská
6:45
sv. Benedikt Aniánský
17:30
sv. Kateřina Ricciová
17:30
1. postní – sv. Valentin
8:30
sv. Jiřina
sv. Juliána
17:30
sv. Alexius a druhové
17:30
sv. Simeon
6:45
bl. Godšalk
17:30
sv. Nikefor
17:30
2. postní – sv. Petr Damiani
8:30
svátek Stolce sv. Petra
sv. Polykarp
17:30
sv. Modest
17:30
sv. Valburga
6:45
sv. Alexandr
17:30
sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie 17:30
3. postní – sv. Roman
8:30
sv. Roman
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