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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Neděle 5. 9. 2021, Štramberk

Zleva na fotografii: o. Vladimír Zelina, Justýna Dostálová, Kateřina
Szabó, Emanuel Sopuch, Julie Valná, Veronika Váňová.

UPLYNULÉ AKCE VE FARNOSTI
Farní zájezd se svatou Zdislavou
Koncem května jsem se zúčastnila s naší farností poutě ke sv. Zdislavě
do Jablonného v Podještědí. Natěšená a plná očekávání jsem spěchala
brzy ráno na autobus. S sebou jsme vezli i sochu sv. Zdislavy, abychom
ji nechali posvětit.
Autobus řízený profíkem Pavlem Davidem, naplněný z větší poloviny
mladými rodinami a několika babičkami, vyrazil a bezpečně dojel
do cíle. Poutní mši sv. sloužil biskup Jan Baxant, který nám sochu
posvětil. Při společném focení se sochou sv. Zdislavy jsem si
uvědomila, že jako patronka rodin si nás tam všechny pozvala, aby nám
ukázala, že život v manželství může být radostný, plodný a požehnaný.
Rodina je tam, kde život začíná a nikdy nekončí.
Pak jsme se šli ještě pomodlit ke hrobce sv. Zdislavy v kryptě kostela.
Navštívili jsme sídlo Lemberk, kde se svojí rodinou žila a při zpáteční
cestě jsme se občerstvili u její studánky. Ubytovat jsme se jeli
do Raspenavy, kde jsme se po výborné večeři a občerstvení z vlastních
zásob (výborné párky, pomazánky a koláče), sdílení dojmů a zážitků
uložili ke sladkému usínání.
V neděli jsme vyjeli na mši sv. do Hejnic a pak na nedělní oběd.
Po dobrém obědě vysvitlo sluníčko, a tak nás pan řidič vysadil
v Českém ráji a my jsme si prošli Drábské světničky (skalní útvary).
Příjemně unavení jsme vyjeli domů.
Chtěla bych moc poděkovat manželům J+K Dostálovým za perfektní
organizaci. Řidiči Pavlovi za bezpečnou jízdu a všem dětem, že zvládly
tak dlouhou náročnou cestu a byly pro nás zpestřením. A Pánu Bohu
za super společnost!
Anna Šenková
Nedopatřením nebyl příspěvek zveřejněn již v minulém čísle. Omlouváme se.
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Přátelský fotbalový zápas
Fotbalisté štramberské farnosti přijali pozvání k přátelskému zápasu
proti farnosti Kelč. Štramberák Petr David, nyní aktivně působící
se svou rodinou v Kelči, naplánoval tuto akci na neděli 29. srpna.
Fanoušci obou týmů viděli velmi vyrovnaný zápas, který po 90
minutách skončil remízou 3:3 a přinesl spokojený pocit do obou týmů.
Na závěr na přání diváků proběhla exhibiční střelba pokutových kopů,
kterou lépe zvládli domácí hráči. Již nyní se všichni těší na odvetné
utkání, které se uskuteční příští rok na Bařinách.
Petr Buzek
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POZVÁNKY
Svatováclavská horová pouť
Srdečně zveme farníky, všechny lidi dobré vůle zblízka i zdaleka
a členy Orla napříč republikou v úterý 28. září na tradiční slavnostní
mši svatou a následné setkání, které svými myšlenkami obohatí kněz
známý nejen z TV Noe P. Marián Pospěcha.
Program:
8:30 - Mše svatá ve farním kostele na náměstí ve Štramberku
10:10 - Pobožnost u kříže a sochy sv. Václava na hoře Kotouč
11:00 - Přátelské posezení a drobné občerstvení v Národním sadu

Výročí 120 let posvěcení chrámu sv. Václava
v Lubině
V sobotu 2. října 2021 při této příležitosti proběhne mše svatá v 8:30
společně s o. biskupem Martinem. Poté společné posezení v KD u kávy
a drobného občerstvení; bude připomenutí historie kostela a farnosti.
http://farnost.lubina.cz/

Jubileum bratrů Pavla a Václava Hyvnarových
Drazí farníci,
letos uplyne již 90 let od narození a 30 let od úmrtí P. Pavla Hyvnara
ze Závišic, kněze a děkana novojičínského.
Rádi bychom Vás srdečně pozvali ke společné oslavě jubilea tohoto
vzácného kněze a také jeho bratra, JUDr. Václava Hyvnara (1922 2001), který za své celoživotní dílo obdržel Řád T. G. Masaryka
III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva
od prezidenta ČR Václava Havla a vyznamenání Pro Ecclesia
et Pontifice za zásluhy pro Církev od papeže Jana Pavla II.
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Na P. Pavla a jeho bratra Václava společně zavzpomínáme v neděli
3. října 2021 v 10 hodin děkovnou mši svatou v kostele sv. Cyrila
a Metoděje v Závišicích. Po mši svaté bude následovat společný oběd,
posezení a koncert.
Budeme moc rádi, pokud přijmete naše pozvání a přijedete za námi
do Závišic.
Nyní se zvláště obracíme na každého z Vás, kdo P. Pavla nebo Václava
osobně znal. Budeme moc rádi za Vaše osobní vzpomínky a fotografie,
se kterými se s námi budete ochotni podělit. Vzpomínky je možné
sepsat, ale můžeme je také nahrát na audionahrávku. Osobní vzpomínky
mohou být dle přání autora také anonymní.
Kontaktní osobou je Karolína Najzarová ze Závišic - tel. 739 940 604,
e-mail: k.najzarova@seznam.cz
Děkujeme Vám za pozornost a těšíme se na společné setkání.

Ministrantská pouť
Letošního roku si naše diecéze připomíná 25 let od svého založení.
Slaví-li někdo narozeniny, je krásné a milé oslavenci přijít poblahopřát
a radovat se spolu s ním. Chceme proto všechny ministranty pozvat
na narozeninovou oslavu, která se bude konat v ostravské katedrále
za účasti o. biskupa Martina.
Je připraven bohatý program, hry, zamyšlení a snad se dostaneme
i na velitelský můstek naší diecéze.
Velká narozeninová slavnost je naplánovaná na sobotu 9. října 2021,
tak si tento termín poznač do svého kalendáře a s ostatními kamarády
ministranty se přihlas a přijeď!
Informace najdeš na http://ministranti.doo.cz/ministrantska-pout/
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Misijní koláč
V neděli 17. října 2021 po mši svaté si budete moci zakoupit balíček
s koláči, buchtami a dalšími dobrotami. Výtěžek z prodeje bude zaslán
na konto Papežského misijního díla dětí. Máte-li zájem přispět svým
pekařským uměním, rádi uvítáme. Předem děkujeme.
Dětská schola

Pouť ke sv. Vendelínovi
Přijměte pozvání na tradiční pouť ke sv. Vendelínovi, patronu pastýřů
a poutníků, ochránci dobytka a polí. V sobotu 23. října 2021
v 15 hodin v kostele sv. Kateřiny ve Štramberku budeme slavit mši
svatou na poděkování hospodářů za přijatá dobrodiní v roce 2021.
Při mši svaté bude také žehnání úrody. Je možno donést vlastní
výpěstky ovoce, zeleniny a různé pokrmy nebo výrobky z nich.

VÝSLEDKY SBÍREK
Účel

Štramberk

Závišice

Sbírky na potřeby farnosti:
-

červenec

21 620,- Kč

6 110,- Kč

-

srpen

11 869,- Kč

4 224,- Kč

-

září

12 302,- Kč

4 740,- Kč

Sbírka na ozvučení v kostele sv. Kateřiny

5 760,- Kč

Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.
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ZÁKLADNÍ INSTINKTY
V Českém rozhlase jsem 27. července 2021 v kratičkém vstupu poprosil
ty občany, kteří ještě nejsou naočkovaní, aby byli té lásky a nechali se.
Reakce, které přišly, byly, jak to tak chodí, občas hodně nenávistné.
Odpovídám všem, a prosím všechny, kteří ještě naočkovaní proti
covidu nejste, nechte se prosím. Pomůžete sobě i všem ostatním.
Dovysvětlím, co jsem nestihl v Českém rozhlase.
Co naší civilizaci již chybí, jsou instinkty lovců a sběračů, instinkt
a touha žít a přežít a umět se o sebe a o svůj kmen postarat, nespoléhat
se na systém, nýbrž sama na sebe. Chybí vědomí, že žijeme ve vesmíru,
který vůbec není bezpečný, ve kterém jsou predátoři, paraziti,
zemětřesení, tornáda, sesuvy bahna, nemoci! Zvládli jsme jeskynní lvy
i jeskynní medvědy, a věděli, že nám nikdo nepomůže, a že se musíme
o svůj život porvat, že musíme hodně chtít žít!
Do naší země nyní vtrhla nakažlivá nemoc, jako už tolikrát před tím
v minulosti. Na celém světě zabila přes čtyři milióny lidí, u nás třicet
tisíc. Naší výhodou je to, že jsme se za pochodu během tisíciletí naučili
trochu přírodě rozumět. Pochopili jsme, že nemoc se přenáší dechem,
kapénkami, kašlem, zpěvem. Kdo nosí na ústech a nose respirátor,
ochrání trochu sám sebe a ochrání hodně ostatní členy kmene.
Nemoc dodnes neumíme léčit a stále nevíme, jaké jsou dlouhodobé
následky u těch, kdo přežili. To je špatná zpráva. Dobrá zpráva je, že
naše nejlepší laboratoře překotně a úspěšně vyvinuly vakcíny. Kdo je
očkován, nemoc téměř jistě nedostane, téměř jistě na ni nezemře,
a nepřenáší ji na ostatní, nebo přenáší mnohem méně, než když by
naočkován nebyl. To je super výhoda naší civilizace, nemáme sice lék,
ale máme prevenci, a zvládli jsme to rychle! Vakcíny fungují!
Instinkt lovce a sběrače, instinkt a zdravý rozum velí nosit respirátor
a nechat se očkovat, ukázněně, ale co nejrychleji, jak na mě přijde řada.
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Třeba Izraelci to umí a nikdo jim nemusí nic vysvětlovat, protože
od chvíle, kdy jejich stát vznikl, jsou permanentně ve válce, a ví, že
národ musí fungovat jako jedno soukolí, rychle a efektivně, jinak
nepřežije. Že když se valí nepřátelé nebo nemoc, není čas na obšírné
diskuse, že je třeba odpovědět okamžitě a účelně.
U nás je společnost nadbytku, která ztratila instinkty, která ráda
diskutuje a ráda zdůrazňuje individuální lidská práva, svou osobní
svobodu a která nevěří hned všemu, co se kde říká. Nepopírám, že
politici nyní sklízejí bouři, poté, co dlouho zasévali vítr. Nevyzývám
ale, abyste věřili politikům, vyzývám, abyste věřili gymnaziálním
učebnicím biologie! Když v 19. století, za Louise Pasteura, začalo
očkování, bylo vnímáno jako dar z nebes, požehnání shora. Přestalo
se umírat na nakažlivé nemoci! Děti přestaly umírat! Vznikla vakcinace
dokonce na vzteklinu! Záškrt, černý kašel, tetanus, dětská obrna,
hepatitida B, zarděnky, spalničky, příušnice – tohle všechno jsme
zvládli a očkované děti přežily! Už se neumírá na tetanus! Ostatní,
nenaočkované děti, buď nepřežily nebo přežily v mnohem menším
procentu.
Dnes je dvacáté první století a je to vlastně už mnoho let, kolektivní
paměť vymizela. Děti jsou očkovány povinně, rodiče i prarodiče už
zapomněli, a najednou se začínají ptát, proč mají svolit, aby jim někdo
do dětí píchal jakousi chemii, když chceme žít přece přirozeně,
v souladu s přírodou.
Věřím, že kdyby současná nakažlivá nemoc udeřila v devatenáctém
století, a my měli vakcínu, že bychom nezaváhali, že by v nás ještě ty
základní instinkty byly, a ihned bychom se nechali očkovat. Protože
bychom věděli, že jde o život.
Žel, jsme o století a něco dál. Máme přece stát a zdravotní systém,
a základním lidským právem je svoboda občana se nenaočkovat, a když
onemocní, základním lidským právem je se nechat převézt
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do nemocnice, kde o něj musí být všestranně pečováno. Někdo nás
přece zachrání. Musí přece. Názor občana je nejvyšší hodnota.
Tak prosím znovu, všechny, kdo ještě naočkovaní nejsou, nechte se.
Zachráníte svůj život a ochráníte i životy ostatních lidí. A když se
situace zhorší, noste roušky, prosím. Už nevím, jak to říct jinak.
Marek Orko Vácha
článek převzat z https://blog.aktualne.cz/blogy/marekvacha.php?itemid=40446

ČTĚTE NEZBEDU A CVRČKA
Nabízíme dětem i jejich rodičům dva křesťanské časopisy, které mohou
být jejich tištěnými průvodci v objevování duchovních hodnot
i formování jejich postojů k lidem i světu.
NEZBEDA je zaměřen na děti ve věku od 7 do 12 let a vychází již třicet
let. Jeho obsah tvoří například rozhovory se zajímavými
a inspirativními lidmi, příběhy, články o lidech, kteří nám mohou být
příkladem vytrvalosti, poctivosti a víry, komiksová zpracování
životopisů světců, rubriky pro šikovné ruce a bystré hlavy, zajímavosti
z přírody i techniky a oblíbená stránka humoru. Svým obsahem také
reaguje na aktuální liturgickou dobu, ve které je časopis vydáván.
Nezbeda vychází 11x ročně, prázdninové dvojčíslo je rozšířeno.
CVRČEK je volitelnou přílohou Nezbedy a je zaměřen na předškolní
děti. Každé číslo je tematicky zaměřeno na rozvoj některé vlastnosti
nebo dovednosti. Spolu se svými rodiči tak může malý čtenář pomocí
kreativních článků i aktivit formovat svůj vztah k Bohu, lidem
i ke světu.
Další informace i ukázky: www.casopisnezbeda.cz
Na vyžádání zdarma zasíláme ukázkové výtisky.
Leoš Hrdlička, šéfredaktor Nezbedy
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SRDCE BOLÍ I TO, CO OČI NEVIDÍ
Neplodnost je velkou bolestí mnoha párů a nikdo nemá právo tuto
bolest snižovat. Ovšem ani tato bolest neospravedlňuje počínání,
při kterém pro narození jednoho dítěte dojde k usmrcení několika
jiných. Přitom existuje řada alternativ.
Proč nelze umělé oplodnění doporučovat?
Protože vše má své následky, které se dříve či později projevují.
Narození dítěte vykoupeno životy jeho šesti bratrů či sester
Hlavním zlem během procesu umělého oplodnění (zpravidla IVF)
je zabíjení nevinných lidských bytostí. Na každé narozené dítě z IVF
je obětováno tři, šest i více jeho počatých bratrů či sester. Usmrcováni
jsou během prvních hodin po početí, při „redukci“ počtu plodů kolem
11. týdne injekcí chloridu draselného do srdce a při zničení zbylých
zmrazených embryí přímo nebo při pokusech.
Dítě degradováno na produkt
Už z principu mimotělního oplodnění je dítě od samotného počátku
degradováno na produkt, výrobek. Je objednáno, zaplaceno, převzato.
Obchodování s lidmi má svůj pravý název – otroctví.
Lidská důstojnost pošlapána v nejintimnějším aspektu
Není možné zacházet s lidmi jako s chovným skotem, a to ani v oblasti
sexuality. Lidská důstojnost a sexualita rodičů je pošlapána –
od manžela je požadována masturbace pro získání spermií. Prodej
pohlavních buněk degraduje „dárce“. Do početí bezprostředně zasahují
třetí osoby.
Zdravotní dopady
Zdraví ženy je ohroženo stimulací vaječníků pro odběr vždy více
vajíček. Počaté děti, pokud přežijí prvotní proces IVF, mají vyšší riziko
komplikací a vrozených vývojových vad.
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Eugenické praktiky
Genetický screening a eugenický výběr „kvalitních“ embryí, při kterých
si člověk hraje na pána nad životem a smrtí, předjímá chladnokrevné
zabíjení nevhodných a nehodících se dětí.
Živoření v temnotě a mrazu
Zmrazení nepoužitých lidských embryí je nedůstojným vězněním, které
je na úrovni skladování nějakého produktu a které navíc vážně ohrožuje
životy těchto dětí (50 % z nich tento proces nepřežije).
Pokusy na lidech
Nepoužitá lidská embrya jsou hlavním zdrojem pro destruktivní
„vědecké“ pokusy, při kterých jsou usmrceny. Umělé oplodnění jako
celek je v podstatě jedním velkým pokusem na lidech, protože nejsou
známy zdravotní dopady procesu umělého oplodnění na život takto
počatých dětí v dlouhodobém horizontu, a to zvlášť v případě zmrazení
a jiných embryonálních manipulací.
Převzato z časopisu Milujte se číslo 42/2017

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem autorům a spolupracovníkům, kteří se podíleli svými
příspěvky na tomto farním zpravodaji. Jsou to:
o. Vladimír, Radka a Petr Buzkovi, Vojtěch David, Eva Davidová,
Kamila a Slávek Dostálovi, Karolína Najzarová, Anna Šenková
Sazba: Petra Davidová
Toto číslo vyšlo v neděli 19. září 2021.
Pokud máte články, materiály nebo tipy, co by se mohlo ve farním
zpravodaji objevit, posílejte je prosím na e-mail dominik.d@centrum.cz .
Další číslo vyjde předběžně v prosinci 2021.
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DOŽÍNKY 2021

ŽEHNÁNÍ ŠKOLNÍCH POTŘEB 2021
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