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Náměty na témata a články do říjnového čísla zpravodaje 
zasílejte na email jankamonsportova@seznam.cz nebo 
předejte osobně Janě Monsportové do 20.9. 

 K ZAMYŠLENÍ: POVÝŠENÍ SV. KŘÍŢE 
Významu svátku Povýšení svatého Kříţe předcházejí dvě události 
– jedna ze Starého, druhá z Nového zákona. Jak je psáno 
ve Starém zákoně, kaţdý, kdo byl uštknut hadem, měl se podívat 
na měděného hada, kterého zhotovil Mojţíš a vztyčil na kŧl. Kdyţ 
na něj nemocný pohlédl, uzdravil se. Na tuto událost navazují a 
rozvíjejí ji novozákonní spisy. Sv. apoštol Pavel píše Filipanŧm: 
"Kristus Jeţíš, ačkoli má boţskou přirozenost, nic nelpěl na tom, 
ţe je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost 
sluţebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako kaţdý jiný člověk, poníţil 
se a byl poslušný aţ k smrti, a to smrti na kříţi. Proto ho také Bŧh 
povýšil a dal mu Jméno nad kaţdé jiné jméno, takţe při Jeţíšově 
jménu musí pokleknout kaţdé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí 
a kaţdý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Jeţíš Kristus je 
Pán". Je zde zdŧrazněn protiklad poníţení – povýšení. Povýšení 
zde nelze chápat ve smyslu získání výhod nebo prestiţe, naopak – 
znamená vlastně poníţení a utrpení, které Pán Jeţíš z lásky 
k lidem dobrovolně přijal. Evangelium podle Jana dodává: "Jeţíš 
řekl Nikodémovi: Nikdo nevstoupil do nebe kromě toho, který 
sestoupil z nebe, totiţ Syn člověka. Jako Mojţíš vyvýšil na poušti 
hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby kaţdý, kdo věří, měl 
skrze něho ţivot věčný. Bŧh přece neposlal svého Syna na svět, 
aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen." Středem 
Jeţíšovy noční rozmluvy s Nikodémem je úvaha o příhodě s hadem 
na poušti, o níţ čteme v prvním čtení dnešního svátku. Paralela je 
zřejmá: po vyvýšení z prvního příběhu nastupuje Kristovo poníţení 
z Listu sv. Pavla Filipanŧm a následné povýšení. Ţivotu, který 
získal uštknutý pohledem víry na znamení hada, odpovídá "ţivot 
věčný", který dává Jeţíš povýšený na kříţ tomu, kdo v něho a jemu 
věří. Povýšením na kříţ se projevuje spasitelská láska: "Bŧh tak 
miloval svět, ţe dal svého jednorozeného Syna." Smrt a oslavení 
Jeţíše Krista jsou propojeny v tomto znamení lásky. Podle Jana je 
Kristovo povýšení na kříţ kořenem spásy a zjevením jeho lásky. 
V ukřiţovaném Jeţíši je soud druhotný vzhledem k odpuštění a 
ke spáse. 
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 SVĚTEC MĚSÍCE 
 
Dnes se seznámíme s vévodou a mučedníkem – svatým 
Václavem. 
 
Sv. Václav, jehoţ slovanské jméno znamená „více slavný“, 
kníţe český a příslušník třetí křesťanské generace dynastie 
Přemyslovcŧ, se narodil asi roku 907 podle tradice 
ve Stochově za vlády bratra jeho otce, kníţete Spytihněva. 
Byl nejstarším synem pozdějšího kníţete Vratislava I. a 
Drahomíry, která pocházela z kmene pobaltských slovanŧ 
Storadŧ tehdy obývajících území dnešního Braniborska. 
Václav měl ještě dva bratry (Boleslav a Spytihněv) a čtyři 
sestry, z nichţ jménem známe jen Přibyslavu. Vychován byl 
v křesťanském prostředí pod dohledem své babičky 
sv. Ludmily, první české křesťanské a historické kněţny a 
první světice našich dějin. 
Nejprve byl vzdělán ve slovanském písmu a později byl 
poslán na latinskou školu v Budči, kde pŧsobil jako učitel kněz 
zvaný Učen a kde se naučil i řecky. V roce 924 se Václav ujal 
vlády, vypudil matku (snad na Budeč nebo do ciziny) a dal 
přenést ostatky své babičky Ludmily z Tetína do Prahy 
do dokončeného chrámu sv. Jiří, čímţ ji vlastně kanonizoval. 
Přes své asketické sklony, mládí i sloţitost doby se projevil 
jako schopný a prozíravý panovník. Území, jemuţ vládl, bylo 
ještě z části pohanské a z části christianizované, přičemţ 
přibliţně stejným dílem byla rozšířena liturgie slovanská i 
latinská. Mladému českému státu hrozilo vedle této vnitřní 
nestability i nebezpečí vnější (hrozba maďarského vpádu, 
nebezpečí ze západu). Kníţe Václav zaloţil svou politiku 
na další christianizaci země, na snaze upevnit jednotu země a 
vyhnout se konfliktŧm se sousedy. Raději se podřídil 

Jindřichu I. - souhlasil s poplatkem pěti 
set hřiven stříbra a sto dvaceti volŧ. 
Mezi Jindřichem I. a Václavem došlo 
ke sblíţení a projevem tohoto přátelství 
byl Jindřichŧv velkorysý dar Václavovi – 
rámě sv. Víta. Zřetelná změna 
Václavovy církevně – politické orientace 
se projevila zasvěcením nového kostela 
na Hradě praţském saskému patronu 

sv. Vítu. Kníţe Václav správně rozpoznal budoucí vývoj 
v Evropě, avšak nebyl pochopen svým okolím. Mezi odpŧrce 
potlačení bavorského vlivu a mezi nespokojence s prosaskou 
politikou patřil i Boleslav, jehoţ hrŧzný čin mohl být vedle 
osobních pohnutek motivován i politicky. 
Kníţe Václav byl pozván bratrem Boleslavem k slavné mši 
na památku sv. Kosmy a Damiána, jimţ byl staroboleslavský 
chrám zasvěcen. Ač byl patrně varován, dal se přemluvit a 
zŧstal nejen na následné hostině, ale i přes noc. V pondělí 
ráno dne 28. 9. 929, v den, který nebyl v tehdejším kalendáři 
ještě nikomu zasvěcen, šel do kostela a cestou byl napaden 
Boleslavem. Jemu se ještě ubránil, ale tlupě jeho ozbrojencŧ, 
jiţ nikoliv. Před chrámovými dveřmi byl dosaţen a ubit. Matka 
Drahomíra se s pláčem vrhla na mrtvé tělo syna, kterého pak 
dala v kostele sv. Kosmy a Damiána pohřbít. Na místě vraţdy 
i na hrobu kníţete se začaly dít nevídané věci. Po tři dny se 
krev mučedníka nevsakovala a nešla smýt ani ze země ani 
ze zdí kostela. Drahomíra, která dostala strach, prchla 
ze země, zatímco Boleslav odjel do Prahy. 
Jiţ od svého zavraţdění byl kníţe Václav uctíván jako 
mučedník a patron země. 
 
 



 STALO SE V MĚSÍCI SRPNU 
 
 SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŢE 
 
Od 16. srpna do 21. srpna probíhala v hlavním městě 
Španělska akce světových rozměrŧ. Do Madridu se sjeli 
mladí lidé z celého světa, aby se zúčastnili Světových dnŧ 
mládeţe. 
Z naší farnosti se této události zúčastnili čtyři mladí farnicí. 
Nyní si přečtěme záţitky jednoho 
z nich. 
 
Sobota 13. 8. 2011 – toto políčko 
v kalendáři bylo červeně vyznačeno a 
byla u něj poznámka – v 17:00 odjezd 
do Madridu. 
Odjíţděli jsme z Ostravy od Domu 
kultury. Jiţ při příjezdu na dané 
parkoviště, zde čekalo kolem 15 – ti 
dalších mladých účastníkŧ. Kolem 
16:45 se na cestě objevil ţlutý autobus 
s označením DOO – 20. Patronem našeho autobusu byl 
sv. Kryštof. Náš autobus byl poslední z ČR, takţe jsme 
sesbírali mladé z celé republiky. Navíc s námi jeli dva kněţí – 
otec Piotr a otec Jacek. Cesta probíhala bez problémŧ, modlili 
jsme se, hráli rŧzné hry a hlavně jsme se postupně seznámili. 
V neděli v 12:00 jsme dojeli do francouzského městečka 
Annecy. Zde jsme měli volno aţ do 21:00. Všichni jsme si 
došli k místnímu jezeru, kde jsme se koupali a uţívali 
krásného slunného odpoledne. V 18:00 se v annecské 
bazilice uskutečnila česká mše pro všechny poutníky. Poté 
jsme se sešli a povídali si o textech, které jsme při mši svaté 

slyšeli. Městečko jsme opustili po 21:00 a rozjeli se směr 
Madrid. 
Cesta rychle ubíhala a my všichni hořeli nedočkavostí, co 
nového nás čeká. V pondělí kolem 15:00 jsme dojeli 
do Madridu a díky šikovným řidičŧm, jsme našli bez problémŧ 
naše místo ubytování – katolickou školu. Španělé nás 
s láskou a vlídností přijali. My jsme se vybalili a konečně po 
dlouhé cestě navštívili sprchu, kde nás čekala jen ledová 
voda. Po chvilkovém odpočinku a rozdělení stravenek, 
jízdenek a prŧkazek účastníka, jsme se vydali hledat České 
národní centrum. Po krátkém pátrání v metru a bloudění 
v madridských uličkách jsme naše centrum našli. V 19:00 se 
zde uskutečnila zahajovací mše svatá pro české poutníky, 
kterých bylo kolem 3000. Po mši svaté jsme hledali místo 
pro první večeři – v Madridu byl vybrán nespočet restaurací, 
které nám za stravenku připravily oběd a večeři. Bohuţel 
jsme se nevyhnuli dlouhým frontám a čekání. Po výborném 
jídle jsme se vypravili zpátky do naší školy, kde jsme dostali 
základní pokyny ze stran ubytovávajících a vyzvedli si batohy 
poutníka. V tomto batŧţku jsme kaţdý měli – tričko, lahev 
místního nealkoholického piva, mnoţství map, kříţek na krk, 
klobouk proti slunci, vějíř, turistického prŧvodce a prŧvodce 
mší se svatým otcem. 
Přibliţně v 24:00 jsme spokojeně ulehli do svých spacákŧ a 
konečně strávili noc na rovné podlaze. 
 
 
Pokračovat budeme muset v příštím říjnovém čísle, protoţe 
záţitkŧ je tolik, ţe se na tuto dvoustránku všechny nevejdou. 
 
 
 



 AKCE V MĚSÍCI ZÁŘÍ 
 

 SETKÁNÍ MINISTRANTŦ 
Pohádkový zámek v Hradci nad Moravicí se stane v sobotu 
10. 9. cílem stovek ministrantŧ z ostravsko-opavské diecéze. 
Program setkání začíná registrací účastníkŧ v areálu zámku 
v Hradci nad Moravicí mezi 8.00 – 9.30 hodinou. Tradiční 
prŧvod na mši svatou začne u zámku v 10.00 hodin a mše 
svatá bude zahájena v 10:30. Od 12:30 se ministranti mohou 
těšit na rŧzné soutěţe. 
 

 POUŤ MUŢŦ A OTCŦ NA RADHOŠTI 
V sobotu 10. 9. 2011 proběhne na Radhošti pouť muţŧ a otcŧ 
novojičínského děkanátu. Mše svatá bude v 11:00. 
 

 POUŤ V PŘÍBOŘE 
V neděli 11. 9. 2011 se v Příboře uskuteční jiţ tradiční pouť. 
Začátek mší je v 7:30, 9:00 a 10:30. Ranní mše budou 
celebrovány otcem Jindřichem Švorčíkem a hlavní mše 
v 10:30 otcem Ladislavem Štefkem, který je místním 
rodákem. 

 ORELSKÁ POUŤ 
Jednota Orla Štramberk pořádá ve středu dne 28. 9. 2011 
tradiční Svatováclavskou pouť spojenou s posvěcením 
obnoveného Kříţe na Kotouči. Mše svatá proběhne v 8:45 
ve farním kostele, v 10:30 bude následovat posvěcení nového 
kříţe a bohosluţba slova u sochy sv. Václava na Kotouči a 
ve 12:00 bude následovat přátelské posezení s občerstvením 
v Kulturním domě. 
Srdečně zveme všechny své členy a příznivce k účasti na této 
slavnosti a budete vítáni i na dalším programu v Kulturním 
domě. 

 SBÍRKA V MĚSÍCI ZÁŘÍ 
V neděli 18. 9. bude při mši svaté vykonána zbírka 
na církevní školy. Za dary Pán Bŧh zaplať. 
 

 POUČNÝ PŘÍBĚH 
 

 O ZAHRADNÍKU A MEDVĚDOVI 
V krásné zahradě ţil zahradník. Pěstoval květiny, štěpoval 
stromy, sklízel ovoce a zeleninu, ale pořád byl sám. Neměl 
otce ani matku, ani ţenu, ani děti. I rozhodl se, ţe si najde 
ve světě přítele. 
Vydal se na cestu a nedaleko potkal medvěda. Ten právě 
přicházel z hor a hledal taky nějakého kamaráda. Pozdravili 
se, popovídali si spolu a nakonec se dohodli, ţe budou 
přátelé a budou společně ţít v zahradníkově zahradě. 
Od té doby ţili spokojeně a velice se jim dařilo. Zahradník 
pracoval a medvěd mu pomáhal. 
Občas provedl medvěd nějakou hloupost, ale zahradník mu 
všechno, jako dobrému příteli, odpustil. Oč měl medvěd 
v hlavě méně rozumu, o to měl v srdci více věrnosti. 
Jednoho horkého dne zahradník usnul pod stromem. Věrný 
přítel medvěd mu seděl u nohou a větvičkou odháněl mouchy. 
Ty však byly neodbytné. Čím víc se medvěd oháněl větví, tím 
víc bzučely kolem zahradníka. Dobrák medvěd se rozhněval: 
„Já vám dám, rušit mého přítele ze spánku!“ 
Rozhlédl se kolem sebe, čím by plácl otravné mouchy. 
Nedaleko leţel plochý kámen. „Tím by se dalo zabít hodně 
much,“ pomyslel si medvěd. Popadl placák, rozmáchl se a 
připlácl několik much, které lezly zahradníkovi po ruce. 
Pamatuj si: Víc, neţ chytrost u nepřátel, škodí hloupost 
nejbliţších přátel. 
 



 BIBLICKÝ SLOVNÍK 
 

 PRESBYTÁŘ 
Presbytář (z latinského presbyterium) nebo také kněţiště či 
chór je část prostoru křesťanského kostela či katedrály, která 
je vyhrazena kněţím. Často bývá presbytář vyvýšen a vţdy je 
v něm umístěn hlavní oltář (obětní stŧl) a kněz tam koná 
bohosluţbu. V presbytáři se nachází: 

 oltář, který je středem celého chrámového prostoru 

 sedes (sedadlo kněze) 

 ambon, odkud se předčítá Boţí slovo z Písma svatého 

 abak, stŧl s věcmi pro bohosluţbu. 
V presbytáři bývá obvykle svatostánek, ve kterém se 
uchovává Nejsvětější svátost. 
 

 KATEDRÁLA 
3 

Katedrála je hlavní kostel diecéze, sídelní kostel biskupa. 
Má – li biskup dva sídelní kostely, označuje se druhý jako 
konkatedrála (v ČR je konkatedrála pouze v Opavě, v diecézi 
Ostravsko – opavské). Slovo katedrála je odvozeno 
od řeckého podstatného jména καθέδρα (katedra), které se 
překládá jako stolice nebo křeslo, jako biskupská stolice nebo 
trŧn. Hlavní dŧm Boţí je v latině označován jako Domus Dei, 
kde slovo domus (dŧm) a dominus (Bŧh) vycházejí 
ze společného základu. Z těchto latinských kořenŧ vychází 
německé slovo pro katedrálu – Dom. 
 
 
 
 
 
 

 S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE 
 
„Mŧj pes je hrozně líný,“ stěţuje si majitel. 
„Jak jsi na to přišel?“ 
„No, asi tak, kdyţ jiní psi chtějí ven, přinesou v tlamě vodítko. 
Ale ten mŧj hned klíče od vozu.“ 
 
„Pane doktore, syn mi onemocněl,“ volá na středisko tatínek. 
„Jaké má příznaky?“ 
„Zítra ve škole písemku z matematiky.“ 
 
„Byt máte, patrně, velmi malý, ţe?“ 
„To je pravda. A jak to víte?“ 
„Váš pes vrtí ocasem nahoru a dolŧ, a ne do stran.“ 
 
Zabručel vánoční kapr ve vaně: „Brrr, tady mají ale zimu.“ 
Ozval se kolega: „Jen klid, bráško, za chvíli se parádně 
ohřeješ …“ 
 
Sdělují si dva jachtaři své dojmy o lodích: „My máme svou 
jachtu tak nizoučkou, ţe si v ní mŧţeme péct jen bramborové 
placky.“ 
„Hmmm, to my ji máme tak maličkou, ţe si v ní po večerech 
mŧţeme vyprávět jen minipovídky.“ 
 
„Kde máte toho krásného papouška?“ táţe se host. 
„Po zdraţení telefonních poplatkŧ jsme ho museli dát pryč,“ 
přiznává se smutkem v hlase paní, „kdykoliv jsme odešli 
do práce, tak si telefonoval s přítelkyní v Brazílii.“ 
 
 

 



PŦLROČNÍ SOUTĚŢ PRO VŠECHNY FARNÍKY 
 (děti i dospělé) 
 

4. KOLO 
 
Určete, kdy se slaví tyto slavnosti, svátky nebo památky. 
Správné odpovědi zasílejte na email 
jankamonsportova@seznam.cz nebo předejte osobně Janě 
Monsportové do konce měsíce září. 
 

1. Obrácení sv. Pavla 
2. Stolec sv. Petra 
3. Zvěstování Páně 
4. Nejsvětější trojice 
5. Svaté mláďátka 

 
Správné řešení: 
 SRPEN 

1. 15. 9. 
2. 16. 7. 
3. 7. 10. 
4. 11. 2. 
5. 18. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM BOHOSLUŢEB V ZÁŘÍ 
1. Čt sv. Jiljí 18:30 
2. Pá sv. Justus 18:30 
3. So sv. Řehoř Velliký 18:30 
4. Ne sv.Růžena z Viterba – 23. v mezidobí 8:45 
5. Po sv. Viktorin 6:45 
6. Út sv. Magnus 6:45 
7. St sv. Melichar Grodecký 18:30 
8. Čt Svátek narození Panny Marie 6:45 
9. Pá sv. Petr Klaver 18:30 
10. So bl. Karel Spinola 18:30 
11. Ne sv. Emil – 24. v mezidobí 8:45 
12. Po Jména Panny Marie 6:45 
13. Út sv. Jan Zlatoústý 6:45 
14. St Svátek Povýšení sv. kříţe 18:30 
15. Čt Panna Maria Bolestná 6:45 
16. Pá sv. Ludmila 18:30 
17. So sv. Kornélius a Cyprián 7:00 
18. Ne sv. Josef Kupertinský – 25. v mezidobí 8:45 
19. Po sv. Januárius 6:45 
20. Út sv Ondřej, Pavel a druhové 6:45 
21. St Svátek sv. Matouše 18:30 
22. Čt sv. Mořic a druhové 6:45 
23. Pá sv. Konstanc z Ankony 18:30 
24. So sv. Gerard 18:30 
25. Ne sv. Kleofáš – 26. v mezidobí 8:45 
26. Po sv. Kosmas a Damián 6:45 
27. Út sv. Vincenc z Paula 6:45 
28. St Slavnost sv. Václava 8:45 
29. Čt Svátek sv. archandělŧ Michaela, 

 Gabriela a Rafaela 6:45 
30. Pá sv. Jeroným 18:30 
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