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Náměty na témata a články do květnového čísla zpravodaje 

zasílejte na email vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte 

osobně Vojtěchu Monsportovi do 20. 4. 

 

 Internetové stránky farnosti: 

 www.stramberk.farnost.cz 

 

 SVATÝ CYRIL A METODĚJ 

 HRDINOVÉ VÍRY 
 

Víte, co je to hrdina víry? 

To je člověk nejen pevné víry, který se vnitřně brání proti 

jakýmkoliv pokušením, pochybnostem, námitkám, jehož 

náboženské přesvědčení, věrnost a duch zůstává neochvějný 

v přívalu nevěry a špatných příkladů. 
 

Ale ještě větším hrdinou víry je ten, kdo s pevností ducha 

překonává nejtěžší překážky vnější, které se mu jako hory 

stavějí v cestu, jeho cíli víry, kterou chce šířit nebo prohlubovat. 

A všem velkým osobnostem v církvi bylo třeba překonávat 

takové těžkosti, taková nepřátelství, taková neporozumění, 

takové překážky, před kterými by kapitulovali, ba utekli jiní 

lidé. 
 

Takovými hrdiny v zápase s největšími překážkami byli i 

slovanští věrozvěsti svatý Cyril a Metoděj. Jejich příchod 

na Velkou Moravu v roce 863 nebyl pohodlnou procházkou a 

turistickou cestou, i když přišli s císařskou družinou a podporou. 

Ale co je očekávalo zde v apoštolském působení, to si dovedeme 

dnes těžko představit: kolik zatvrzelosti ve staré pohanské víře a 

životě, kolik netečnosti a nechápavosti, kolik nepřátelství ke své 

osobě a kolik nebezpečí života. 
 

Kdo byl jejich největším nepřítelem? Na to se zapomíná, o tom se 

často ani neví. Je pravda, že byli vlídně a laskavě přijati 

knížetem a jeho velmoži, ale nepřátelsky byli přijati těmi, jimž 

přišli brát hmotnou existenci. Kdo to byl? Byli to pohanští 

čaroději a čarodějnice, kteří téměř úplně ovládali duševní život 

našich předků. A bylo jich tolik, že se již specializovali v různých 

oborech tehdejšího čarodějnictví. Jedni byli víc hádači, druzí 

čaroději, další věštci, zaklínači a podobně. A zvláště to byli 

Volchvi, jak se jim v tehdejší době říkalo, což jsou lidé hovořící 

v extázi. Ti vystupovali veřejně, zatímco různí čarodějové tajně, 
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avšak s velkým vlivem hlavně u žen. Takoví byli schopni udržet 

si v moci každého člověka od kolébky až po hrob. Vše bylo závislé 

na jejich doporučení a rozhodnutí. Šťastný porod, zdraví i nemoc, 

štěstí i neštěstí, dlouhý život nebo smrt – toto vše slibovali, nebo 

tím hrozili, poněvadž dokázali namíchat různé lektvary z bylin, 

často jedovatých, kterými byli schopni i člověka otrávit. Bylo jich 

velice mnoho a lid se jich v té době držel, věřil jim a dodržoval 

jejich rady. 
          Prof. ThDr Bohumil Zlámal 
 

 

 SVATÝ MAREK 
 

narozen: v 1. století v Jeruzalémě, Palestina 

zemřel: kolem roku 67 v Alexandrii, Egypt 

patron ostrova Reichenau, notářů, stavebních dělníků, zedníků, 

sklenářů, košíkářů, malířů na skle, písařů; za dobré počasí a 

dobrou úrodu; proti blesku a krupobití; proti náhlé smrti 
 

Kdo by neznal kostel svatého Marka 

v Benátkách? Dnešní bazilika vznikla 

v letech mezi 1063 a 1073. Stavba byla 

původně palácovou kaplí dóžat, která 

byla zasvěcena svatému Teodorovi. 

Později tu byl založen první kostel, když 

dva mořeplavci přinesli ostatky 

evangelisty Marka dobrodružnými 

cestami z Alexandrie do Benátek. Roku 

836 byl tento kostel vysvěcen a světcovy 

ostatky v něm nalezly poslední 

odpočinek. Marek byl jmenován 

patronem města Benátek. Jeho symbol, 

okřídlený lev, je od této doby znakem města na lagunách. 
 

V dnešním kostele svatého Marka je Markův hrob den co den 

cílem mnoha návštěvníků i Benátčanů, kteří si vzali patrona 

města i za svého patrona osobního. Světcovy ostatky odpočívají 

pod hlavním oltářem v chóru (presbytářem). Nad oltářem se 

klene mramorový baldachýn, nesený tesanými alabastrovými 

sloupy. Za náhrobkem stojí světoznámá Pala d’Oro, retábl 

ze zlata, stříbra, drahokamů a perel, který vznikl roku 976 

v Konstantinopoli. V kapli vpravo od presbytáře vyprávějí 

mozaiky historii Markových ostatků. 
 

O životě evangelisty Marka jsou rozdílná podání. Autor druhého 

evangelia byl synem Marie, v jejímž domě v Jeruzalémě slavil 

Ježíš poslední večeři. Marek bylo jen příjmení jeho vlastního 

jména Jan. Po smrti Ježíše Krista doprovázel Marek asi od roku 

44 Pavla a Barnabáše na jejich cestě do Antiochie, později 

do Malé Asie. Když se Pavel zdráhal vzít ho s sebou na druhou 

misijní cestu, šel Marek s Barnabášem na Kypr, kde hlásal 

evangelium. 
 

Další známý úsek Markova života je jeho pobyt v Římě, asi 

od roku 61. Tam se přidal k Petrovi a smířil se zase i s Pavlem, 

který tam rovněž dlel. Zde pak napsal Marek své evangelium, 

do kterého zabudoval i Petrovo kázání. Po smrti svatého Petra, 

jehož si velmi vážil, odešel Marek kolem roku 65 do Alexandrie, 

založil tamější církev a byl jejím prvním biskupem. 
 

Obyvatelé, nepřátelsky naladěni vůči křesťanům, přepadli 

Marka před oltářem, a jak praví legenda, lanem, uvázaným 

kolem krku, ho usmýkali k smrti. Toto se mělo stát kolem roku 

67. Asi za 750 let přišly Markovy ostatky do Benátek. Roku 830 

dostal opat Erlebald z Reichenau od veronského biskupa 

při slavnostním obřadu jednu Markovu relikvii pro svůj klášter. 

Dnes se uchovává v nové vzácné schránce ze 14. století 

v pokladnici katedrály Panny Marie a svatého Marka. 
 

Příslušníci mnoha různých povolání nazývají Marka jako svého 

patrona. Zedníci si ho zvolili za svého ochránce, protože podle 

legendy, když se stavěl kostel svatého Marka, spadl jeden zedník 

z lešení, a když se pomodlil k svatému Markovi, zůstal 

bez pohromy. 



úcta a tradice: Na ostrově Reichenau si svého patrona 

připomínají oslavou v nepravidelných rozmezích. Mezi jiným se 

při ní koná procesí. Rolníci považují Marka za pána počasí, den 

svatého Marka je pro počasí rozhodující. Prosebné procesí 

po polích 25. dubna nemá s Markem nic společného, ale pochází 

od pohanského svátku. 
 

V Benátkách se slaví Markův svátek 25. června. Řekové oslavují 

evangelistu 11. ledna, Koptové 26. března. 
 

znázorňování: Marek bývá skoro vždy znázorňován, jak sedí před 

knihou a píše brkem. Většinou má u sebe lva, neboť jeho 

evangelium začíná kázáním Jana Křtitele na poušti. Často ho 

také vidíme pohromadě s třemi ostatními evangelisty. Existuje 

také mnoho obrazů jeho mučednictví a přenesení jeho ostatků. 

Takto zachytil asi Tintorento v 16. století odnášení ostatků 

(Pinacoteca di Brera, Milán) a Markovo pohřbení v mučednické 

smrti (Galeria dell’Academia, Benátky). Spolu s jinými svatými 

lze spatřit Marka na jedné malbě od Giovanni Martine 

(16. století) v domě v Udine. Především velcí italští malíři si stále 

znovu všímali Markovy postavy. V nesčetných kostelích v Itálii a 

v mnoha muzeích můžeme obdivovat vyobrazení tohoto 

evangelisty. 
                   Rok se svatými 
 

 

 KOSTEL SVATÉ KATEŘINY 

 

Vážení farníci,  

opět bych Vás chtěl požádat o pomoc s otvíráním kostela svaté 

Kateřiny. Jedná se jen o víkendy. V sobotu od 12 do 17 hodin a 

v neděli od 13 do 18 hodin. Zapsat se můžete buď do seznamu, 

který je umístěn na stolečku pod kůrem ve farním kostele 

ve Štramberku, nebo e-mailem na dominik.d@centrum.cz 

nebo telefonem na 604 548 586. 

Předem Vám všem děkuji za pomoc.  
      Dominik David 

 JARNÍ TANCOVAČKA 
 

Máš chuť se zase po roce pořádně pobavit, poznat věřící 

z děkanátu a při tom si pořádně zatančit? Nespokojuješ se 

s průměrností? 
 

 Přijeď tentokráte do Bernartic nad Odrou. 

 V pátek v 18:30 dne 12. 4. 2013 

 Cena 99,- Kč 

 Začneme společně mší svatou v bernartickém kostele. 

 Kapely Ladislava Pospěcha a Jakuba Sklenovského 

 Tradiční domácí kuchyně, tombola a mnoho dalšího 

 Vstupenky v předprodeji u vašich animátorů (Dominik 

David, Jana Monsportová). 
 

Na vaši účast se těší mládež děkanátu Nový Jičín. 
 

 

 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

 

V sobotu 16. března jsme vyrazili na Diecézní setkání 

do Bruntálu. Postupně jsme se všichni sešli v autobuse, který 

nás do Bruntálu zavezl. Zazpívali jsme si spoustu písniček, 

pomodlili jsme se,… 
 

Po příjezdu jsme byli ubytovaní v prostorách Střední zemědělské 

obchodní školy, kde také probíhaly workshopy, kterých jsme se 

mohli zúčastnit. Výběr byl opravdu veliký - nechyběly 

přednášky, výtvarné dílny, zážitkové hry,… V 11 hodin jsme 

společně s otcem biskupem slavili mši svatou, po níž následoval 

oběd. Po obědě probíhaly již zmíněné workshopy - a to ve dvou 

kolech. Během odpoledne probíhala v kostele celodenní adorace, 

měli jsme také možnost svaté zpovědi a duchovních rozhovorů 

s kněžími a řeholníky. Po večeři jsme se mohli zúčastnit dvou 

koncertů: kapely R.E.J. nebo jsme se mohli podívat na zpívající 

bohoslovce a kněží. Po koncertech jsme se vydali na společnou 



Křížovou cestu na Uhlířský vrch. Byla obrovská zima! Ale 

všichni jsme cestu zvládli a v pořádku došli. 
 

Další den jsme se po společné modlitbě vydali do jednotlivých 

farností děkanátu Bruntál. Náš děkanát společně s otcem 

biskupem navštívil Moravský Beroun. Po mši svaté pro nás 

místní farníci připravili velké pohoštění. Doufáme, že jsme je 

svou návštěvou povzbudili. 
 

Fotografie z diecézního setkání mládeže si můžete prohlédnout 

na stramberk.farnost.cz 
           Michaela Kubrická 
 

 

 DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ SCHOL 
 

Dne 9. 3. se uskutečnilo Setkání schol ve Veřovicích! Setkání 

jsme zahájili mší svatou, při které nás otec Miloslav mile přivítal 

a také povzbudil krásnou myšlenkou – svět se přece nezboří, 

když se nám něco nepovede, když nějaká nota není přesně tam, 

kde má. Důležité je, aby naše písně byly od srdce, pokorné… 
 

Celý den jsme prožili v zajímavých společenstvích. Pokud zrovna 

scholisté netrénovali, mohli navštívit různé workshopy – 

od střelby ze vzduchovky, přes tvoření až k besedě o hudbě. 

Kolem poledne jsme poobědvali výborný guláš od paní Pobořilové 

z Nového Jičína a jejich pomocníků. Děkujeme! 
 

V 14:30 začala samotná „přehlídka“ schol. U oltáře se prostřídalo 

10 schol (152 zpěváků a hudebníků!!). Slyšeli jsme krásné písně 

v zajímavých interpretacích. Po celou dobu vše poslouchala 

odborná porota. Její cenu pak získala Velká schola z Nového 

Jičína. Cenu publika získala Scholka z Veřovic. Gratulujeme!!! 
 

Samotným závěrem celého setkání byla adorace a modlitba 

v duchu Taizé. 
 

Moc děkujeme všem organizátorům i účastníkům 

za nezapomenutelné zážitky a získané zkušenosti! 
        Michaela Kubrická 
 

 

 VYSÍLÁNÍ RADIA PROGLAS 
 

Možná to znáte. Na dovolené si zaplatíte večeři a můžete si 

vybrat z pestré nabídky jídel. Z dvaceti chodů vám čtyři chutnají 

náramně, dalších deset zkusíte ochutnat a zbylým šesti se 

vyhnete, protože například tučné maso nebo zeleninové saláty 

(doplňte si každý podle sebe) vám nevoní. Celkově se však 

vracíte domů spokojení. 
 

Podobně se pro vás snaží namíchat vysílací menu na Proglasu. 

Málokomu zachutná všechno: moderní křesťanské písně, folklor 

a rock až po klasickou hudbu, někomu se zdá, že je málo 

náboženských pořadů, jiný by přivítal více pořadů pro děti, 

rodiče, seniory nebo nemocné a tak by se dalo vyjmenovat celé 

vysílací schéma. Ale pokud se vám z toho všeho líbí třeba jen 

třetina, je to dobře. Redakce rádia totiž doufá, že umí uspokojit 

téměř každého – kromě těch škarohlídů, kteří by si přáli, aby se 

všechno točilo jen podle nich a aby Proglas vysílal jen jejich 

oblíbené pořady. 
 

Proto se i na stránkách zpravodaje budeme snažit Vás seznámit 

a upozornit na různé zajímavé pořady. 
 

Bible v liturgii 

Od pondělí do pátku výklad textů, které zaznívají v katolických 

kostelích při nedělní liturgii. Připravováno ve spolupráci 

s Českým katolickým biblickým dílem (každý všední den 20:15). 
 

Modlitba růžence 

V pondělí a ve středu v 18:00, v sobotu ve 20:30. První sobotu 

v měsíci se modlí posluchači společně se Svatým otcem na vlnách 

Radia Vatikán. Živý růženec se modlí posluchači telefonicky 

v úterý a v pátek ve 22:30. 

http://stramberk.farnost.cz/


Pohádka 

Před usnutím redakce vybírá pohádky, pověsti i příběhy (pondělí 

až sobota v 19:00, neděle v 18:30). Pohádka patří také 

ke svátečnímu odpoledni (neděle a sváteční dny v 14:00). 
 

Šmrnc 

Magazín o mladých a pro mladé. O problémech a radostech 

studentského života, o postavení mladých v církvi, s odpověďmi 

na jejich dotazy a se nabízí zajímavá muzika. Naladíte každou 

středu ve 22:00. 
 

Pořady z regionů 

Vysílá v úterý ve 22:00 s reprízou v pondělí v 9:30, a ve čtvrtek 

ve 22:00 s reprízou v pondělí v 16:30. V těchto časech najdete 

informace, zajímavosti a rozhovory ze studií v Praze, Olomouci, 

Ostravě, Hradci Králové, Litoměřicích a Českých Budějovicích. 
 

Kolem se toč 

Hitparáda písniček, které máte rádi. Pořad plný soutěží a 

hudebních informací. Týden co týden v neděli v 19:00. 
 

O dalších zajímavých pořadech, o nových možnostech naladění a 

poslechu zase příště. V současnosti je možnost naladit Rádio 

Proglas na frekvenci FM 90,6; 93,3 a 104,2 MHz; na internetu, 

DVB-T přijímači, případně pomocí kabelového vysílání. 
 

 

 PAPEŽ FRANTIŠEK I. 
 

Kardinál Jorge Mario Bergoglio, S.I., arcibiskup Buenos Aires 

(Argentina), ordinář pro věřící východního obřadu, kteří sídlí 

v Argentině a nemají vlastního ordináře. Narodil se 17. prosince 

1936 v Buenos Aires. Studoval chemii a diplomoval se jako 

chemický technik. Pak se ale rozhodl pro kněžství a vstoupil 

do semináře ve Villa Devoto. Dne 11. března 1958 vstoupil 

do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova, humanitní studia absolvoval 

v Chile, a roku 1963, po návratu do Buenos Aires, vystudoval 

filozofii v semináři v San Miguel. 
 

V letech 1964 až 1965 byl profesorem literatury a psychologie 

na koleji Neposkvrněné Panny Marie v Santa Fe a roku 1966 

vyučoval tutéž látku na koleji Nejsvětějšího Spasitele v Buenos 

Aires. 
 

V letech 1967 až 1970 studoval teologii na teologické fakultě 

velkého semináře v San Miguel. Dne 13. prosince 1969 byl 

vysvěcen na kněze. V letech 1970 až 1971 absolvoval tzv. třetí 

řádovou probaci v Alcalá de Henares (Španělsko) a 22. dubna 

1973 složil doživotní sliby. 
 

Byl novicmistrem ve Villa Barilari, San Miguel (1972-1973), 

vyučoval na teologické fakultě, byl provinčním rádcem a 

rektorem velkého semináře. 31. července 1973 byl zvolen 

provinciálem argentinských jezuitů a tuto funkci vykonával 

po šest let. 
 

V letech 1980 až 1986 byl 

rektorem velkého semináře a 

filozofické i teologické fakulty 

téže instituce i farářem farnosti 

patriarchy sv. Josefa v Diecézi 

San Miguel. V březnu 1986 se 

odebral do Německa, aby zde 

vypracoval svou doktorskou tezi. 

Tu však nemohl dokončit, 

protože ho představení odvolali 

jako duchovního vůdce na kolej 

Nejsvětějšího Spasitele 

do Cordoby. 20. května 1992 jej 

papež Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem v Auce a 

pomocným biskupem v Buenos Aires. 27. června téhož roku 

přijal v katedrále v Buenos Aires biskupské svěcení z rukou 

kardinála Antonia Quarracina. 



3. června 1997 byl jmenován arcibiskupem koadjutorem 

v Buenos Aires a 28. února 1998 se po smrti kardinála 

Quarracina stal tamtéž arcibiskupem. 
 

Je autorem knih: Rozjímání pro řeholníky (1982), Úvahy 

o apoštolském životě (1986) a Úvahy o naději (1992). Je 

ordinářem pro věřící východního obřadu, kteří nemají vlastního 

ordináře. Je také velkým kancléřem Katolické univerzity 

Argentiny. V říjnu 2001 byl jmenován generálním zpravodajcem 

pro 10. řádné generální shromáždění biskupského synodu. 

Od listopadu 2005 do listopadu 2011 byl předsedou biskupské 

konference Argentiny. 
 

Blahoslavený Jan Pavel II. ho jmenoval a vyhlásil kardinálem 

na konzistoři dne 21. února 2001 a přiznal mu titulární kostel 

sv. Roberta Bellarmina. 
 

Byl členem: 

•kongregací: pro bohoslužbu a svátosti; pro duchovenstvo; 

pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského 

života. 

•papežské rady pro rodinu: 

•papežské komise pro Latinskou Ameriku 
           http://prahanm.kapucini.cz/index.php/cz/115-zivotopis-papeze-frantiska 
 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - DUBEN 
 

Úmysl všeobecný: 

Aby veřejná modlitba a oslava víry byla pro věřící pramenem 

života. 
 

Úmysl misijní: 

Za místní církve v misijních zemích, aby byly znamením a 

nástrojem naděje a vzkříšení. 
 

Úmysl našich biskupů: 

Aby věřící křesťané nacházeli v Božím slově útěchu, naději a 

radost. 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V DUBNU 
 

1. Po sv. Makarius 8:45 

2. Út sv. František z Pauly 6:45 

3. St sv. Nikita 18:30 

4. Čt sv. Izidor 6:45 

5. Pá sv. Vincenc Ferrerský 18:30 

6. So sv. Notger 18:30 

7. Ne 2. velikonoční – 

sv. Jan Křtitel de la Salle 8:45 

8. Po Slavnost zvěstování Páně 18:30 

9. Út sv. Marie Kleofášova 6:45 

10. St sv. Michael de Sanctis 18:30 

11. Čt sv. Stanislav 6:45 

12. Pá sv. Julius 18:30 

13. So sv. Martin I. 18:30 

14. Ne 3. velikonoční – sv. Lambert 8:45 

15. Po sv. Anastázie 6:45 

16. Út sv. Bernadetta Soubirousová 6:45 

17. St sv. Inocenc 18:30 

18. Čt sv. Krescenc 6:45 

19. Pá sv. Ema 18:30 

20. So sv. Hugo 18:30 

21. Ne 4. velikonoční – sv. Anselm 8:45 

22. Po sv. Leonid 6:45 

23. Út Svátek sv. Vojtěcha 6:45 

24. St sv. Jiří 18:30 

25. Čt Svátek sv. Marka 6:45 

26. Pá sv. Richarius 18:30 

27. So sv. Zita 18:30 

28. Ne 5. velikonoční – sv. Panel Chanel 8:45 

29. Po Svátek sv. Kateřiny Sienské 6:45 

30. Út sv. Zikmund 6:45 


