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 Svatá Zdislava 

 Prašivá 2013 

 Ale my zůstáváme na hladině 

a mnoho dalšího … 

 

Náměty na témata a články do červencového čísla zpravodaje 

zasílejte na email vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte 

osobně Bc. Vojtěchu Monsportovi do 20. 6. 

 

 Internetové stránky farnosti: 

 www.stramberk.farnost.cz 

 

 VÍRA VE VZKŘÍŠENÍ 
 

Smrt nestačí jako důkaz, že Ježíš je opravdu Boží Syn. Mnozí lidí 

položilo svůj život za věc, kterou považovali za správnou. Zemřeli 

a zůstali mrtví. Pánova smrt dokazuje nezměrnou lásku, kterou 

nás miloval tolik, že se za nás obětoval. Jen jeho vzkříšení je 

však „bezpečným důkazem,“ jistotou, že to, co Ježíš tvrdí, je 

pravda, jež platí také pro nás a navždy. Vzkříšením jej oslavil 

Otec. Svatý Pavel píše: „Jestliže tedy ústy vyznáš, že Ježíš je 

Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“ 

(Řím 10,9) Je důležité znovu zdůraznit tuto základní pravdu 

víry, jejíž historická pravdivost je bohatě dokumentována, 

třebaže dnes, stejně jako v minulosti, nechybí ti, kteří ji různými 

způsoby zpochybňují, ba dokonce popírají. Ochabnutí víry 

v Ježíšovo vzkříšení oslabuje svědectví věřících. Kdyby se 

z církve vytratila víra ve vzkříšení, všechno by se zastavilo, 

všechno by se rozdrobilo. Naopak, přilnutí srdce i mysli 

ke Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých, mění život a osvěcuje 

existenci jednotlivých lidí a národů. 
                                          Na minutu s Benediktem XVI., O víře, naději a lásce 
 

 

 SVATÁ ZDISLAVA 
 

dobroditelka, manželka a matka, paní svatého života 

narozena: kolem roku1220 v Křižanově na Moravě, Česká 

Republika 

zemřela: roku 1252 na hradě Lemberku, pochován v kostele 

svatého Vavřince v Jablonné v Podještědí, Česká Republika 

patronka rodin, kongregace sester dominikánek, litoměřické 

diecéze a českého národa 

spolupracovnice dominikánů v Jablonném a Turnově 
 

Zdislava se narodila ve vzorné rodině, její šlechtičtí rodiče pan 

Přibyslav z Křižanova a paní Sibyla ze Sicílie ji vychovali 

křesťansky. Pan Přibyslav byl královským purkrabím na hradě 

v Brně a Veveří u Brna. Mladší sourozenci Zdislavy byli 
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Eufemie, Eliška, Petr a Libuška. Oba poslední brzy zemřeli. Dvě 

její mladší sestry založily šťastné rodiny. 
 

Mladičká Zdislava se provdala za šlechtice Havla Markvartice 

do severních Čech na hrad Lemberk. Měli spolu čtyři děti: 

Havla, Markétu, Jaroslava a Zdislavu. Manžel kolonizoval 

severní Čechy, byl ve službách krále Václava I. Manželé založili 

spolu klášter v Jalonném a v Turnově pro kazatelský řád 

svatého Dominika, který si paní Zdislava zvlášť zamilovala a 

horlivě s ním spolupracovala jako dominikánská laička. 

Apoštolského ducha čerpala od prvních slovanských synů a žáků 

svatého Dominika, kteří od něho přijali v Římě řádové roucho. 

Byl to první slovanský bratr kazatel, původem z českého 

království, blahoslavený Jindřich z Moravy, vynikající zbožností 

a učeností, a polští řádoví bratři svatý Hyacint a blahoslavený 

Česlav, kteří procházeli českým královstvím do Polska a na cestě 

kladli základy k novým klášterům ve velkých městech a 

získávali další dorost. Zdislava je jedna z prvních horlivých 

spolupracovnic Dominikových synů a dcer na celém světě. 
 

Vyčerpána rodinnými starostmi, 

mateřskou péčí o velkou rodinu všech 

pocestných, chudých, nemocných a 

postižených, budovatelskou a 

apoštolskou prací, strávena dokonalou 

láskou, zesnula v Pánu mladičká, 

v letech Kristových, na  hradě 

Lemberku roku 1252. 
 

Její tělo bylo uloženo do hrobky 

dominikánského kláštera svatého 

Vavřince v Jablonném. Tam je 

uctívána již po sedm století jako světice 

až dodnes. Její svatý život manželky a 

matky, matky chudých a nemocných, a 

její zázračné uzdravení nemocných jsou zachycena na 24 

starobylých měděných obrazech, rozvěšených kolem její hrobky 

v katakombách kostela svatého Vavřince v Jablonném. Je to 

Legenda picta – Život a zázraky paní Zdislavy. Její staletý kult 

potvrdil roku 1907 svatý papež Pius X. a zařadil ji mezi 

blahoslavené. Uctívají ji Češi, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové, 

Němci a Dominikova rodina po celém světě. 
 

úcta a tradice: Kult blahoslavené Zdislavy šířili především 

členové šlechtického rodu Berků z Dubé, kteří postavili nad jejím 

hrobem v Jablonném překrásný barokní chrám, zasvěcený 

svatému Vavřinci a blahoslavené Zdislavě. O její svatořečení jako 

patronky manželského a rodinného života usiloval horlivě 

litoměřický biskup, pozdější kardinál Štěpán Trochta, který roku 

1949 zahájil diecézní kanonizační proces. Ten byl završen až 

roku 1995. Ke svatořečení došlo 21. května 1995 v Olomouci. 

Při slavnostní bohoslužbě svatořečil papež Jan Pavel II. spolu 

s ní i kněze Jana Sarkandra. 
 

Historik Zdeněk Kalista napsal o Zdislavě roku 1941 a 1969 

vědecké studie a očistil její osobnost od barokních nánosů 

na základě Žďárské kroniky z roku 1300. Historickou práci 

zásadního významu také napsal provinciál dominikánů 

v českých zemích P. Ambrož Svatoš v roce 1948 s názvem 

„Blahoslavená Zdislava.“ Paní z Jablonného a Lemberka 

vstoupila v našem století také do české beletristické tvorby a 

poezie. Jakub Deml ji oslavil „Písní na blahoslavenou Zdislavu“ 

(vydána roku 1970), literárním skvostem se stalo Durychovo 

„Světlo ve tmách“ (vydané až mnoho let po autorově smrti), obdiv 

k n vyzpíval Karel Schutz v „Pochvale svatých patronů českých“ 

z poloviny třicátých let (publikováno ve Florianově Dobrém díle) 

a v sedmdesátých letech vyšel román Aleny Vrbové „V erbu lvice.“ 
 

znázorňování: Zdislava prožívala se svým manželem čisté 

manželství a požehnané mateřství. Jejím hlavním atributem 

na zobrazení jsou její manžel a děti. Pak vinná réva a břečťan, 

také erb lvice. 
                   Rok se svatými 



 SLEZSKÁ LILIE 

 

Ve dnech od 15. do 16. června 2013 proběhne v Ostravě – 

Kunčičkách mezinárodní festival moderní křesťanské hudby 

Slezská lilie. Můžete se těšit na Brno Gospel Choir, Mňágu & 

Žďorp, Prague Cello Quartet, Ivu Bittovou a mnoho dalších….  
 

Více informací na www.slezskalilie.cz 
 

 

 ŽEHNÁNÍ VIA CRUSIS 

 

V úterý 25. června 2013 proběhne žehnání opravené křížové 

cesty Via Crusis. Vycházet budeme společně s otcem biskupem 

Františkem Václavem v 16:00 od Národního sadu. Odtud se 

vydáme k 10. zastavení křížové cesty (kaplička u místního 

hřbitova) a poté projdeme všechny zbývající zastavení. Z Kotouče 

se vydáme na náměstí a zastavíme se u kapličky na Záuličí. 
 

Všichni farníci jsou srdečně zváni. 
 

 

 PRAŠIVÁ 2013 
 

V pondělí 1. července 2013 se od 10:00 do 15:30 uskuteční 

diecézní setkání dětí s otcem biskupem Františkem Václavem 

Lobkowiczem na Prašivé. Téma „Kde jsou dva nebo tři, aneb 

cestou dvou bratří“ chce přiblížit výročí příchodu svatých Cyrila 

a Metoděje a zdůraznit zejména téma křesťanské spolupráce. 

Cílem setkání bude také ukázat a zakusit, že dva, tři nebo i větší 

skupina lidí dokáže mnohem více než jeden. 
 

Program setkání 

Celé setkání probíhá mezi obcí Vyšní Lhoty a Dobratice 

v Moravskoslezských Beskydech. 

Areál Kamenité 

10:00 Zahájení, rozhovor s otcem biskupem Františkem 

Václavem Lobkowiczem a úvodní program 

10:30 Mše svatá slavená otcem biskupem Františkem 

Václavem Lobkowiczem 

11:30 Výstup na horu Prašivá 

Parkoviště pro farní autobusy i osobní vozy je zajištěno. 
 

Hora Prašivá 

13:00 Program na stanovištích 

15.30 Závěrečné požehnání v kostele svatého Antonína 

na Prašivé 
 

Vezměte si s sebou pláštěnky a svačinu. Malé občerstvení si 

můžete zakoupit na místě u chaty na Prašivé. 
 

 

 ALE MY ZŮSTÁVÁME NA HLADINĚ 
 

Mocný král Milinda si zavolal starého kněze: 

„Ty tvrdíš, že člověk, který se sto let dopouštěl všeho možného 

zla a před smrtí poprosí Boha za odpuštění, se znovu narodí 

v nebi. Ale ten, kdo se dopustí jen jediného zločinu a nelituje 

toho, skončí v pekle. Je to spravedlivé? Copak je sto zločinů 

lehčích než jeden?“ 
 

Starý kněz odpověděl: 

„Když vezmu do ruky takovýhle malý kamínek a položím ho 

na hladinu jezera, potopí se nebo zůstane na hladině?“ 
 

„Potopí se.“ 
 

„A když vezmu sto velkých kamenů, naložím je na loď a postrčím 

ji na jezero, potopí se nebo zůstanou na hladině?“ 
 

„Zůstanou na hladině.“ 
 

„Je tedy sto kamenů i s lodí lehčích než jeden kamínek?“ 
 

Král nevěděl, co na to říct. A tak mu to starý kněz vysvětlil: 
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„Totéž platí i pro lidi, králi. I člověk, který sice hodně hřešil, ale 

opírá se o Boha, nepadne do pekla. Zatímco člověk, který se jen 

jednou dopustí zla a nežádá o Boží milosrdenství, bude zatracen. 
 

 S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE 
 

Přijde žena do kuchyně a vidí svého muže, jak běhá kolem 

dokola s plácačkou na mouchy. 

„Co to děláš?“ ptá se. 

Muž odpovídá: „Zabíjím mouchy.“ 

„No a už jsi nějaké zabil?“ 

„Jo. Tři samce a dvě samičky.“ 

Žena se překvapeně ptá: „A jak, prosím tě, poznáš rozdíl mezi 

samcem a samičkou?“ 

Muž: „Tři seděly na sklenici s pivem a dvě na telefonním 

sluchátku.“ 
 

 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - ČERVEN 
 

Úmysl všeobecný: 

Aby mezi národy převládla kultura dialogu, naslouchání a 

vzájemné úcty. 
 

Úmysl misijní: 

Aby tam, kde vzrůstá vliv sekularizace, dokázala křesťanská 

společenství účinně podporovat novou evangelizaci. 
 

Úmysl našich biskupů: 

Aby si mladí lidé zamilovali Krista a zůstali mu věrní i 

za nepříznivých okolností. 
 

 

Redakce chce poděkovat všem farníkům, kteří přispívají 

články a také všem čtenářům za zájem. Díky této 

skutečnosti můžeme dnes oslavit druhý rok existence 

našeho zpravodaje. 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V ČERVNU 
 

1. So sv. Justin 7:00 

2. Ne 9. v mezidobí – sv. Marcelin a Petr 8:45 

3. Po sv. Karel Lwanga a druhové 6:45 

4. Út sv. František Caracciolo  

5. St sv. Bonifác 18:30 

6. Čt sv. Norbert 6:45 

7. Pá Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 18:30 

8. So Památka Neposkvrněného Srdce 

 Panny Marie 18:30 

9. Ne 10. v mezidobí – sv. Elfrém Syrský 8:45 

10. Po sv. Maxim 6:45 

11. Út sv. Barnabáš 6:45 

12. St sv. Jan z Fakunda 18:30 

13. Čt sv. Antonín z Padovy 6:45 

14. Pá sv. Anastáz 18:30 

15. So sv. Vít 18:30 

16. Ne 11. v mezidobí – sv. Benon 8:45 

17. Po sv. Řehoř Barbarigo 6:45 

18. Út sv. Marina 6:45 

19. St sv. Jan Nepomuk Neumann 18:30 

20. Čt sv. Silverius 6:45 

21. Pá sv. Alois Gonzaga 18:30 

22. So sv. Jan Fisher a Tomáš More 7:00 

23. Ne 12. v mezidobí – sv. Josef Cafasso 8:45 

24. Po Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 6:45  

25. Út sv. Vilém 6:45 

26. St sv. Jan a Pavel 18:30 

27. Čt sv. Cyril Alexandrijský 6:45 

28. Pá sv. Irenej 18:30 

29. So Slavnost sv. Petra a Pavla 18:30 

30. Ne 13. v mezidobí 

 – sv. prvomučedníci římští 8:45 


