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 SVATÝ ŘEHOŘ VELIKÝ I. 
 

narozen: kolem roku 504 v Římě, Itálie 

zemřel: 12. března 604 v Římě, Itálie 
 

patron dolů; zpěváků, hudebníků, studentů sborového a 

chorálního zpěvu, zedníků 
 

vzýván proti dně a proti moru 
 

atributy: holubice, chudí, kniha, Kristus (z jehož boku vychází 

proud krve do kalicha), liturgie, pero, rouška, tiára; zobrazován i 

s postavou vystupující z očistce 
 

Narodil se kolem roku 540 v Římě do významné patricijské 

rodiny Gordiána z rodu Anicia a Sylvie, kteří měli velký majetek 

na Sicílii. Tato rodina je ovšem svědectvím, že i když mají bohatí 

do Božího království ztíženou cestu, je i pro ně možná. 

V martyrologiu je uváděna památka Sylvie, matky Řehoře I. u 

data 3. 11. Byla sestrou sv.Tarsilla. Jako svatý je uváděn i 

Řehořův otec. 
 

Řehoř měl velké nadání, nevšední vlohy a po vysokoškolských 

studiích, které se týkaly i práva, se mu nabízela skvělá 

budoucnost. Výchova, i když byla křesťanská, ho směřovala 

k světské dráze. Pracoval v občanské správě a asi ve 30 letech se 

stal „městským prétorem.“ V této hodnosti, stejně jako 

ve světských požitcích si neliboval a již roku 573/574 (po otcově 

smrti) svůj úřad vyměnil za cestu duchovního života podle 

evangelia. 
 

Otcovský dům na Monte Coelia přeměnil v klášter svatého 

Ondřeje a dalších šest klášterů založil na svých rozsáhlých 

sicilských statcích. Mnoho zděděného majetku prodal a rozdal 

chudým. Dvě otcovy sestry již dříve žily ve vlastním domě velmi 

přísným životem a i Řehořova matka Sylvie si po manželově 

smrti zvolila mnišský život. 
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Předpokládá se, že se Řehoř stal benediktinským mnichem, i 

když jsou jen nepřímé doklady, jako je údaj o osvojení si 

benediktinských zásad a spolupráce s benediktiny. Po dosti 

krátkém klášterním životě, za vedení opaty Hilarionem a 

Valentionem, byl Řehoř povolán papežem za jeho pomocníka a 

bylo mu od něj uděleno jáhenské svěcení. Papežem Pelágiem II. 

byl jako jeho apokrisiář (vyslanec) poslán (asi již roku 580) 

do Cařihradu, kde ve službě setrval do roku 586. Navázal mnohá 

přátelství, seznámil se s rodinou císaře i s četnými biskupy a 

získával zkušenosti. Po návratu do Říma přebýval ve svém 

klášteře i jako papežův tajemník. Přestože trvalo tříleté příměří 

s Longobardy, Řím úpěl. Po strašné povodni nastal hlad a 

následně vypukl mor, podobný skvrnitému tyfu. Mezi prvními 

oběťmi byl 7. února 590 papež Pelagius II. Všichni prý hned 

uvažovali o Řehořovi jako jeho nástupci, jen on ne. Pro jistotu 

psal císaři, aby jeho volbu rozhodně nepotvrzoval. Městský 

prefekt se však dopisu zmocnil a jeho obsah změnil, čímž dosáhl 

císařské potvrzení volby. Řehoř se také pokoušel o útěk, ale 

nakonec poznal své místo. 
 

Nakolik Řehořovi leželo dobro Církve i země na srdci vidíme již 

z toho, že ke konci srpna 590 organizoval prosebné průvody 

za odvrácení moru a v souvislosti s nimi vydával nařízení, 

spadající výhradně do papežovy kompetence. Přitom 

za mezivládí patřilo takové rozhodování římskému arciknězi 

se dvěma dalšími představiteli. Řehoř vydal pokyny 

pro jednotlivé okresy, z nichž pod vedením farářů, skupiny 

určených stavů v průvodech za zpěvu kajících žalmů a s voláním 

„Kyrie eleison“ přišli od určených kostelů v sedmi proudech 

k basilice Panny Marie Sněžné. Při průvodu, který odbočoval 

na mostě před Hadriánovým pomníkem k svatému Petrovi, byl 

údajně viděn archanděl Michael, schovávající meč na znamení 

konce moru. Na památku vznikl název Andělský hrad. Druhou 

památkou se stalo každoroční konání prosebných procesí 

na svátek svatého Marka. 
 

Dalším smírným aktem, který se po svatém Řehoři dochoval, 

jsou tzv. gregoriánské mše. Řehoř, když se dozvěděl, že u mnicha 

Justy z jeho kláštera bylo nalezeno při umírání několik dukátů, 

čímž se mnich závažně provinil proti slibu chudoby a zásadám 

v klášteře, dal za něj sloužit třicet mší svatých po 30 dní 

bezprostředně za sebou. Po poslední se duše Justy, který 

pro provinění nemohl být pohřben na posvátném místě, zjevila 

v nebeské záři. Tím rodnému bratru Kapisu prý oznámil 

vysvobození z očistce. 
 

Řehořův nástup na papežský stolec se počítá od doručení 

souhlasu císaře a přijetí biskupského svěcení, k němuž došlo 

3. září 590. Po nástupu zavedl na papežském dvoře pořádek a 

kázeň. Bydlel v lateránském paláci a obklopil se jen osobami 

z řad duchovenstva. Zakročil proti hrabivosti na papežském 

dvoře a zbavil lakomé laiky jejich míst. Sobě dal titul: „Služebník 

služebníků Božích“, který se pak mezi papeži ujal. Připomněl též 

důležitost nezanedbávat ani jednu ze dvou důležitých starostí, 

které označil jako péči o věci duchovní a zevnější, tedy přirozené 

fyzické potřeby jakož i opačné, pro duši. Sám se jimi řídil. 

Při konání světských věcí připomínal, aby byly provázeny láskou 

a tím přinášely užitek. 
 

Podle slov Řehoře I., když se ujal Kristovy lodičky, teklo do ní 

ze všech stran. Mezi prvním v chrámech nabádal k pokání a 

mimo ně se staral lidu o živobytí a pokojný život uprostřed 

hladu, bídy a pustošení ariánských Langobardů, kteří šířili 

bludy po Itálii. Denně posílal chudým vůz naložený potravinami 

z církevních statků. Do Lateránu k jeho stolu bylo denně zváno 

12 velmi chudých lidí, se kterými se vítal a myl jim i ruce. Cítil 

s běženci, kteří před Langobardy utekli do Říma. Pro 3000 

řeholnic ve velké bídě vyžebrával pomoc u bohatých přátel, 

poukazujíce na to, že jejich modlitby, pokání a slzy udržují 

římské hradby a chrání všechny před Langobardy. 
 



 

V roce 593, když přitáhl k Římu langobardský král Agiluf, 

přerušil papež Řehoř I. homilii a šel se starat o obranu města. 

S bolestí hleděl, jak nepřátelská armáda zajímá římské 

obyvatele. Z nich některé poslali na trh jako otroky, jiné mrzačili 

a s useknutýma rukama vraceli do města. Řehoř I. na to 

reagoval tím, že vyšel z města vstříc ke králi Agilulfovi. Jeho 

zjev a prosby přispěly k zastavení boje a k návratu vojsk 

do Pavie, ač zde hrálo roli i dojednání ročního poplatku 500 

zlatých hřiven za příměří. Od ravenského exarchy přišla za to 

žaloba císaři, který papeže hned pokáral a vyčetl mu špatnou 

starost o město a nazval ho hlupákem, což on v pokoře přijal. 
 

Řehoř I. dál pracoval na poklidném soužití Italů, císařského 

dvora i Langobardů. S králem Agilulfem prodlužoval příměří a 

k roku 603 dosáhl uzavření mírové dohody. 
 

„Rozpravy…“, které napsal prostým vyprávěním k útěše a 

povzbuzení čtenářů, nebyly ojedinělým papežovým spisem. 

Napsal jich neuvěřitelně mnoho. Jeho prvním dílem jsou 

komentáře ke knize Job. Za připomínku stojí zvláště jeho 40 

homilií, které byly čteny jáhny na tzv. „štacích“ – při poutních 

pobožnostech v římských basilikách, pokud na nich nemohl 

papež kázat osobně. V souvislosti s těmito pobožnostmi zpracoval 

i mešní knihu, obsahující náš současný mešní kánon. Tím 

sjednotil a upevnil podstatnou část liturgie, která nebyla 

jednotná. Opravil antifonář, složil nové texty a nápěvy. Hudba a 

církevní zpěv mu ležely na srdci jako prostředek k Boží oslavě i 

jako prostředek, který má přitahovat, stmelovat a povznášet lid. 

Mluví se o tom, že Řehoř I. založil pěveckou školu. 

Ve skutečnosti „schola cantorum“ už existovala, ale on jí dal 

zcela nový řád a postavil pro ni dvě budovy: v Lateránu a 

u svatého Petra. Chovanci měli na starost bohoslužebné zpěvy 

v basilikách. Tyto školy byly zároveň jakési semináře a sám 

Řehoř I. zde vyučoval nejen zpěvu. Napsal i populární 4 knihy 

nazvané „Dialogy“. 

Nelze přehlédnout Řehořovo misijní snažení o rozvoj církve 

v širším světě. Do Británie vypravil skupinu 40ti misionářů 

pod vedením svatého Augustina z Canterbury. Dojednal podporu 

francouzských vladařů, jejichž územím potřebovali misionáři 

cestovat. Papež sám zůstával duší anglických misií a 

misionářům dával směrnice, připomínal potřebu zachovávat 

národní zvyky a dávat jim křesťanský smysl. Další evangelizační 

činnost směřoval Řehoř I. zvláště mezi Vizigóty ve Španělsku a 

také mezi Sasy. Na rozdíl od těchto radostí dělala Řehořovi 

starost Afrika, kde znovu začala růst donatistická sekta. 

Doporučoval působit na sektáře s laskavostí a až při zatvrzelém 

setrvávání nutit je k církevní poslušnosti. 

Papež tak docílil pohřbení bludu. 
 

Zdálo by se, že Řehoř Veliký byl podle své 

činnosti pevného zdraví, ale opak je 

pravdou. Většinu pontifikátu byl sužován 

chorobami, zejména onemocněním 

žaludku. Tělesná slabost ho od roku 599 

nutila k převážnému setrvávání na lůžku, 

a přesto pevnou rukou řídil církev do 65 

let, kdy 12. března 604 skonal. Do poslední 

chvíle učil svou láskou a mnoho poučení 

ostatním diktoval svým písařům. 
                                                  catholica.cz 

 

 

 SVATOVÁCLAVSKÝ FESTIVAL 
 

Ve středu 3. září 2014 v 18:00 v kostele svatého Bartoloměje 

v Kopřivnici se uskuteční koncert Philippa Portejoia 

(saxofon) a PascalaVignerona (varhany). 

Vstupné: 150 Kč (plné vstupné) 

 100 Kč (studenti, důchodci) 

 50 Kč (děti) 

Všichni jsou srdečně zváni. 



 DĚKANÁTNÍ PĚŠÍ POUŤ 

 

V sobotu 6. září 2014 se uskuteční 5. ročník tradiční pěší pouti 

za nová duchovní povolání a za posvěcení rodin. 
 

Půjdeme nejkratší a nejkrásnější cestou, jakou tam lze dojít. 

Těšit se můžete i na doprovodný program ale také i na malé 

občerstvení. Zahájení je v Příborkém kostele v 8:30. 
 

Mši v bazilice Panny Marie ve Frýdku Místu by měl sloužit 

Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský 

spolu se všemi kněžími novojičínského a bíloveckého děkanátu. 
 

Těšíme se na Vás! 

 

 

 POUŤ PŘÍBOR 
 

V neděli 7. září 2014 se v Příboře uskuteční již tradiční pouť. 
 

Pouť bude zahájena již v sobotu 6. září 2014 v 18:00 mší 

svatou a poté bude následovat již tradiční vyhrávání na kostelní 

věži. 
 

Začátek mší v neděli bude v 8:00, 9:30 a 11:00. Ranní mše bude 

celebrována otcem Ladislavem Štefkem, mše v 9:30 otcem 

Jindřichem Švorčíkem a mše v 11:00 bude celebrována 

novoknězem otcem Pavlem Markem. Po poslední mši svaté bude 

následovat novokněžské požehnání. V 15:00 se uskuteční 

svátostné požehnání a ukončení poutě. 
 

Všichni jsou srdečně zváni. 
 

 

 

 

 

 

 

 POODERSKÉ SETKÁNÍ 
 

Přijeď si zavzpomínat na vícedenní setkání mládeže, které 

o prázdninách proběhlo v Odrách. Začínáme v pátek 12. září 

v 19:00 na středisku ve Staré Vsi. Už předtím máš možnost 

přijet na mší svatou, která začíná v 18:00. 
 

Na programu bude jistě nějaká ta katecheze, sport či hra, večer i 

ráno se pomodlíme, možná i během dne… 
 

Spí se ve vagónu, takže si s sebou vem spacák. Nepohrdneme ani 

něčím dobrým do kuchyně. Oficiálně končíme v sobotu v 16.30. 

Můžeš přijet kdykoliv během akce, ale přihlaš se prosím 

na našich stránkách: http://dcm.doo.cz/akce/pooderske-setkani/ 
 

Mládež je srdečně zvána. 
 

 

 PŘEDNÁŠKA 
 

Farnost Kopřivnice a Katolická Beseda v Kopřivnici vás srdečně 

zve na přednášku (Jak) můžeme pravdivě poznávat Boha? 

Přednáška se uskuteční v sobotu 27. září od 18:00 

v Katolickém domě v Kopřivnici. Přednášet bude otec Marek 

Vácha. 
 

Všichni jsou srdečně zváni. 
 

 

 SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 
 

Orel Štramberk vás zve v neděli 28. září 2014 na tradiční 

horovou pouť pouť. 

Program: 8:45 mše svatá ve farním kostele sv. Jana 

  Nepomuckého  

 10:15 Pobožnost u sochy svatého Václava a 

u kříže na hoře Kotouč 

http://dcm.doo.cz/akce/pooderske-setkani/


 

 11:30 přátelské posezení a občerstvení 

v Kulturním domě na náměstí 

zpříjemněné pěveckým vystoupením 

dětské scholy 
 

Srdečně zveme všechny své členy a příznivce k účasti na této 

slavnosti. 
          Za výbor jednoty Orla Petr Buzek 
 

 

 SBÍRKA NA POTŘEBY FARNOSTI 
 

V neděli 3. srpna 2014 bylo na potřeby farnosti vybráno 

15 563 Kč. 
 

Za dary Pán Bůh zaplať. 
 

 

 KOSTEL SVATÉ KATEŘINY 
 

Vážení farníci, 

opět se na Vás obracím s prosbou o pomoc se zajištěním otevření 

kostela svaté Kateřiny o víkendech. 
 

V sobotu je to od 12:00 do 17:00 a v neděli od 13:00 

do 18:00. Pokud jste ochotni si nějaký víkend vzít, prosím, 

abyste se zapsali do seznamu, který je umístěn pod kůrem 

ve štramberském farním kostele. Případně mě můžete 

kontaktovat na e-mailu dominik.d@centrum.cz nebo telefonu 

604 548 586. 
 

Předem děkuji za Vaši pomoc a ochotu. 
      Dominik David 
 

 

 

 

 

 

 

 MŠE SVATÉ OBĚTOVANÉ 

 ZA OCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA 
 

Hledáme ochotné pastýře a jejich farníky, kteří by se připojili 

k duchovnímu boji za ochranu lidského života, zastavení zla 

potratů a všech praktik vedoucích k zabíjení nenarozených dětí. 
 

Usilujeme o to, aby se každý den v naší vlasti sloužila mše svatá 

na tento úmysl a věřící se spojovali v naléhavé společné 

modlitbě. 
 

Přihlášené farnosti si vyberou jeden den v měsíci, který ohlásí 

na info@prolife.cz. Prosíme farnosti, v nichž se už mše svatá 

za ochranu lidského života pravidelně slouží, aby nás také 

kontaktovali. 
 

Více informací na modlitbyzanejmensi.cz 
 

Cítím, že potrat je dnes největším nebezpečím pro mír, protože to 

je válka vedená proti dítěti - přímá vražda nevinného vykonaná 

samotnou matkou. A když dopustíme, že matka může zabít 

dokonce své vlastní dítě, jak můžeme po jiných lidech chtít, aby se 

nezabíjeli navzájem? 

(...) Země, která potraty povoluje, neučí lidi milovat, ale používat 

násilí k dosažení svých cílů. A proto je potrat úhlavním 

nepřítelem lásky a míru. Spousta lidí se zabývá problémy dětí 

v Indii, v Africe, kde některé umírají hladem. Jiní jsou zase 

znepokojeni násilím po celých Spojených státech. Je dobře, že se 

tím zabývají, ale často se ti stejní lidé nestarají o milióny těch, 

kteří jsou zabiti na základě záměrného rozhodnutí jejich 

vlastních matek. Potrat je největším nebezpečím míru na světě, 

protože lidi zaslepuje. 
         Matka Tereza 

 

Je naléhavě potřebná velká modlitba za život, která by 

prostoupila celý svět. Prostřednictvím speciálních iniciativ i 



v každodenních modlitbách jednotlivců i církevních společenství, 

v rodinách i v srdcích jednotlivých věřících ať zaznívá k Bohu, 

tvůrci a milovníku života naléhavá prosba. 
Jan Pavel II., Evangelium Vitae 

 

 

 S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE 
 

Přijde Honzík ze školy a v žákovské knížce má: 

„Prosím 5 Kč na Vietnam.“ 

Odpověď: 

„Syn zlobí, nikam nepojede.“ 
 

Před školou visí cedule: 

„Řidiči, pozor, nepřejeďte děti“ 

Druhý den na ceduli přibude nápis: 

„počkejte si na učitelku.“ 
 

Profesor říká: 

„Dnes vás pustím o čtvrt hodiny dřív. Odcházejte prosím potichu, 

ať nevzbudíte nikoho ve vedlejších učebnách.“ 
 

 

 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - ZÁŘÍ 
 

Úmysl všeobecný: 

Aby mentálně postižené osoby byly obklopeny láskou a pomocí, 

kterou potřebují k důstojnému životu. 
 

Úmysl evangelizační: 

Aby křesťané inspirováni Božím slovem sloužili chudým a 

trpícím. 
 

Úmysl národní: 

Za moudrost a Ducha Svatého pro všechny děti a studenty, jejich 

rodiče a učitele. 
 

 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V ZÁŘÍ 
  Štramberk Závišice 

1. Po sv. Jiljí 

2. Út sv. Justus 6:45 18:00 

3. St sv. Řehoř Veliký 18:30 

4. Čt sv. Růžena z Viterba 6:45 18:00 

5. Pá sv. Viktorin 18:30 

6. So sv. Magnus 

7. Ne 23. v mezidobí – 

  sv. Melichar Grodecký 8:45 10:15 

8. Po Svátek narození Panny Marie 

9. Út sv. Petr Klaver 6:45 18:00 

10. St bl. Karel Spinola 18:30 

11. Čt sv. Emil 6:45 18:00 

12. Pá sv. Quido 18:30 

13. So sv. Jan Zlatoústý 18:30 

14. Ne Svátek povýšení sv. kříže 8:45 10:15 

15. Po Panna Maria Bolestná 

16. Út sv. Ludmila 6:45 18:00 

17. St sv. Bellarmin 18:30 

18. Čt sv. Josef Kupertinský 6:45 18:00 

19. Pá sv. Januárius 18:30 

20. So sv. Ondřej 18:30 

21. Ne 25. v mezidobí - sv. Matouš 8:45 10:15 

22. Po sv. Mořic a druhové 

23. Út sv. Konstanc z Ankony 6:45 18:00 

24. St sv. Gerard 18:30 

25. Čt sv. Kleofáš 6:45 18:00 

26. Pá sv. Kosma a Damián 18:30 

27. So sv. Vincenc z Pauly 18:30 

28. Ne Slavnost svatého Václava 8:45 10:15 

29. Po Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela 

30. Út sv. Jeroným 6:45 18:00 


