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 K ZAMYŠLENÍ: LETNICE 
Latinský název letnic - „Pentecostec“ znamená „padesátý den 
velikonoční slavnosti“. Seslání Ducha svatého nedílně patří 
k události velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením. 
Svátek letnic se slavil uţ v ţidovství, a právě během tohoto 
svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. 
Nelze zcela porozumět křesťanským letnicím, neznáme-li 
význam letnic ţidovských. 
Duch svatý sestoupil na církev v den, kdy si Izrael připomínal 
dar Zákona a smlouvy. Svatý Augustin k tomu říká: „V den 
letnic obdrţeli ţidé Zákon psaný Boţí rukou a v týţ den přišel 
Duch svatý.“ Toto objasňuje, proč Duch svatý sestoupil 
na apoštoly zrovna o svátku ţidovských letnic: aby ukázal, 
ţe on je nový, duchovní zákon, ţe zpečeťuje novou a věčnou 
smlouvu a posvěcuje církev. „Svŧj zákon jim dám do nitra, 
vepíši jim jej do srdce“ (Jer 31,33). Duchem svatým vepsal 
při křtu Bŧh zákon do našich srdcí. Tento nový zákon je láska 
(srv. Řím 5,5), která nás uschopňuje i k dodrţování ostatních 
zákonŧ a umoţňuje nám chodit podle Ducha a ţít podle 
evangelia. (Podle Raniero Cantalamessy) 
 
Přijď ó Duchu přesvatý, rač paprsek bohatý světla svého v nás 
vylít. 
Boţský Utěšiteli, něţný duší Příteli, rač nás mile zotavit. 
Člověk bez tvé pomoci slábne a je bez moci, vše mu mŧţe 
uškodit. 
Viny z duší našich smaţ a vyprahlá srdce svlaţ, raněné rač 
vyhojit. 
Srovnej, co je zkřiveno, zahřej, co je studeno, a nedej nám 
zabloudit. (Ze sekvence: Veni Sancte Spiritus) 
 Zdroj: www.vira.cz 
 

mailto:jankamonsportova@seznam.cz
http://www.vira.cz/


 SVĚTEC MĚSÍCE 
V této rubrice se vţdy budeme 
věnovat ţivotu významného světce. 
Protoţe v měsíci květnu, jak jistě víte, 
došlo k beatifikaci bývalého papeţe 
Jana Pavla II., budeme se věnovat 
významným událostem z jeho ţivota. 
Jan Pavel II., vlastním jménem Karol 
Józef Wojtyła, se narodil 
ve Wadowicích 18 května 1920. 
Po maturitě na gymnasiu se v roce 
1938 přihlásil na Krakovskou Jagelonskou univerzitu (obor 
polská filologie) a večerní školu řečnictví. Student byl výborný, 
vynikal zejména v jazycích-latině, řečtině a němčině. Miloval 
sport, slabost měl pro kino a divadlo, ve škole prý hrál v deseti 
hrách hlavní role. V době nacistické okupace byla univerzita 
v roce 1939 uzavřena a Karol musel pracovat v kamenolomu 
(1940-1944) a poté v čističce vod, aby si vydělal na ţivobytí a 
zabránil tomu, být deportován do Německa. 
Patřil k duchovní skupině pěstující kult Panny Marie, královny 
Polska. V roce 1942, vědom si svého poslání být kněz, začal 
s tajnými kurzy semináře v Krakově, u známého kardinála 
Adama Stefana Sapieha, arcibiskupa krakovského. Po druhé 
světové válce pokračoval ve studiích v krakovském semináři, 
a na fakultě teologie Jagelonské univerzity, aţ do jeho 
kněţské ordinace v Krakově, 1. listopadu 1946. Brzy poté ho 
kardinál Saphiena poslal do Říma, kde zahájil doktorandské 
studium. V roce 1948 se vrátil do Polska a byl vikářem 
na rŧzných farnostech v Krakově, kaplanem pro univerzitní 
studenty a později profesorem na fakultě teologie v Lublinu. 
4. července 1958 byl papeţem Piem XII. jmenován 
pomocným biskupem krakovským a vysvěcen 28. září 1958. 

v katedrále v Krakově arcibiskupem Baziakem. V roce 1964 
byl jmenován arcibiskupem krakovským a v květnu 1967 ho 
papeţ Pavel VI. jmenoval kardinálem. Od počátku jeho 
pontifikátu, tzn. 16. října 1978, vykonal papeţ Jan Pavel II. 
95 pastorálních návštěv mimo Itálii a 141 po Itálii. Jan Pavel II. 
byl také autorem několika knih a her. V roce 1994 mu vyšlo 
dílo Překročit práh naděje. Několik rozhlasových her a knih 
napsal a některé také publikoval jiţ před svým pontifikátem, 
jako např. Láska a zodpovědnost. 
Ţádný jiný papeţ nevyšel vstříc tolika jednotlivcŧm jako Jan 
Pavel II.: více neţ 16 milionŧ poutníkŧ se účastnilo 
generálních audiencí, kterých bylo více neţ 1000. Tento počet 
je bez všech dalších speciálních audiencí a náboţenských 
ceremonií, více neţ 8 miliónŧ poutníkŧ bylo přítomno jen 
během Velkého jubilea v roce 2000, a s miliony věřících se 
setkává během pastorálních návštěv po Itálii a ve světě. 
Při jedné z generálních audiencí málem přišel o ţivot. 
13. května 1981 jel jako obvykle v otevřeném autě davem, 
kdyţ ho zasáhly kulky Mehmeta Aliho Agcy. Okamţitě byl 
převezen do Gemilliho nemocnice, kde byl ještě téhoţ dne 
operován. Jiţ v nemocnici atentátníkovi odpustil a pronesl 
za něj modlitbu. Agcy byl samozřejmě odsouzen na doţivotí. 
Papeţ ho dva roky poté ve vězení navštívil. 
Jan Pavel II. uctívá Pannu Marii. Pod pravým břevnem kříţe 
v jeho erbu je velké M: Marie pod Kristovým kříţem. Za svŧj 
úkol papeţ povaţuje posílení disciplíny v církvi, bojuje 
za očistu a integraci učení. Kromě disciplíny také neustále 
zdŧrazňuje snahu o dosaţení sjednocení všech křesťanŧ a 
zlepšení vztahŧ s ţidy. 
Papeţ Jan Pavel II zemřel 2. 4. 2005. Svatý otec zastával svŧj 
úřad téměř 27 let. 
 Zdroj: www.panovnici.cz 

http://www.panovnici.cz/


 STALO SE V MĚSÍCI KVĚTNU 
 
 BLAHOŘEČENÍ JANA PAVLA II. 
Dne 1. 5. 2011 ve Vatikánu při mši svaté, které předsedal 
Benedikt XVI., byl Jan Pavel II. prohlášen za blahoslaveného. 
 

 DĚKANÁTNÍ PĚŠÍ POUŤ DO FRÝDKU 
V sobotu dne 7. 5. 2011 se uskutečnil jiţ druhý ročník pěší 
pouti „Od Marie k Marii“. Pouť začínala v 9:00 od farního 
kostela v Příboře, kde se sešlo asi 100 odhodlaných poutníkŧ. 
Po cestě k cíli probíhaly společné modlitby, zpěvy s kytarou a 
byla zde moţnost svatého smíření. Také jsme navštívili 
kostely sv. Kateřiny v Trnávce a sv. Jiří v Brušperku, kde 
k nám promluvili místní kněţí. Do cíle, tedy k bazilice 
do Frýdku jsme došli v 17:15 a od 18:00 se zúčastnili mše 
svaté celebrované otcem biskupem. Tato mše byla věnovaná 
za křesťanské rodiny a za nová kněţská a řeholní povolání. 
Celá pouť probíhala v příjemné přátelské atmosféře. 
Mezi poutníky bylo také mnoho malých dětí – nejmladší 

účastník měl 2 roky. Z naší farnosti se této poutě zúčastnilo 
pouze 5 farníkŧ. Doufáme, ţe příští rok bude účast hojnější. 
 

 MŠE SVATÁ ZA MÍSTNÍ HASIČE 
V neděli 15. 5. 2011 vyšel v 8:30 za doprovodu štramberské 
dechovky prŧvod hasičŧ od hasičárny směrem k místnímu 
kostelu, kde se konala mše svatá, při příleţitosti svátku 
svatého Floriána, za všechny ţivé i zemřelé členy městského 
hasičského sboru. V letošním roce byla mše svatá spojena 
s posvěcením zrenovovaného praporu. 
 

 VÝMĚNÁ DVEŘÍ V KOSTELE 
V pondělí 30. 5. 2011 byly vyměněny boční dveře v místním 
kostele a dveře do sakristie. Nové dveře stály 100 000 Kč, 
z této sumy zaplatila farnost pouhých 10%, coţ je 10 000 Kč. 
 
 

 AKCE V MĚSÍCI ČERVNU 
 
 ŠTRAMBERSKÁ POUŤ 
Dne 5. 6. 2011 se uskuteční jiţ tradiční Štramberská pouť. 
V tento den budou v našem farním kostele dvě mše: v 7:00 
mše svatá za farníky celebrována otcem Františkem a v 10:00 
mše svatá celebrována otcem Václavem Altrichtrem. 
Odpoledne v 14:30 proběhne pásmo písní a textŧ - 
sv. Tarsicius v podání Dětské scholy a poté svaté poţehnání. 
 

 PUTOVNÍ SBÍRKA 

Dne 20. 6. 2011 – 1. 7. 2011 bude Ostrava hostit Putovní 
sbírku s Pragovkou (sbírka na podporu budování studní na 
Haiti). 



 AKCE NEJEN PRO MLÁDEŢ 
 
 PŘEDNÁŠKA 

V pátek dne 10. 6. 2011 proběhne v malém sále Katolického 
domu v Kopřivnici diskusní přednáška s prezentací na téma: 
Jak pomoci ochránit svobodu ţen a ţivot dětí? Začátek se 
plánuje v 18:00 a přednášet bude Zdeňka Rybová (Hnutí 
Pro ţivot ČR). 
 

 SVATODUŠNÍ NOČNÍ BDĚNÍ 
V sobotu dne 11. 6. 2011 se ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 
uskuteční Svatodušní noční bdění. Akce začíná v 19:00. 
Mŧţete se těšit na společné modlitby, katecheze, pŧlnoční mši 
svatou, adorace, svátost smíření, ranní chvály na Lysé hoře a 
mnoho dalšího. 
 

 TRINITY PÁRTY 

V sobotu dne 18. 6. 2011se v Rychalticích uskuteční tradiční 
Trinity párty, tedy svátek svaté trojice. Začátek je plánován 
na 18:00, kdy bude slouţena mše svatá v místním kostele 
sv. Mikuláše. Zakončení bude v pravou pŧlnoc společnou 
modlitbou. 
 

 PRAŠIVÁ 

V pátek dne 1. 7. 2011 proběhne jiţ tradiční setkání dětí 
s otcem biskupem na Prašivé. Zahájení je plánováno 
na 10:00, v 10:30 proběhne společná mše svatá a celý 
program bude zakončen v 15:30 závěrečným poţehnáním. 
 
 
 

 POUČNÝ PŘÍBĚH 
 
Jedna ţena, která chodila ke svatému Filipu Nerimu 
ke zpovědi, kaţdý týden se před ním objevovala, aby se 
zpovídala vţdy s toutéţ netečností, ţe se provinila ošklivými 
pomluvami. Jednou jí řekl Filip: „Milá dcero, jste-li s tím 
srozuměna, chci vám uloţit neobvyklé pokání, abychom vnesli 
trochu změny do našich jednotvárných vztahŧ. Aţ zase 
zabijete k jídlu slepici, vezměte ji za nohy a jděte s ní přes 
celé město k jedné římské bráně a odtud za chŧze škubejte, 
aţ na ní nezŧstane peříčko. Pak mŧţete jít domŧ.“ 
Týden uplynul a opět tu byla ta dobrá ţena pro rozhřešení a 
opět se obviňuje z ošklivého pomlouvání. Filip se ptá: „Udělala 
jste, má dcero, co jsem vám uloţil za pokání?“ „Ó, mŧj otče, a 
jak přesně.“ „Dnes pŧjdete tou cestou a posbíráte všechno to 
peří, které jste roztrousila a přinesete mi je.“ „Mŧj otče, to uţ 
tam přece dávno není! Vítr je rozvál do všech světových stran. 
Ţádáte ode mne něco nemoţného.“ „Právě tak nemoţné by 
bylo, mé dítě, vzít zpět zlá slova, která šíříte celý den 
ke škodě druhých lidí. Jděte tedy a uţ více nepomlouvejte.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE 
 
Učitelka napsala ţákovi do ţákovské kníţky: „Smrdí, 
umývat!!!“ Otec odepsal: „Učit, nečuchat!!!“ 
 
Ředitel přiběhl rozhořčen ke své nové sekretářce, která 
nazvedala telefon: „Zapamatujte si jednou provţdy, ţe vaší 
povinností je zvedat telefon!“ „Dobře“, odpověděla s nevinným 
úsměvem sekretářka, „ale vţdyť v devadesáti procentech 
volají vám a ne mně?!“ 
 
Do čekárny k zvěrolékaři přišel pán s malým jezevčíkem. Psík 
se rozhlédl a hned se hrnul k dámě v norkovém koţichu, která 
tady seděla s naparáděnou kočkou. Dáma se popuzeně 
ohradila: „Pane, okamţitě si toho psa zavolejte k sobě. Jsem 
plná blech!“ Pán starostlivě zavolal: „Bobíku, honem pojď sem, 
ještě nějakou chytneš!“ 
 
Stojí malý chlapec na ulici a kouří. Příjde k němu paní a 
povídá: „Copak by ti asi řekl tatínek, kdyby tě viděl kouřit?“ 
Chlapeček jen odsekne: „A copak by vám řekl manţel, kdyby 
viděl, ţe se na ulici bavíte s cizím chlapem?“ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 PŦLROČNÍ SOUTĚŢ 
V tomto čísle Vám přinášíme první kolo soutěţe, která bude 
trvat 6 měsícŧ. Začátkem prosince bude nejúspěšnější řešitel 
odměněn knihou. 
 
1.KOLO 
 
Kaţdá věta vypovídá vţdy o některém světci či světici. 
Správné odpovědi zasílejte na email 
jankamonsportova@seznam.cz do konce měsíce června. 
 

1. Jeţíš mu řekl: „Hle, tvá matka.“ 
2. Podle jeho vzoru se konají třicetidenní duchovní 

cvičení. 
3. V Praze na Břevnově má svŧj klášter řád, který zaloţil. 
4. Narodila se v Křiţenově, za manţela měla Havla z rodu 

Markvarticŧ. 
5. Byl biskupem v městě Myra, v době adventní je 

oblíbeným zvláště u dětí. 
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 BIBLICKÝ SLOVNÍK 
 
 ABBA 
 
Abba je pŧvodně aramejský výraz znamenající „otec“. 
V Novém Zákoně je toto slovo přepsané do řečtiny. Ve všech 
případech je nacházíme jako oslovení Boha s připojeným 
řeckým tvarem. Například: „Abba, Otče, u tebe je všechno 
moţné. (Mk 14,36) Zdá se, ţe toto dvojí oslovení bylo v řecky 
mluvící církvi běţné. 
Jako první takto oslovoval Boha zřejmě Jeţíš, který to naučil i 
své učedníky. Podle apoštola Pavla vyjadřuje toto oslovení 
skutečnost, ţe křesťan byl přijat za Boţího syna a dostal 
Ducha Svatého.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGRAM BOHOSLUŢEB V ČERVNU 

1. St sv. Justin 18:30 
2. Čt sv. Marcelin – Nanebevstoupení Páně 18:30 
3. Pá sv. Karel Lwanga a druhové 18:30 
4. So sv. František Caracciolo 18:30 
5. Ne sv. Bonifác  7:00, 10:00 
6. Po sv. Norbert  6:45 
7. Út sv. Robert  6:45 
8. St sv. Medard  18:30 
9. Čt sv. Efrém Syrský 6:45 
10. Pá sv. Maxim  18:30 
11. So sv. Barnabáš  18:30 
12. Ne sv. Jan z Fakunda – Seslání Ducha 

Svatého – sbírka na diecézní charitu 8:45 
13. Po sv. Antonín z Padovy 6:45 
14. Út sv. Anastáz  6:45 
15. St sv. Vít  18:30 
16. Čt sv. Benon (Zbyněk) 6:45 
17. Pá sv. Řehoř Barbarigo 18:30 
18. So sv. Marina  7:00 
19. Ne Nejsvětější trojice 8:45 
20. Po sv. Silverius  6:45 
21. Út sv. Alois Gonzaga 6:45 
22. St sv. Jan Fisher a Tomáš More 18:30 
23. Čt Tělo a krev Páně 6:45 
24. Pá Slavnost narození sv. Jana Křtitele 18:30 
25. So sv. Vilém  7:00 
26. Ne sv. Jan a Pavel 8:45 
27. Po sv. Cyril Alexandrijský 6:45 
28. Út sv. Irenej  6:45 
29. St Slavnost sv. Petra a Pavla 18:30 
30. Čt sv. prvomučedníci římští 6:45 


