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SVATÝ TOMÁŠ
narozen: Paneas, Galilej
zemřel: dnešní Madras
Patron Východní Indie, Portugalska, Gói, Tomášových ostrovů;
architektů, stavitelů, geometrů, tesařů, zedníků, kameníků,
stavebních dělníků a teologů; je vzýván při bolestech zad a
za dobrý sňatek
atributy: kopí a meč, pás, Panna Maria, úhelník
Byl apoštolem upřímného a otevřeného srdce. Po Kristově smrti
na kříži ochabl ve své víře. Jeho slova nedůvěry a důsledná víra,
poté co se fyzicky přesvědčil o Kristově zmrtvýchvstání, mají
podpořit naši víru i v mnohé, co vlastníma očima nevidíme,
abychom mohli být blahoslaveni. Ježíš je skutečně „Pán můj a
Bůh můj!“ jak to vyjádřil Tomáš. Ten po seslání Ducha svatého
prokázal svou horlivost a vyšel do světa hlásat evangelium
ze všech apoštolů nejdál a na nejvíce různých míst. Pro zatvrzelá
srdce nakonec zemřel mučednickou smrtí v Indii.

Z obsahu:
 Svatý Tomáš
 Oslavy v Kopřivnici
 Poutě
 Modlitby Matek
a mnoho dalšího …
Náměty na témata a články do zářijového čísla zpravodaje
zasílejte na email: vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte
osobně Vojtěchu Monsportovi do 22. srpna 2015
Internetové stránky farnosti:
www.stramberk.farnost.cz

Tento apoštol patří mezi Kristovy svědky, o nichž je více
legendárního vyprávění než spolehlivých historických údajů.
V době povolání za apoštola žil v Galileji. Někteří se domnívají,
že se tehdy živil rybolovem. Podle starobylého podání pocházel
z chudé rodiny a byl stavitelem a zedníkem zároveň. Zednický
úhelník patří mezi jeho atributy. O jednom jeho stavitelském
úkolu hovoří i jedna z legend, související s jeho pozdější
evangelizací na východě u krále Gundapha.
Nás má v první řadě oslovit jeho skutečně hodnověrný obraz, jak
nám ho ukazuje apoštol Jan na třech místech svého evangelia.
První obraz souvisí s Ježíšovou cestou do Betánie, v čase úmrtí
Lazara a v době, kdy se již židovští předáci rozhodli Krista zabít.
Apoštolové měli na paměti, že nedávno už chtěli Židé Ježíše

kamenovat a tak se ho od cesty snažili zrazovat. Ale „Tomáš,
jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům: Pojďme i my, ať
zemřeme spolu s ním!“ (Jan 11,16) Tomáš je zde plný odvahy a
odhodlání jít kam bude jeho Mistr chtít. A k tomu přímo vybízí i
druhé. Zmíněné příjmení Didymos je řecké a v češtině znamená
Dvojče.
Podruhé o něm Jan mluví při Kristově řeči na rozloučenou
u poslední večeře. Ježíš mluvil o tom, že v domě jeho Otce je
mnoho příbytků a on jim jde připravit místo. A když pak pronesl
slova: „A cestu, kam jdu, znáte.“ Řekne mu Tomáš: „Pane,
nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“ Ježíš mu
odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází
k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého
Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.“ (Jan 14,4-7) Apoštol
je trochu netrpělivý a přímý, chce mít jistotu. Tak se jeví zde i
později, při nejznámější scéně, v níž se o něm mluví jako
o nevěřícím.
Stále ještě setrvával v „rozumářských“ úvahách a při své
upřímné a trochu unáhlené povaze, když mu ostatní apoštolové
oznámili: „Viděli jsme Pána.“ Odpověděl jim: „Dokud neuvidím
na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj
prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“ (Jan 20,25)
Ježíš Tomášovy nedůvěřivosti použil k lekci víry. Přišel znovu
osmého dne a potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď
na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a
věř!“ Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“ Ježíš mu řekl:
„Že jsi mě uviděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.“
(Jan 20,27-29)
Tomáš měl upřímnou a otevřenou povahu. Zprvu působil
v Palestině a asi kolem roku 43 odešel do Habeše. Odtud se
plavil do Persie, kde hlásal evangelium na územích obývaných
Parthy, Médy a Hyrkány. Žili na území dnešního Iráku, Iránu a
Turkménie. Pak pokračoval v hlásání Kristova učení u Baktarů,

v místech dnešního Afganistánu, Pakistánu a na Uzbeckém a
Tadžickém území. Odtud podle malabarského breviářového čtení
se vydal do Číny, zřejmě po tzv. hedvábnické cestě. Podle jeho
starobylého obrazu se usuzuje i na jeho působení v Tamo. Z Číny
odešel hlásat evangelium do jižních částí Indie. Tam se
křesťanství dodnes uchovalo a se starobylými mešními obřady se
tam prý křesťané stále hlásí k apoštolu Tomášovi.
Když se trochu podíváme na legendární vyprávění, tak
před zesnutím Panny Marie se u ní měli všichni apoštolové sejít,
někteří se dostavili i zázračným způsobem. Tomáš z východu,
možná až z Indie. Právě v souvislosti s největší vzdáleností
legendární vyprávění udávají jeho pozdní příchod, a že s apoštoly
pak šel k Mariinu hrobu, z něhož už byla vzata do nebe.
Na některých obrazech je Tomáš u Mariina hrobu plného
vonných růží a často mu Panna Maria shůry hází svůj pás jako
důkaz jejího nanebevzetí. Zdá se však, že Tomáš by mohl být
přítomen jen zázračným způsobem a žádného důkazu
nepotřeboval. Je zde však vysvětlení atributu pásu.
Tomáš pak v Indii zemřel mučednickou smrtí. Byl proboden
kopím asi na rozkaz nebo se souhlasem tamního krále Mazdae.
Podle legend, jejichž vyprávění se dá pochopit, některé ženy
opouštěly své pohanské muže, kteří jim bránili žít křesťansky a
ať se k tomu Tomáš vyjádřil souhlasně, jak se uvádí, nebo ne,
museli v něm vidět příčinu víry svých žen i jejich odporu
k pohanství a proto prý došlo k Tomášovu usmrcení nedaleko
dnešního Madrasu. Nad udávaným místem jeho smrti byla
v roce 1547 postavena katedrála.
Liturgický svátek byl několikrát měněn, naposledy roku 1969
z 21. prosince na 3. července, kdy se připomíná přenesení jeho
ostatků v roce 394 do Edessy v Sýrii -současné Urfy na území
dnešního Turecka. V roce 1258 se jeho ostatky prý dostaly i
na řecký ostrov Chios a též do Ortony ve střední Itálii.
catholica.cz

OSLAVY V KOPŘIVNICI

POUŤ DO FRÝDKU

Srdečně vás zveme na oslavy 120. výročí posvěcení Chrámu
svatého Bartoloměje v Kopřivnici, kterých se zúčastní vzácný
host profesor Tomáš Halík.

V sobotu 5. září 2015 se uskuteční pěší/cyklo pouť „Od Marie
k Marii“ z Příbora do Frýdku za nová kněžská povolání
ke kněžství a zasvěcenému životu a za rodiny. Ministranskou
službu bude mít na starosti Štramberk a hlavní celebrant bude
generální vikář otec Martin David.

Program oslav:
Sobota 11. července 2015:

Neděle 12. července 2015:

17:00
18:00
20:00
6:45
9:45
11:30
14:30

mše svatá
přednáška prof. Halíka
v Katolickém domě
autogramiáda
mše svatá
slavnostní
mše
svatá
celebrována prof. Halíkem
farní kavárna
svátostné požehnání

POUŤ NA RADHOŠŤ
V sobotu 1. srpna 2015 se uskuteční pouť naší farnosti
na Radhošť do kaple svatého Cyrila a Metoděje. Doprava je
zajištěna autobusem. Zájemci o autobusovou dopravu se hlaste
otci Vladimírovi (rezervace místa v autobuse je nevratná).
Odjezd autobusu bude asi v 7:30 z Libhoště, Závišic, Rybího a
Štramberka. Předběžná cena je 200,- Kč na dospělou osobu a
100,- Kč na dítě. Záloha se vybírá při zápisu.

MARIÁNSKÁ POUŤ
Všichni farníci jsou zváni na mariánskou pouť, která se
uskuteční v neděli 9. srpna 2015 od 14:30 u kapličky
na závišických pasekách. Bohoslužbu slova povede otec
František Janotka. Poté se můžete těšit na posezení s dechovkou
a občerstvením.

Bližší informace najdete v příštím zpravodaji.

NOC KOSTELŮ 2015
Noci kostelů, která proběhla v pátek 29. května 2015, se
v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku zúčastnilo přes
220 lidí.
Na začátek vystoupila dětská schola s pásmem o blahoslavené
Chiaře Luce Badano. Poté následovalo povídání o historii kostela
od místního rodáka Josefa Hrčka a koncert lubinského
varhaníka Jiřího Sedoníka. Zlatým hřebem večera bylo divadelní
představení Pilátova žena v podání štramberského spolku
divadla Pod věží. Poté následoval violoncellový koncert Tomáše
Sochy. V průběhu celého večera mohli návštěvníci v boční kapli
zapálit svíčku či napsat své prosby a díky, za které se modlilo
při závěrečné adoraci.
Život farnosti dokumentovala prezentace fotografií, které svým
objektivem zaznamenal Dominik David, člen fotografické
iniciativy Člověk a Víra.
Největší zájem byl o prohlídku běžně nepřístupné věže kostela.
Návštěvníci se dozvěděli o zvonech i samotné věži. Zájemci se
mohli podívat až ke zvonům a dozvěděli se, že jeden z nich se
nemůže používat, protože je umístěn na kovové konstrukci, která
otřesy při zvonění přenáší do zdí věže a narušuje tak její statiku.
Nejen na tuto opravu, ale také na opravu střechy, krovů, omítek,

elektroinstalace a dalších byla v půlce května vyhlášena veřejná
sbírka. Přispět do sbírky můžete do pokladniček v kostele nebo
zasláním peněz na účet sbírky. Další informace k veřejné sbírce
najdete na webových stránkách farnosti stramberk.farnost.cz.
Noc kostelů, proběhla také v modlitebně Českobratrské církve
evangelické.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu
Noci kostelů podíleli.
Dominik David

MODLITBY MATEK
Milé sestry v Kristu, pokoj a radost!
Tento rok žijeme v našem hnutí především chválami a
díkůvzdáním za vše, co Bůh skrze Modlitby matek vykonal.
Jsme vděčné, že máme tyto modlitby, kterými jsme neseny nejen
v dobách těžkých. Dáte mi jistě za pravdu, že odevzdání, které se
Bohu na nás tak líbí, nás činí šťastnými a svobodnými. Věříme,
že Modlitby matek jsou inspirované Duchem svatým, důkazem je
i jejich rychlé rozšíření se do celého světa (dnes do 118 zemí).
Návštěva České republiky byla v roce
1995 první zahraniční cestou, kterou
Veronica podnikla. Tak naše země
slaví právě tento rok kulaté výročí –
20 let existence MM, společně se
vznikem
MM
v Anglii,
odkud
pocházejí. Mohlo by se zdát, že Pán
úmyslně pozval české a hned vzápětí
slovenské maminky jako první k této
krásné spiritualitě. Dnes jsou také
tyto dvě země v MM nejpočetněji
zastoupeny v celosvětovém měřítku.
Na začátku roku jsem byla s několika lidmi z naší země účastna
mezinárodní poutě do Svaté země na poděkování za vznik MM.

Společně pak oslavíme naše výročí na letošní konferenci, která se
bude konat v Brně. Budete mít možnost slyšet a také samy
svědčit o tom, jak velký je náš Bůh. Jedním z velkých a
viditelných vyslyšení posledních týdnů byla i modlitba za Hanku
a Toničku, které jsou dnes zase doma. Vím, že mnohé z vás jste
se vytrvale modlily na tento úmysl. Děkuji vám za ně i
za nezištnou modlitební podporu. Za to, že si uvědomujete, jak
silné je naše vzájemné modlitební spojení. Jsme opakovaně
svědky toho, že poslední slovo v každé beznaději má vždy Bůh.
Ať je nám i toto velké svědectví připomínkou jeho lásky a jiných
časových parametrů, než kterými měříme my.
S radostí v srdci vítám každou novou maminku, která uslyší a
přijme pozvání k této modlitbě. Naše hnutí stále roste. Jsem
vděčna za pokorné srdce těch z vás, které chápou a dodržují
modlitební pravidla našeho společenství a tím se připojují
k Modlitbě matek na celém světě. Domnívám se, že zvláště
pokora a poslušnost se dnes příliš nenosí. Jsou to každodenní
větší či menší nárazy v našich zaměstnáních a rodinách, stejně
tak i ve společenství. Věřte, že v pokorných duších má Bůh
zvláštní zalíbení a tyto duše, jak píše svatá Faustýna, neustále
přebývají v Ježíšově nejslitovnějším srdci.
Drahé sestry v Kristu, buďme vděčné! Svatý Pavel povzbuzuje
své spolubratry ve svém listě do Tesaloniky (5, 18) těmito slovy:
„…Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás
v Kristu Ježíši…“ Vždyť náš Pán je tak dobrý! Stále mějme na
paměti, že se nedívá na naše výsledky, ale na míru našeho
snažení a odhodlání. Uchovejme si naději, že Pán vstoupí
ve svém čase do každého problému, do každé bolesti. Není, co by
nemohl učinit. Svatý Pavel dále píše: „Když tedy máme soužení,
je to pro vaše povzbuzení a spásu, a když jsme potěšováni, je to
opět pro vaše povzbuzení (které se projevuje, když snášíte stejná
utrpení jako my). Proto máme ohledně vás neochvějnou naději,
neboť víme, že jako máte podíl na utrpení, tak budete mít podíl i
na potěšení“ (2 Korintským 1, 6-7).

Milé maminky, naděje a vděčnost ať jsou nám každodenním
chlebem. Těším se na společné podzimní slavnostní setkání a mé
srdce je oživlé nadějí, protože jsem svědkem toho, že Bůh koná a
koná mocně. Že můj Bůh je živý a odpovídá na mé otázky (i když
ne všemu hned rozumím). Doufám s odevzdaností, že i v naší
zemi přijde svítání, už jen proto, že se tolik maminek, babiček i
duchovních matek modlí za své děti! Vždyť náš Pán je tak
dobrý…
ALELUJA! Chvalme Pána!
Markéta, národní koordinátorka MM

MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY
Po celý školní rok probíhaly schůzky ministrantů s otcem
Vladimírem. Během nich jsme se dozvěděli mnoho zajímavého
o ministrantské službě, naučili jsme se spoustu nových věcí a
také hráli různé hry. Schůzky byly završeny u Bajerů
v Závišicích jízdou na koních.
Chtěli bychom poděkovat otci Vladimírovi za přípravu a vedení
těchto schůzek a už se těšíme na další ve školním roce
2015/2016.
kolektiv ministrantů

DOVOLENÁ OTCE VLADIMÍRA
Otec Vladimír bude mít dovolenou v těchto termínech:
6. – 11. července 2015
10. – 15. srpna 2015 – duchovní cvičení
7. – 12. září 2015
V případě pohřbu nebo nutnosti zaopatření kontaktujte farnost
Kopřivnici:
Úřední hodiny:
pondělí 9:00 – 11:00 a 15:30 – 16:30
středa
9:00 – 11:00

Kněží:

P. Mgr. Jiří Ramík,farář
mobil: 731 625 687
P. Bc. Mgr. Jakub Vavrecka, farní vikář
mobil: 774 567 307, e-mail: jvavrecka@ gmail.com

APOŠTOLÁT MODLITBY - ČERVENEC
Úmysl všeobecný:
Aby politická odpovědnost byla na všech úrovních prožívána jako
vysoká podoba lásky.
Úmysl misijní:
Za křesťany v Latinské Americe, aby tváří v tvář sociálním
nerovnostem vydávali svědectví lásky k chudým a přispívali
k bratrštější společnosti.
Úmysl našich biskupů:
Za mladé lidi, aby na přímluvu svatého Jáchyma a Anny měli
odvahu vstupovat do manželství a vychovávat děti.

APOŠTOLÁT MODLITBY - SRPEN
Úmysl všeobecný:
Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným.
Úmysl misijní:
Abychom uměli vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se
nacházejí na okraji mezilidských a společenských vztahů.
Úmysl našich biskupů:
Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně došli
k cíli své pozemské pouti.

PROGRAM BOHOSLUŽEB V ČERVENCI

PROGRAM BOHOSLUŽEB V SRPNU

Štramberk Závišice

1.
2.
3.
4.
5.

St
Čt
Pá
So
Ne

sv. Tehobald
18:30
sv. Ota
6:45
sv. Tomáš
18:30
sv. Prokop – farní kostel
18:30
14. v mezidobí –
slavnost sv. Cyrila a Metoděje
8:30
6. Po sv. Marie Gorettiová
7. Út sv. Wilibald
8. St sv. Kilián
9. Čt sv. Veronika Giulianiová
10. Pá sv. Amálie
11. So sv. Benedikt – kostel sv. Kateřiny 18:30
12. Ne 15. v mezidobí – sv. Jan Qualbert 8:30
13. Po sv. Jindřich
14. Út bl. Hroznata
6:45
15. St sv. Bonaventura
18:30
16. Čt Panna Maria Karmelská
6:45
17. Pá sv. Česlav a Hyacint
18:30
18. So sv. Emilián – farní kostel
18:30
19. Ne 16. v mezidobí – sv. Makrina
8:30
20. Po sv. Eliáš
21. Út sv. Vavřinec z Brindisi
6:45
22. St sv. Marie Magdaléna
18:30
23. Čt sv. Brigita Švédská
6:45
24. Pá sv. Kristina
18:30
25. So sv. Jakub – kostel sv. Kateřiny
18:30
26. Ne 17. v mezidobí – sv. Jáchym a Anna8:30
27. Po sv. Gorazd
28. Út sv. Nazarius a Celsus
6:45
29. St sv. Marta
18:30
30. Čt sv. Petr Chryzolog
6:45
31. Pá sv. Ignác z Loyoly
18:30

18:00

10:00

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

Štramberk Závišice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

So sv. Alfons z Liguori – farní kostel
18:30
Ne 18. v mezidobí - sv. Eusebius
8:30
Po sv. Lydie
Út sv. Jan Maria Vianney
6:45
St Posvěcení řím. baz. Panny Marie
18:30
Čt Svátek proměnění Páně
6:45
Pá sv. Kajetán
18:30
So sv. Dominik – kostel sv. Kateřiny
18:30
Ne 19. v mezidobí – sv. Terezie
8:30
Po sv. Vavřinec
Út sv. Klára
St sv. Euplus
Čt sv. Jan Berchmans
Pá sv. Maxmilián Kolbe
So Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 18:30
Ne 20. v mezidobí – sv. Štěpán
8:30
Po sv. Myron
Út sv. Helena
6:45
St sv. Jan Eudes
18:30
Čt sv. Bernard
6:45
Pá sv. Pius X.
18:30
So Panna Maria Královna – sv. Kateřiny18:30
Ne 21. v mezidobí – sv. Růžena z Limy8:30
Po sv. Bartoloměj
Út sv. Ludvík
6:45
St ct. Martin Středa
18:30
Čt sv. Monika
6:45
Pá sv. Augustin
18:30
So Umučení sv. Jana Křtitele - farní k. 18:30
Ne 22. v mezidobí – sv. Fiakr
Dětská mše svatá k zahájení nového
školního roku
8:30
31. Po sv. Rajmund

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

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

10:00

