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A NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ
Příběh o Adamovi a Evě nám připomíná, že všichni rádi trháme
zakázané ovoce. Často upadáme do pokušení, snažíme se
překročit hranice, které nám Bůh vymezil. Bůh stvořil krásné
věci, kterými dokáže uspokojit naše základní potřeby. Pokušení
se z nich stávají, pokud zapomínáme, že existují hranice. Snadno
ochabujeme, jsme tak slabí, že zakolísáme, kdykoliv uvidíme jiné
bohy, a snadno se ocitáme na cestách, které nejsou Boží. Ne
snad, že by nás Bůh přiváděl do pokušení tak, že si stoupne za
roh, aby viděl, zda selžeme, ačkoliv znění modlitby Otčenáš by
mohlo k takovému výkladu vést. Prosíme ho, aby nás posílil, a
my nepropadli pokušení. Protože na naší cestě jsou překážky, to
je holý fakt.
Jako „nový Adam“, ve všem podobný člověku kromě hříchu,
musel Ježíš podstoupit také pokušení. V Bibli čteme: „A hned
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl
pokoušen od satana...“ (Mk 1,12)
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„Hned“, kdy to bylo? Hned jak byl pokřtěn, dozvídáme se
od ostatních evangelistů. To je ovšem zvláštní: sotva byl pokřtěn,
a už je pokoušen; je plný milosti, a už tak zranitelný; plný Ducha
svatého, který na něj sestoupil jako holubice. I ten, kdo je veden
Duchem, může být pokoušen! Evangelista Marek navíc dodává:
„Duch vyvedl Ježíše na poušť.“ Používá zde stejné sloveso, jakého
se užívá o ženě, když rodí – popisuje dění, jemuž nelze odporovat.
Není ten Duch svatý trochu zvláštní? Že by byl Bůh sám proti
sobě?
Proč se to děje takto? Není to kvůli Ježíšovi, ale kvůli nám.
Po křtu se automaticky objevuje pokušení. Člověk pokřtěný je
hned i člověk pokoušený. Proč? Křest není ani sprcha, ani
transfuze, ani injekce milosti. Křestní milost nefunguje
mechanicky: musíme ji přijmout svým nitrem a vtělit do svého
života, což je pro naši svobodnou vůli náročné. Je to malé

semínko, které do nás Bůh vložil, ale které musí najít dobrou
půdu v naší vůli, aby mohlo růst. Abychom tuto svobodnou vůli
uplatňovali, musíme se setkávat s pokušeními. Kde nejsou
potíže, tam není ani opravdová láska.
Otče,
nedopusť, abychom podlehli pokušením,
která tvůj lid zná už dlouho, až z doby exodu,
a která Ježíš překonal
během čtyřiceti dní na poušti.
Všichni známe
každodenní pokušení peněz, moci a slávy.
Ale ochraň nás hlavně před velikým pokušením
našich dní:
před pokušením ztráty víry,
které je tak všudypřítomné,
tak samozřejmé,
že naše srdce už ani nenapadne ptát se po Bohu.
Toto je hrdina velké temnoty,
v níž je zlo nazváno dobrem
a dobro zlem;
hodina malátnosti,
během níž usíná i noční hlídka.
Nedovol, abychom zpychli,
vždyť v lidech, kteří jsou příliš velicí,
není dost místa pro tebe.
Pro smrtelnou bolest svého Syna
v Getsemanské zahradě a na kříži,
přijď nás, Pane, osvobodit!
Amen.
Godfried Danneels, Přijď království tvé

SVATÁ LUDMILA
Ludmila, dcera Slavibora, knížete kmene Pšovanů obývajících
část Polabí, se narodila roku 860 na hradě Pšov u Mělníka. Když
vyrostla, byla provdána za knížete Bořivoje, kterého pokřtil sám
svatý Metoděj. Ludmila přijala křest pravděpodobně v knížecím
sídle na Levém Hradci. S Bořivojem měli šest dětí. Roku 889
předčasně ovdověla a na knížecí stolec nastoupili postupně její
synové, nejprve starší Spytihněv I. a později Vratislav I., jehož
manželkou byla Drahomíra. Podle tradice vyučovala kněžna
Ludmila svého vnuka Václava slovanské řeči a písmu, ale
především křesťanské víře.
Když Václav vyrostl a měl nastoupit na přemyslovský stolec,
začaly zřejmě spory o moc. Drahomíra upřednostňovala svého
syna Boleslava a rozhodla se Ludmilu odstranit, proto ji dala
nájemnými vrahy zardousit. Stalo se tak v roce 921 na Tetíně,
kde byla také zprvu pohřbena. Roku 925 nechal svatý Václav její
ostatky přenést do baziliky svatého Jiří na Pražském hradě.
Záhy se šířila pověst o její svátosti, všechny legendy ji líčí jako
ženu moudrou, dobrotivou a vzor činorodé křesťanské lásky.
Ludmilin hrob v bazilice svatého Jiří
prošel mnoha proměnami, naposledy
v době kolem roku 1380, kdy byly
ostatky světice uloženy v kamenné
tumbě, opatřené ležící postavou
světice. Až do zrušení kláštera
v roce 1782
vlastnily
řeholnice
některé cenné relikviáře, jako
například relikviář s jejím ramenem
či středověkou hermu s hlavou
světice, pořízenou zřejmě velkým
ctitelem svaté Ludmily, biskupem Janem IV. z Dražic.
V inventářích je zmínka o některých dalších relikviích, které se

nedochovaly. Jde například o závoj, jímž byla Ludmila uškrcená,
a o korouhev ve svatovítském pokladu.
Na Tetíně, místě mučednické smrti svaté Ludmily, je
ve středověkých pramenech připomínán kostel svaté Ludmily,
který snad lze ztotožnit s dnešním kostelíkem svaté Kateřiny,
kde bylo ukazováno místo původního hrobu světice. Dnešní
kostel svaté Ludmily byl postaven až v osmdesátých letech
17. století. Na hlavním oltáři je zajímavý obraz, jak Ludmila a
kněz Kaich vyučuje malého Václava.
Podobně jako svatý Václav měla i svatá Ludmila svoji „vera
effigies“ (pravou podobiznu), která se nedochovala a kterou
známe toliko z rytiny. Podle nápisu na ní obraz vlastnila
na Litomyšli paní Frebonie z Pernštejna. Není vyloučeno, že
malíř obrazu pracoval podle středověkého prototypu, jak
naznačuje ikonický charakter vyobrazení světice.
Svatí na každý den

POUŤ PŘÍBOR
V neděli 9. 9. 2012 se v Příboře uskuteční již tradiční pouť.
Začátek mší je v 8:00, 9:30 a 11:00. Ranní mše bude celebrována
otcem Ladislavem Štefkem a dopolední mše svaté budou
celebrovány otcem Jindřichem Švorčíkem V 15:00 se uskuteční
svátostné požehnání a ukončení poutě. Všichni jsou srdečně
zváni.

Diecézní středisko mládeže zve všechny mladé na PoŽďárský
výsadek, který se uskuteční od 21. 9. 2012 do 23. 9. 2012
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Nasaď si padák, zapni pásy, našteluj kompas a výsadek může
začít! Bod seskoku je vojenský vagón v obci Stará Ves
nad Ondřejnicí (v okruhu do 20 km od Ostravy). V pátek a
sobotu zavzpomínáme na setkání české mládeže ve Žďáru
nad Sázavou a v neděli se vydáme do Mošnova na dny NATO!

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
Jednota Orla Štramberk pořádá v pátek dne 28. 9. 2012 tradiční
Svatováclavskou pouť.
Program: 8:45
mše svatá ve farním kostele sv. Jana
Nepomuckého
10:30 Bohoslužba slova u Kříže a u sochy sv. Václava
na Kotouči
12:00 přátelské posezení s kulturním programem a
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.
Za výbor jednoty Orla Petr David - starosta

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

PILÁTOVA ŽENA
Divadelní soubor „Pod věží“ sehraje v neděli 16. 9. 2012 v kostele
sv. Kateřiny chrámovou hru Pilátova žena. Začátek v 15:30.
Dobrovolné vstupné bude věnováno
sv. Kateřiny. Všichni jsou srdečně zváni.

POŽĎÁRSKÝ VÝSADEK

na

opravy

kostela

Josef Marek

Ve školním roce 2012/2013 bude výuka náboženství probíhat
ve středu v kostele sv. Jana Nepomuckého v místnosti
nad sakristií pod vedením pana katechety Bc. Vojtěcha
Monsporta. Výuka začne ve středu 5. 9. 2012.

1. třída
2. a 3. třída
4. třída
5., 6., 7., 8. a 9. třída

středa, 14:30 – 15:15
středa, 15:20 – 16:05
středa, 16:10 – 16:55
středa, 17:00 – 17:45
Vojtěch Monsport

CSM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2012
V úterý 14. 8. 2012 se osm mladých z naší farnosti vydalo
na celostátní setkání mládeže, které se konalo ve Žďáře
nad Sázavou.
Vyjeli jsme v 8:03 vlakem ze Štramberka a pokračovali směrem
Studénka. Odtud rychlíkem do Brna a poté rovnou do Žďáru.
Dojeli jsme přibližně v jednu hodinu odpoledne a vydali jsme se
hledat školu, která byla určena pro nocleh mladých z diecéze
ostravsko – opavské.
Po vybalení a krátkém odpočinku jsme se zúčastnili mše svaté
v 16:00 sloužené v kostele sv. Prokopa, která byla celebrována
biskupem Mons. Františkem Lobkowiczem. Mladí, kteří přijeli
později, měli možnost také navštívit mši svatou a to v 17:30
celebrovanou Mons. Jiřím Mikuláškem (generální vikář
brněnské diecéze).
K večeru se celé shromáždění mladých sešlo u hlavního pódia,
které bylo umístěno k zimnímu stadionu. Zde jsme byli uvítáni
čtveřicí uvaděčů, rodinou Žďárských, informacemi od Karla a
Žďárovinami (televizní noviny ze Žďáru). Celý večer jsme
ukončili
společnou
modlitbou
nešpor,
kterou
vedl
Mons. František Lobkowicz.
Středeční slavnost nanebevzetí Panny Marie jsme zahájili
společnou ranní modlitbou, na kterou navázala katecheze
Mons. Karla Herbse (pomocný biskup pražské arcidiecéze).
Po katechezi jsme se rozdělili do čtveřic a diskutovali jsme
nad slovy, které jsme právě slyšeli. Jelikož otec Karel hovořil

na téma „Sestoupí na tebe Duch svatý“, tak
jsme si navzájem pokládali otázky o tom, jak
vnímáme Ducha svatého ve svém životě, jak
s ním spolupracujeme či jak jsme svědčili
v síle Ducha svatého. Dopolední program byl
ukončen mší svatou, celebrovanou Mons.
Jiřím Paďourem (biskupem českobudějovické
diecéze).
V odpoledním programu jsme si mohli vybrat
z několika
činností:
sport
(kuličky,
žonglování, posilování, spinning, volejbal,
zumba, fotbal, šachy, lodičky,…), výtvarné dílny (výrobky z pet –
lahve, pletení košíků, výroba hlavolamů, kurs kreslení, výroba
kříže ze sirek,…), aktivitky pečovatelské skupinky (domov
pro seniory, dům s pečovatelskou službou, zařízení pro děti a
mládež,…) a brigády pro město (natírání informačních cedulí).
Ve tři hodiny odpoledne, začaly na mnoha místech přednášky
pro mládež. Největší návštěvnost měla přednáška Jiřího Stracha
na téma „Jak svědčit o Kristu mezi nevěřícími.“ Já se zůčastnila
povídání Kateřiny Lachmanové na téma „Lenost jako parazit.“
Celý den jsme ukončili pásmem svědectví, večerním slovem
Mons. Jana Vokála (biskupem královéhradecké diecéze) a
společnou modlitbou růžence.
Ve čtvrtek proběhla ranní modlitba ve společnosti celé ostravsko
– opavské diecéze, která se sešla ve sportovní hale. Poté jsme si
vyslechli katechezi Karla Richtenberka na téma „Ovoce Ducha –
láska.“ Po společném programu diecézí jsme všichni naplno
prožili mši svatou celebrovanou Mons. Janem Baxantem (biskup
litoměřické diecéze).
Odpoledne byly k dispozici stejné aktivity jako ve středu, ale
navíc jsme mohli zdarma navštívit všechny expozice místního
zámku. Od dvou hodin odpoledne, začaly probíhat koncerty

určené křesťanské mládeži. Největší úspěch měl koncert
houslového virtuose Josefa Špačka a violončelového kvartetu
Prague Cello Quartet.

V neděli jsme celé setkání ukončili mší svatou celebrovanou
Mons. Janem Graubnerem (arcibiskup olomoucký), při které
přijalo svátost biřmování sedm zástupců mládeže.

Čtvrteční večer byl asi nejdojemnější ze všech: přijeli rodiče
bl. Chiary Luce Badano a podali svědectví o své dceři. V těchto
okamžicích byli všichni mladí v naprostém tichu a jen napjatě
poslouchali. Poté nás svým slovem povzbudil Mons. František
Radkovský (biskup plzeňské diecéze) a celý večer byl ukončen
společnou večerní modlitbou.

Po dvanácté hodině se mládež začala shromažďovat na nádraží a
všechny čekala cesta domů.

V pátek jsme začali modlitbou, ale každý si mohl vybrat jiný
druh – já si vybrala modlitby chval. Zpívali jsme při kytaře a
po každé písni následovala chvíle ticha a místo pro tichou
modlitbu. V dopoledním programu byly opět přednášky. Já
navštívila přednášku od Miroslava Herolda na téma „Když
nevěřící kritizují staré chyby církve.“
V odpoledním programu byla nabízena možnost osobní zpovědi,
setkání s knězem či osobní křížové cesty a k večeru nás čekaly
přednášky o modlitbě. Velký úspěch sklidila přednáška Tomáše
Hoffmanna na téma „Co je mé, stává se i Tvým… a naopak!“
Večer jsme zakončili společnou mší svatou celebrovanou
kardinálem Dominikem Dukou.
Sobotu jsme zahájili ranní modlitbou, po které následovala
katecheze
Mons.
Pavla
Posáda
(pomocný
biskup
českobudějovické diecéze) a vrcholem programu byla mše svatá
celebrována Mons. Vojtěchem Cikrlem (biskup brněnské
diecéze). V tento den byla součástí celostátního setkání mládeže
také pouť rodin. Rodiny přijížděly v průběhu dopoledne a
odpoledne zanechali rodiče své ratolesti na zámku pořadatelům,
kteří pro ně měli nachystány různé aktivity, a sami se odebrali
na poutní katecheze.
Sobota byla ukončena večerní vigilií, obnovou biřmování a
společnou adorací.

Celostátní setkání mládeže byl nezapomenutelný zážitek a
doporučuji jej všem mladým. Je jen škoda, že se takováto setkání
konají jen jednou za pět let.
Jana Monsportová

S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE
Jít příkladem:
"Vypij, prosím tě, tento lék," naléhá manželka na manžela.
"Ale vždyť to nám dal zvěrolékař pro psa?!"
"No vždyť právě! Když tě Azor uvidí, možná to vypije i on."
Sejdou se zvířátka na poradě.
Hroch povídá: "Zítra pojedeme na výlet."
Žába po něm opakuje: "Zítra pojedeme na výlet."
Hroch pokračuje: "Sraz bude v 7:30 u lesa."
Žába po něm zase opakuje: "Sraz je v 7:30 u lesa."
Hroch povídá: "A ta zelená čůza zůstane doma."
A žába si povzdychne: "Chudák krokodýl, ten se tak těšil

DŘEVORUBEC, CO NEMĚL ČAS
V lese pracoval dřevorubec. Sekerou kácel stromy. Ale protože ji
měl dost tupou, nestíhal tempo ostatních. Ti byli s prací již
dávno hotovi, ale on ještě zůstával v lese a se svou tupou sekerou
marně doháněl to, co nestihl během směny.

K večeru kolem toho místa procházel nějaký
pocestný. Chvíli dřevorubce pozoroval. Pak
se osmělil a pronesl: „Měl byste si nabrousit
sekeru, máte ji úplně tupou!“
Dřevorubec mu nevěnoval pozornost a dál
sekal a sekal. Tekly z něj potoky potu…
„Povídám, člověče, měl byste si nabrousit tu svoji sekeru!“ nedal
se pocestný.
Dřevorubec ani nezpomalil. Dál sekal a sekal a jen mezi zuby
naštvaně procedil: „Už takhle vůbec nestíhám. A ještě se budu
zdržovat broušením sekery…!“
--A co ty? Také nemáš čas na modlitbu a říkáš: „Už takhle
nestíhám…“?
Zastav se a „nabrus sekeru“!
Najdi si čas na Pána Boha a on ti dá čas na všechno ostatní!

APOŠTOLÁT MODLITBY - ZÁŘÍ
Úmysl všeobecný:
Aby politici vždy jednali s poctivostí, bezúhonností a láskou
k pravdě.
Úmysl misijní:
Aby křesťanské komunity měly rostoucí ochotu posílat
misionáře, kněze a laiky, spolu s konkrétními prostředky,
nejchudším církvím.
Úmysl národní:
Za světlo Ducha Svatého pro správné uspořádání životních
hodnot.
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sv. Jiljí
7:00
22. v mezidobí – sv. Justus
8:45
sv. Řehoř Veliký
6:45
sv. Růžena z Viterba
6:45
sv. Viktorin
18:30
sv. Magnus
6:45
sv. Melichar Grodecký
18:30
Svátek narození Panny Marie
18:30
23. v mezidobí – sv. Petr Klaver
8:45
bl. Karel Spinola
6:45
sv. Emil
6:45
sv. Quido
18:30
sv. Jan Zlatoústý
6:45
Svátek povýšení sv. Kříže
18:30
Panna Maria Bolestná
7:00
24. v mezidobí – sv. Ludmila
8:45
sv. Kornélius a Cyprián
6:45
sv. Josef Kupertinský
6:45
sv. Januárius
18:30
sv. Pavel a druhové
6:45
Svátek sv. Matouše
18:30
sv. Mořic a druhové
18:30
25. v mezidobí – sv. Konstanc z Ankony
sv. Gerard
6:45
sv. Kleofáš
6:45
sv. Kosma a Damián
18:30
sv. Vincenc z Pauly
6:45
Slavnost sv. Václava
8:45
Svátek sv. archandělů Michaela,
Gabriela a Rafaela
18:30

30. Ne 26. v mezidobí – sv. Jeroným

8:45

8:45

