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 SVATÝ BARNABÁŠ 
 

narozen: kolem Kristova narození 

na Kypru 

zemřel: roku 61 u Famgusty na Kypru 
 

patron tkalců, bednářů; Milána a 

Florencie 
 

ochránce proti sporům, padajícímu 

kamení, krupobití a záštita proti smutku 
 

atributy: kamenování, olivová ratolest, 

někdy se vyskytuje i kniha 
 

Pocházel ze židovské levitské rodiny 

na ostrově Kypru, a protože úzce 

spolupracoval s apoštoly a jeho činnost byla v prvotní církvi 

velmi významná, je mu přiznáván titul apoštola. Původně se 

jmenoval Josef a jméno Barnabáš, znamenající „Syn útěchy“, mu 

dali apoštolové pro jeho povahu a vliv na okolí. Do Jeruzaléma 

přišel zřejmě za vzděláním. Vedle schopnosti utěšovat měl prý i 

jasnovidecké charisma. 
 

Častěji o něm čteme ve Skutcích apoštolských. Píše se tam, že 

„měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly“. 

Můžeme říci, že se pak zařadil mezi největší misionáře. Prvním 

jeho působištěm je jmenována Antiochie, kde víru začali šířit 

věřící utečenci z Jeruzaléma a jeruzalémští zástupci církve 

do onoho syrského velkoměsta Barnabáše s důvěrou vyslali. Ten 

se stavil v Tarsu pro obráceného Saula, za něhož se dříve 

u apoštolů přimlouval a vzal ho sebou. V Antiochii po celý rok 

hlásali radostnou zvěst a vyučovali velké množství lidí, jak je 

psáno ve Skutcích. 
 

Z Jeruzaléma přišli do Antiochie proroci s Agabusem, který 

pod vlivem Ducha svatého předpověděl, že ve světě nastane hlad. 

mailto:vojtechmonsport@seznam.cz
http://www.stramberk.farnost.cz/


Antiochijští věřící kvůli tomu poslali k rukám církevních 

představených v Jeruzalémě sbírku po svých dvou misionářích. 

Ti se po splnění svěřeného úkolu vrátili s Janem zvaným Marek 

zpět. Asi pak v Antiochii nepobyli dlouho, protože ve 13. kapitole 

Skutků se uvádí, že Duchem svatým byli posláni za dalším 

misionářským dílem do Seleukie a odtud na Kypr. Boží slovo 

zvěstovali v Salaminách, pak prošli ostrovem do Páfu, kde měli 

konflikt s kouzelníkem. Pavel po vítězství nad ním převzal 

iniciativu a i v Písmě se od té doby dostává Pavlovo jméno 

před Barnabáše. Snad v této souvislosti je zdůrazňována 

Barnabášova ctnost pokory. Změna přednosti vadila jen 

Markovi, který se z Pamfýlie vratil, zatím co druzí dva spolu 

pokračovali přes Taurské pohoří do Pisidie a Ikonie. Šlo 

o obtížné hlásání evangelia s úspěchy, protiřečením a 

pronásledováním. 
 

V lyakonském městě Lystře zažili i kuriózní případ, když 

po uzdravení ochrnutého, obyvatelé začali Barnabáše, jako 

staršího a majestátního, považovat za boha Dia a hlavního 

přednášejícího Pavla za posla bohů, Hermese. Oba se tomu 

museli hodně bránit, vždyť kněz Diova chrámu dal přivést 

k bráně ověnčené býky a chtěl je s lidem apoštolům obětovat. Ti 

dva roztrhli svůj oděv a volali: „Vždyť i my jsme smrtelní lidé 

jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto smrtelných věcí 

obrátili k živému Bohu…“. Do toho přišli Židé, kteří apoštoly 

začali pronásledovat v předchozích městech a přiměli místní 

obyvatele ke společnému kamenování Pavla. Po příchodu 

do Derbe se pak z první misijní cesty vrátili přes Lystru, 

Ikonium a Pisidskou Antiochii. Všude povzbuzovali učedníky a 

říkali jim: „Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme 

do Božího království“. Při ustanovování starších šlo prý 

prakticky o svěcení kněží, případně biskupů, kteří po odchodu 

apoštolů vedli křesťanské obce. 
 

Do Antiochie se vrátili asi roku 48. Tam narušovali klid lidé 

obrácení ze židovství, kteří chtěli, aby se věřící podrobovali i 

obřízce. Barnabáš s Pavlem se sice proti tomu postavili, ale to 

nestačilo. Byli s nimi vysláni poslové k apoštolům 

do Jeruzaléma. V Jeruzalémě se po jejich příchodu sešel 

apoštolský sněm, který definitivně rozhodl, že obrácené 

z pohanství netřeba nutit k zachovávání Mojžíšského zákona 

s obřízkou. Rozhodnutí sněmu bylo pak v Antiochii přijato a obec 

dál vzkvétala. 
 

Pavel se rozhodl vykonat druhou apoštolskou cestu po církvích 

Malé Asie. Pozval na ni zase Barnabáše, ale ten nechtěl jít 

bez bratrance Marka, se kterým Pavel nesouhlasil. Nedohodli se 

a Barnabáš odešel s Markem na Kypr, zatímco s Pavlem v roce 

50 šel Silas. Nedorozumění apoštolů nebylo trvalé, ale poučuje 

nás, jak osobní důvody mohou narušovat i vztah charakterních 

lidí s nejvyššími ideály. 
 

V listech z vězení se o Barnabášovi zmiňuje Pavel kladně, jako 

o svém pomocníkovi. Ze zmínky v 1. listě Korinťanům: „To snad 

jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí?“ 

vyplývá, že před rokem 57 zase spolu pracovali a Barnabáš byl 

Korintským obcím znám. 
 

O Barnabášových osudech mnohé údaje chybí. Historikové však 

pokládají za jisté, že kromě na Kypru hlásal evangelium i 

v Řecku. Některé pozdější životopisy uvádějí jako jeho působiště 

i Itálii, o čemž historikové silně pochybují. Je pravděpodobné, že 

Barnabáš zemřel mučednickou smrtí, podle staré tradice 

kamenováním a upálením v Salamině u Famagusty na Kypru, 

kde se nachází i jeho hrob. 
 

Jeho ostatky byly vícekrát děleny. Mají je prý některá města 

v Itálii, dále Kolín a Andesch v Německu, Praha, Toulouse a 

Namur. 
                         catholica.cz 
 

 

 

 

 



 

 SVATODUŠNÍ ŠKVAŘENICE 
 

MO KDU-ČSL Závišice Vás zve na tradiční svatodušní 

škvařenici, která se uskuteční v neděli 8. června 2014 

od 15:00 na zahradě Pohostinství U Kremlů v Závišicích. 
 

K poslechu a tanci zahraje Dechová hudba Závišanka  

Součástí akce bude přátelské fotbalové utkání na hřišti TJ 

Závišice. 
 

Chléb, vejce, slaninu s sebou. 
 

Všichni farníci jsou srdečně zváni. 
 

 

 KONCERT PRO ELIŠKU 
 

Koncert se uskuteční v neděli 8. června 2014 v 16:00 

v kostele svatého Petra a Pavla v Lichnově. Vystoupí 

pěvecký sbor Garrendo, Gymnázium a SPŠEI Frenštát 

pod Radhoštěm, studentka ZUŠ duchovní hudby Frýdek – 

Místek Veronika Hrubišová a členky orchestru Janáčkovy 

filharmonie Ostrava, Alžběta Falcníková a Judita Šprochová. 
 

Vstupné dobrovolné, výtěžek z koncertu bude věnován na další 

léčbu Elišky Němcové. 
 

Přijďte si odpočinout u poslechu krásné hudby a podpořit tak 

dobrou věc. 
 

 

 POSLEDNÍ HODINA NÁBOŽENSTVÍ 
 

Poslední hodina náboženství bude ve středu 11. června 2014 

na faře ve Štramberku se začátkem od 16:00. Budeme opékat 

buřty, soutěžit a bavit se. V případě nepříznivého počasí se 

sejdeme v učebně a program bude uvnitř. 
              Vojtěch Monsport 

 SLEZSKÁ LILIE 
 

Ve dnech od 14. do 15. června 2014 proběhne v Ostravě – 

Kunčičkách mezinárodní festival moderní křesťanské hudby 

Slezská lilie. Můžete se těšit na Lenku Dusilovou, Pavla Helana, 

Oboroh, Hrozen, P. Vojtěch Kodeta, ThD. a mnoho dalších…. 
 

Více informací na www.slezskalilie.cz 
 

 

 FOTBALOVÝ TURNAJ 
 

Orel Štramberk zve všechny na fotbalový turnaj svobodní vs. 

ženatí, který se uskuteční v neděli 15. června 2014 

na fotbalovém hřišti na Bařinách. Tradiční fotbalový zápas 

určený pro členy naší jednoty a pro všechny farníky 

ze Štramberka. 
 

Zveme také všechny fanoušky a fanynky. Snad si každý 

vyberete, aneb snad nebudete nikde chybět. 
 

 

 PRAŠIVÁ 2014 
 

V úterý 1. července 2014 se od 10:00 do 15:30 uskuteční diecézní 

setkání dětí s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem 

na Prašivé. Tématem letošního setkání zní: „Stůl nejsou jen čtyři 

nohy, to ví jistě člověk mnohý“. Proto přineste na stůl trvanlivé 

potraviny: rýži, těstoviny, kávy, čaje, konzervy nebo polévky 

v sáčku. Pozor na datum trvanlivosti! 
 

Program setkání: 

Celé setkání probíhá mezi obcí Vyšní Lhoty a Dobratice 

v Moravskoslezských Beskydech. 
 

 

 

 

 



Areál Kamenité  

10:00 Zahájení 

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 Společný 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. 
 

Všechny děti jsou srdečně zvány. 
 

 

 PRIMICE PAVLA MARKA 
 

S hlubokou vděčností za dar života, víry a povolání, Vám 

oznamuji, že vkládáním rukou a konsekrační modlitbou otce 

biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze, O. Praem příjmu 

 kněžské svěcení 

 v sobotu 28. června 2014 v 9:30 

 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. 
 

Za tento nezasloužený dar chci spolu s Vámi poděkovat Bohu 

 primiční mší svatou 

 ve čtvrtek 3. července 2014 v 16:00 

 na prostranství vedle kostela svatého Václava v Lubině. 
 

Za uplynulý jáhenský rok chci poděkovat slavením poutním mše 

svaté v neděli 13. července 2014 v 9:00 v kostele svaté 

Markéty v Havířově – Bludovicích. 
          Pavel Marek 
 

 

 3. DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE – ODRY 
 

„Není dobré, aby byl člověk sám“ (Gn 2.18). 
 

Pro koho je setkání určeno: 

Pro všechny mladé, kteří se chtějí spolu setkat a prožít několik 

dní ve společenství s ostatními mladými lidmi a s Bohem. 

Minimální věk účastníků je 13 let. Účastníci mladší 18 let musí 

mít souhlas s účastí na setkání podepsaný zákonným zástupcem, 

bližší informace obdržíš emailem při přihlášení. 
 

Co tě tam čeká: 

 společenství 

 koncerty 

 mše svaté 

 katecheze 

 workshopy 

 sport 

 pouť rodin a mnoho dalšího 
 

Cena: 

 při platbě do 15. 6. 2014: 900 Kč 

 při platbě od 15. 6. 2014: 1 000 Kč 

 pro členy přípravných týmů: 650 Kč 
 

Kde se to platí: 

Setkání je možné zaplatit bankovním převodem na účet 

Biskupství ostravsko-opavské diecéze, nebo osobně v kanceláři 

DCM. Podrobné pokyny pro platbu obdržíš po přihlášení 

v informačním emailu. 
 

Jak se přihlásit: 

Přihlásit se na setkání je možné pouze pomocí online 

formuláře na webu http://odry2014.eu/prihlaseni.php 
 

Ubytování a strava: 

Ubytování účastníků je zajištěno na základní škole v Odrách. 



 

Strava je zajištěna ve školní jídelně. Pokud máš diabetickou, 

nebo bezlepkovou dietu, jsme schopni zajistit ti speciální jídlo, je 

však třeba uvést to v přihlášce. 
 

Doprava: 

Nabízíme možnost skupinové jízdenky z Nového Jičína a 

Kopřivnice, případně dalších farností. 

Kopřivnice - sraz 13:10 

Nový Jičín, město - sraz 13:35 
 

Všichni mladí jsou srdečně zváni. 
 

Další potřebné informace budou uvedeny v červencovém 

zpravodaji. 
 

 SBÍRKA NA OPRAVU VARHAN 
 

V neděli 1. června 2014 bylo v poutních sbírkách na opravu 

štramberských varhan ve Štramberku vybráno 29 370 Kč 

Za dary Pán Bůh zaplať. 
 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - ČERVEN 
 

Úmysl všeobecný: 

Aby nezaměstnaní obdrželi podporu a práci, kterou potřebují 

k důstojnému životu. 
 

Úmysl evangelizační: 

Za Evropu, aby díky svědectví věřících opět nalezla své 

křesťanské kořeny. 
 

Úmysl národní: 

Aby všichni lidé zodpovědně přistupovali ke svému životu i práci. 
 

Redakce chce poděkovat všem farníkům, kteří přispívají 

články a také všem čtenářům za zájem. Díky této 

skutečnosti můžeme dnes oslavit třetí rok existence 

našeho zpravodaje. 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V ČERVNU 
  Štramberk Závišice 

1. Ne 7. velikonoční – sv. Justin 7:00, 10:00 10:15 

2. Po sv. Marcelin a Petr 

3. Út sv. Karel Lwanga a druhové  18:00 

4. St sv. František Caracciolo 18:30 

5. Čt sv. Bonifác 6:45 18:00 

6. Pá sv. Norbert 18:30 

7. So sv. Robert 18:30 

8. Ne Slavnost seslání Ducha Svatého 8:45 10:15 

9. Po sv. Efrém Syrský 

10. Út sv. Maxim 6:45 18:00 

11. St sv. Barnabáš 18:30 

12. Čt sv. Jan z Fakunda 6:45 18:00 

13. Pá sv. Antonín z Padovy 18:30 

14. So sv. Anastáz 18:30 

15. Ne Slavnost Nejsvětější trojice 8:45 10:15 

16. Po sv. Benon 

17. Út sv. Řehoř Barbarigo 6:45 18:00 

18. St sv. Marina 18:30 

19. Čt Těla a Krve Páně – průvod s Božím Tělem 18:00 

 19.Čt sv. Jan Nepomuk Neumann 6:45 

20. Pá sv. Silverius 18:30 

21. So sv. Alois Gonzaga 18:30 

22. Ne 12. v mezidobí – sv.Jan Fisher  10:15 

22. Ne Těla a Krve Páně 8:45 

23. Po sv. Josef Cafasso 

24. Út Slavnost narození sv. Jana Křtitele 6:45 18:00 

25. St sv. Vilém 18:30 

26. Čt sv. Jan a Pavel 6:45 18:00 

27. Pá sv. Cyril Alexandrijský 18:30 

28. So Památka Neposkvrněného 

 Srdce Panny Marie 18:30 

29. Ne Slavnost sv. Petra a Pavla 8:45 10:15 

30. Po sv. prvomučedníci římští 


