ZPRAVODAJ
ŠTRAMBERSKÉ FARNOSTI
ČERVENEC 2014

SVATÁ BRIGITA ŠVÉDSKÁ
narozena: kolem roku 1303 ve Finstadu u Uppsaly, Švédsko
zemřela: 23. července 1373 v Římě, Itálie
patronka poutníků; za pokojnou smrt
ochránce proti sporům, padajícímu kamení, krupobití a záštita
proti smutku
atributy: abatyše s bílým závojem, kniha, pero, poutnická hůl a
klobouk, svíce

Z obsahu:
 svatá Brigita Švédská
 Pouť rodin
 Katolická knihovna
 Elektronický kancionál
a mnoho dalšího …
Náměty na témata a články do srpnového čísla zpravodaje
zasílejte na email: vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte
osobně Vojtěchu Monsportovi do 20. 7.
Internetové stránky farnosti:
www.stramberk.farnost.cz

Narodila se v červnu 1303 na zámku
Finsta u Uppsaly ve Švédsku. Toto místo
se nachází u Bjorkenského jezera severně
od Stockholmu.
Rodiče
pocházeli
ze vznešených rodů, otec guvernér Birger
Persson z rodu Folkungarů, jako švédští
králové, matka Ingeborga z královské
rodiny gothské. Brigitu učili lásce k Bohu
podobně jako její mladší sestru a bratra.
Brigita však již v sedmi letech začala mít
vidění. Při prvním nočním uviděla Pannu
Marii, v dalším ukřižovaného Krista a
tato mystická zkušenost se u ní stále
rozšiřovala. Asi v 11 letech vznesla při vidění Pána Ježíše
na kříži otázku: „Ó můj milý, kdo tě takto zřídil?“ a uslyšela
odpověď, která hluboce zasáhla její srdce: „Všichni ti, kdo
na mne zapomínají a pohrdají mojí láskou!“
Brzy po tomto zážitku zemřela Brigitě matka a otec její výchovu
svěřil tetě Kateřině, která byla i její kmotrou a využila možnosti
vedení biskupem Brynjolfem ze Skary.
Při dosažení 14 let byla provdána za šlechtice Ulfa
Gudmarssona. Podřídila se otcovu rozhodnutí, i když toužila

po zasvěceném životě řeholnic. S manželem se pak dohodla
na následování vzoru starozákonního páru Tobiáše a Sáry. První
dva roky prožili v modlitbě, s odřeknutím si intimního soužití.
V manželství s Ulfem, který byl dobrým mužem, pak měla osm
dětí: Martu, Karla, Birgera, Bengta, Gudmara, Karin (či
Kateřinu), Ingeborgu a Cecílii.
V 32 letech, po nástupu svého příbuzného Magna na švédský
trůn, byla povolána do Stockholmu za dvorní dámu jeho mladé
královny, kterou po tři léta učila a vychovávala. V té době
s výchovou jejích synů pomáhal student Niels Hermansson,
pozdější biskup a světec. Brigita na královském dvoře poznala
také obtíže politiky a roztříštěnost Evropy. Pobyt její rodiny
ve Stockholmu skončil s bolestnou ztrátou syna Gudmara, který
zemřel asi v deseti letech.
Při snaze o stálé prohlubování duchovního života vstoupili oba
manželé do třetího řádu svatého Františka. K 25. výročí
manželství vykonali pouť do Santiaga de Compostela a v té době
se rozhodli znovu ke zdrženlivému životu. Ulf po dvou letech
vstoupil do cisterciáckého kláštera, v němž už žil jejich syn
Bengt. Prožil tam s ním dva roky a zemřel. Brigita
po uspořádání všech záležitostí se uchýlila do jednoho příbytku
u onoho kláštera Alvastra a dva roky v něm žila jako asketa.
Vyprošovala potřebné milosti církvi a konala skutky blíženské
lásky. V roce 1346 začala napomínat mocné tohoto světa i
církevní hodnostáře a požadovala na nich změnu života. Osobně
byla i na dvoře krále a psala výzvy k ukončení letité války
vladaři francouzskému i anglickému. Další výzvu papeži
do Avignonu s touhou, aby se vrátil.
Král Magnus Eriksson věnoval Brigitě královský dvorec
Vadstena u jezera Vättern, a ta se rozhodla udělat z něj klášter
pro řád Nejsvětějšího Spasitele (svatého Salvátora), který
založila. K jeho zbudování a vysvěcení došlo až po její smrti. Její
brigitské řeholní společenství se zakládalo na dvou komunitách

(mužské a ženské), pro které byl zbudován jeden kostel, v němž
se scházeli k bohoslužbě. Obě komunity měly mít dohromady 85
členů. Zvolila pro ně řeholi svatého Augustina, k níž přidala
uctívání hořkého umučení Spasitele. On sám jí dal poznat
velikost svého ztrýznění a naučil ji modlitbám, kterými může
jeho rány během roku uctít. Přidal velká přislíbení pro ty, kdo
po celý rok vydrží v konání oné pobožnosti s 15 modlitbami.
Brigita se roku 1349 vydala na pouť do Říma, aby nejen získala
následujícího roku odpustky, spojené s milostivým létem,
vyhlášeným papežem Klementem VI., ale chtěla dosáhnout i
potvrzení nového řádu. Většinou šla bosa. Kardinál Ratzinger
o ní napsal, že putovala ve šlépějích Boha, který vstoupil
do našich stop.
Její řeholi potvrdil až papež Urban V., když se roku 1367 vrátil
do Říma. Brigita zatím konala poutě a pokračovala ve svém
plánu. Před svou smrtí vykonala ještě velké, roční putování
do Svaté země, na něž se vydala z jara roku 1372. V Jeruzalémě
se u ní začalo projevovat onemocnění žaludku a po návratu
do Říma 23. července zemřela. Dočasně byla pohřbena v kostele
San Lorenzo v Panisperna a 13. listopadu za doprovodu její
Kateřiny a Birgera přepravena do švédské Vadsteny.
Pro mimořádný život i množství zázraků ji papež Bonifác IX. dne
7. října 1391 prohlásil za svatou. Papež Jan Pavel II. ji 1. října
1999 prohlásil za patronku Evropy.
catholica.cz

především téměř žádná vypůjčená knížka za posledních několik
let.

POUŤ RODIN
V rámci diecézního setkání mládeže v Odrách (29. července –
3. srpna 2014) se v sobotu 2. srpna 2014 uskuteční pouť rodin.
Vstupné:
Pamlsek k 20. narozeninám „Mezinárodního dne rodiny.“
Program:
10:00
10:45
11:30
14:00
16:00

Workshop pro děti
Katecheze
Mše svatá
Pohádkový les
Koncert Paprsků

Děkujeme vám za došlé náměty, jak s knihovnou naložit.
Z vašich názorů vyplývá, že knihy je dobré darovat někomu, kdo
s nimi užitečně naloží. Stejné stanovisko zaujali vlastníci
knihovny, tedy Katolická jednota a Orel Štramberk. Vzhledem
k nezájmu o tyto zastaralé knihy bude knihovna o prázdninách
zrušena.
Za lavicemi v kostele je seznam všech knih. Publikace nyní
nabízíme farníkům k rozebrání. Napište své jméno a příjmení
ke konkrétním knihám, o které máte zájem. Teologické spisy
zůstanou v kanceláři na faře. Ostatní knihy budou 21. července
odvezeny do semináře v Olomouci, kde budou rozčleněny a
využity pro sociální a charitativní účely.

Všechny rodiny jsou srdečně zvány do Oder.

Petr Buzek, Orel Štramberk
Václav David, Katolická jednota

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
Přihlášky do náboženství na příští rok jsou vzadu za lavicemi.
Prosím o jejich vyplnění a odevzdání do konce července.
otec Vladimír

SBÍRKA NA DIECÉZNÍ CHARITU
V neděli 8. června 2014 bylo na Diecézní charitu vybráno
10 989 Kč.
Za dary Pán Bůh zaplať.

KATOLICKÁ KNIHOVNA
Milí farníci,
v říjnovém čísle farního zpravodaje jsme vás informovali
o neutěšeném stavu Katolické knihovny ve Štramberku.
Zvětšující se vrstvy prachu, omítky ve špatném stavu, ale

ELEKTRONICKÝ KANCIONÁL
Jedete na dovolenou nebo na výlet a nechcete s sebou tahat
těžký kancionál? Máte chytrý mobilní telefon nebo elektronickou
čtečku knih? Pak můžete využít elektronickou verzi kancionálu.
Najdete ji na www.kancional.cz.
Kancionál lze použít nejen v on-line verzi přímo na internetové
adrese www.kancional.cz, ale také si jej lze stáhnout ve formě eknihy.
S nápadem přišla skupina mladých lidí v brněnské diecézi.
Jejich cílem není nahradit stávající knižní podobu kancionálu,
ale vhodně doplnit tam, kde papírová verze chybí.
Další
informace
najdete
www.stramberk.farnost.cz

také

na farních

stránkách

Petra Vojkůvková, Dominik David

S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE
U lékaře: „Tady jsem vám paní napsal recept.“
„Jé, pane doktore, vy taky vaříte?“
Muž přijde k psychiatrovi a stále louská prsty.
„Proč to děláte?“ ptá se ho lékař.
„Zaháním tak netopýry.“
„Ale tady vůbec žádní nejsou!“
„Vidíte, pane doktore, moje metoda je naprosto osvědčená!“
„Kluci, já mám doma psa, který umí lhát!“ vytahuje se Adam
na spolužáky.
„To není pravda!“ nevěří mu kluci.
Druhý den Adam přivede psa a kluci jsou celí nedočkaví.
„Tak dávejte pozor: Baryčku, jak dělá kočička?“
„Haf, haf, haf, ….“
„Mami, smím si jít hrát na hřiště?“
„S tou dírou v gatích?“
„Ne, s Evou ze třetího patra.“

APOŠTOLÁT MODLITBY - ČERVENEC
Úmysl všeobecný:
Aby sportovní události vždy přispívaly k rozvoji bratrství mezi
národy a k růstu lidskosti.
Úmysl evangelizační:
Aby Duch Svatý podporoval dílo laiků, kteří hlásají evangelium
v nejchudších zemích.
Úmysl národní:
Aby ti, kdo žijí ve svornosti, vytrvali a ti, kteří jsou v rozepři, se
obrátili k lásce.

PROGRAM BOHOSLUŽEB V ČERVENCI
Štramberk Závišice

1.
2.
3.
4.
5.

Út sv. Theobald
St sv. Ota
Čt sv. Tomáš
Pá sv. Prokop
So Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Svátostné požehnání
6. Ne 14. v mezidobí
– sv. Marie Gorettiová
7. Po sv. Wilibald
8. Út sv. Kilián
9. St sv. Veronika Giulianiová
10. Čt sv. Amálie
11. Pá sv. Benedikt
12. So sv. Jan Qualbert
13. Ne 15. v mezidobí – sv. Jindřich
14. Po bl. Hroznata
15. Út sv. Bonaventura
16. St Panna Maria Karmelská
17. Čt sv. Česlav a Hyacint
18. Pá sv. Emilián
19. So sv. Makrina
20. Ne 16. v mezidobí – sv. Eliáš
21. Po sv. Vavřinec z Brindisi
22. Út sv. Marie Magdaléna
23. St sv. Brigita Švédská
24. Čt sv. Kristina
25. Pá sv. Jakub
26. So sv. Jáchym a Anna
27. Ne 17. v mezidobí – sv. Gorazd
28. Po sv. Nazarius a Celsus
29. Út sv. Marta
30. St sv. Petr Chryzolog
31. Čt sv. Ignác z Loyoly

6:45
18:30
6:45
18:30
8:45

18:00

10:15
15:00

8:45

10:15

6:45
15:30
6:45
18:30
18:30
8:45

18:00
pohřeb
18:00

6:45
18:30
6:45
18:30
18:30
8:45

18:00

6:45
18:30
6:45
18:30
18:30
8:45
6:45
18:30
6:45

10:15

18:00
10:15
18:00
18:00
10:15
18:00
18:00

