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 SVATÝ JIŘÍ 
 

narozen: ve 3. století v Kappadokii (dnešní Turecko) 

zemřel: 305, Lydda, Palestina 
 

patron rytířských řádů a skautů, Anglie, Benátek, Německa, 

Janova, Portugalska, Katalánie, Řecka, Ruska, vojáků, jezdců, 

zbrojířů, řezníků, rolníků, horníků, sedlářů, kovářů, bednářů, 

artistů, pocestných a chovanců v chudobinci 
 

atributy: drak, kolo, korouhev, kůň, rytíř 
 

Zprávy o jeho životě nejsou dost věrohodné. Z historických 

pramenů je uznávána jen zpráva o jeho mučednické smrti 

na začátku 4. století, kterou podstoupil v palestinském městě 

Lyddě, blízko dnešního Tel Avivu a nad jeho hrobem byla 

postavena basilika. Jeho úcta byla šířena na Východě i 

na Západě, zvláště v Řecku, v Rusku a v Anglii. 
 

Co o něm víme nejpravděpodobnějšího? Jeho původ se klade 

do Kappadokie na území dnešního Turecka. Někteří se ale 

domnívají, že by zemí jeho původu mohla být Gruzie, jež má 

spojitost s jeho jménem Georgius. Staré životopisy uvádí matku 

z Kappadokie a otce z Persie. 
 

Matka s Jiřím se přestěhovala do Palestiny a tam se stal 

vojákem. Podle legendárních životopisů mohl dosáhnout 

hodnosti plukovníka v Diokleciánově vojsku. Když začalo 

pronásledování křesťanů, rozdal prý své jmění chudým a pak 

vystoupil jako neohrožený vyznavač Kristův na obranu křesťanů. 

Jazykem bojoval proti starému pohanství a ďábelskému 

napadání církve. Odtud jeho symbolické vyobrazení - boj 

s drakem, o kterém píše velká většina legend o svatém Jiří. 

Dívku, kterou na obrázcích zachraňuje, někteří považují 

za symbol jeho duše či za křesťanství. Pravděpodobně se jedná 

o manželku Diokleciánovu, z níž se stala křesťanka díky 
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statečnosti, s jakou vyznával Jiří víru a snášel muka. Ještě téhož 

roku byla sťata. 
 

O konci jeho života bývá uváděno, že císař ho chtěl mučením 

přimět k modloslužbě a proto mu ve vězení dali nejdříve nohy 

do klády a ležícímu na zádech položili na prsa těžký kámen. 

Pro svou pevnost v přesvědčení byl Jiří další den mučen kolem 

s hřeby, které otáčením kola drásaly jeho tělo. Pak byl prý hozen 

do nehašeného vápna a nato bičován. To vše přivedlo prý k víře 

Diokleciánovu manželku Alexandru a Jiřímu byla pak useknuta 

hlava. Zároveň byla sťata i Alexandra. 
 

Dle nejznámější smyšlené pověsti 

z „Legendy aurea“ začíná jeho život 

v Kappadokii, kde se stal vojákem 

a pak tribunem římského vojska 

za Diokleciána. V oné době trápil 

zemi Silena svým dechem drak 

žijící v jezeře, jemuž byly 

předkládány denně dvě ovce a 

později lidské oběti vybírané losem. 

Když los padl na princeznu, byla 

mu přivedena jako nevěsta, ale 

dřív, než se jí drak mohl dotknout, 

Jiří do něj vbodl své kopí a pak ho na princeznině pásu dovedl 

do města před lid a krále, aby ho před jejich očima zabil. Za 

odměnu žádal křest 15 000 osob. Pak pokračoval v cestě. V roce 

305 byl pronásledovateli křesťanství zajat a umučen jak již 

psáno. 
 

Pohřben byl v Lyddě a jeho hrob se stal cílem poutníků a místem 

zázračných uzdravení. Již před rokem 337 vznikla při jeho hrobu 

hřbitovní basilika a uvádí se, že její zbytky jsou ještě vidět. 

Nejstarší řecký nápis o svatém Jiřím je dle archeologů z roku 

368. Ve 4. a 5. století se jeho uctívání rozšířilo mimo Palestinu i 

v Sýrii, Gruzii, Arménii, Egyptě a v Etiopii. Úctu k svatému Jiří 

rozšířili po Evropě nejvíc křižáci. V Anglii mu bylo zasvěceno 160 

kostelů. Některé na Západě jsou prokazatelně již z 6. století a 

na mnoha místech Evropy jsou domnělé ostatky svatého Jiří. 
                         catholica.cz 
 

 

 POSLEDNÍ VRCHOL 
 

Kopřivnické kino Plus zve všechny farníky na opakované 

promítání filmu Poslední vrchol, které se uskuteční ve středu 

2. dubna 2014 od 18:00 a v pondělí 7. dubna 2014 od 19:00. 
 

Vstupenky v předprodeji na kino.kulturakoprivnice.cz nebo 

telefonicky na 774 668 001. 
 

Všichni farníci jsou zváni. 
 

 

 BISCUP 2014 
 

Mládež farnosti je zvána na Diecézní setkání mládeže, které se 

uskuteční v sobotu 5. dubna 2014 v Opavě. 
 

Doprava do Opavy: Sraz v sobotu 5. dubna v 7:55 hodin 

na vlakovém nádraží ve Štramberku – cesta vlakem do Opavy – 

Komárov, poté pěší pouť (cca 10 km) do Opavy. Po cestě se 

můžete těšit na modlitbu a hry. 
 

Program setkání: Od 14:00 katecheze dle věku, od 16:00 mše 

svatá. 
 

Cena setkání: 30 Kč 
 

Návrat domů: Příjezd vlakem do Štramberku v 19:40. 
 

Více informací na stránkách farnosti a na dcm.doo.cz 
 

Mládež je srdečně zvána! 
 

 



 

 PŘEDNÁŠKA 
 

Na novojičínské faře se v pátek 11. dubna od 18:30 koná 

přednáška a beseda s dr. Preiningerovou na téma Antikoncepce 

nejen proti početí – etické aspekty umělého oplodnění. 
 

Všichni jsou srdečně zváni. 
 

 

 VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ 
 

K velikonoční svátosti smíření budou moci farníci přistoupit 

v sobotu 12. 4. 2014 od 9:00 do 12:00 v kostele svatého Jana 

Nepomuckého ve Štramberku a od 13:30 do 15:00 v kostele 

svatých Cyrila a Metoděje v Závišicích. 
 

 

 BARABÁŠ 
 

Dne 13. dubna 2014 se ve farním kostele svatého Jana 

Nepomuckého uskuteční v 14:30 představení hry Barabáš. 

 

Hrají: Karolína Lešinská, MUDr Mořic Jurečka a Josef Hrček 

Režie: Josef Marek 

Hudební režie: Pavel Hykel 

Zpívá chrámový sbor Štramberk  
 

Všichni jste srdečně zváni. 
 

 

 SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
 

Velikost svátku Božího milosrdenství spočívá v příslibu Pána 

Ježíše: „Kdo toho dne přistoupí k Prameni života, ten dosáhne 

úplného odpuštění vin a trestů.“ (Den.699) Je to totiž stejná 

milost, kterou dostáváme pouze ve svátosti křtu.Znamená to,že 

nám Pán dává šanci začít svůj život znovu, jako kdybychom 

tento den byli zase pokřtěni. 

V roce 1931 Pán Ježíš ve zjevení sestře Faustyně řekl: „Chci, aby 

ten obraz, který namaluješ štětcem, byl slavnostně posvěcen 

o první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem 

milosrdenství.“ (Den.49) „Lidstvo nedojde pokoje, dokud se 

neobrátí ke zdroji mého milosrdenství. Dávám lidstvu poslední 

prostředek záchrany – utéci se k mému milosrdenství, mé Srdce 

se z tohoto svátku raduje.“ (Den.699,1517) 
 

Této prosté řeholnici, která však Bohu bezmezně důvěřovala, 

řekl Pán Ježíš tato podivuhodná slova: „V době Starého zákona 

jsem posílal svému lidu proroky s výstrahami. Dnes posílám 

všem lidem tebe se svým milosrdenstvím. Nechci zraněné lidstvo 

trestat, nýbrž léčit a přivinout je k svému milosrdnému Srdci.“ 

(1588)  

Papež Jan Pavel II oficiálně ustanovil svátek Božího 

milosrdenství 30. dubna roku 2000, v den svatořečení sestry 

Faustyny. 
,,Apoštol Božího milosrdenství.“, Vydává Společnost kat.apoštolátu, Otcové 

pallotini 
 

Letos slavíme svátek Božího milosrdenství 27. dubna. A právě 

v tento den budeme slavit také svatořečení blahoslaveného Jana 

Pavla II a blahoslaveného Jana XXIII. Přípravou na tento svátek 

je novéna a modlitba korunky k Božímu Milosrdenství. Trvá 

devět dní, začíná se na Velký pátek. 
            Ludmila Petrášová 
 

 

 MDŽ – TROCHU JINAK 
 

Dne 8. března byla krásná slunečná sobota. Výborné počasí 

pro práci na zahradě. Ale já jedu na MM do Ostravy a práce 

na zahradě musí počkat. Trochu mě to štve, ale 1. Diecézní 

setkání MM je pro mě a další maminky důležitější, dá se říct 

prvořadé. 
 



Sjelo se nás asi 300 maminek. V 15:00 začala mše svatá 

koncelebrovaná otcem biskupem Františkem, s dalšími kněžími 

a také otcem Šebastiánem, který má MM na starosti. 
 

Pak následovala svědectví maminek. Jejich vyprávění nám 

znovu a znovu potvrzuje sílu modlitby. Modlitby za naše děti, 

manžely, za nás samotné i modlitby, které nás spojují navzájem 

se všemi skupinkami modlících matek na celém světě. Maminky 

připomněly i krásný čas Triduua, jehož tři dny máme prožívat už 

od rána. První den se očišťujeme, odprošujeme Pána za své 

hříchy. Druhý den myslíme na ty, kteří ublížili našim dětem. 

Prosíme za jejich obrácení a odpouštíme jim. Třetí den je 

radostný, chválíme a děkujeme Pánu za všechno, co učinil 

v našem životě. 
 

Dále následovaly modlitby matek tak, jak se je modlíme 

ve skupinkách. Při modlitbě byl vybrán úryvek z bible Jer1,1-10, 

v němž Hospodin povolává svého proroka. Ač nepřipraven, musí 

se prorok svěřeného úkolu ujmout. Nám byly svěřeny naše děti. 

Bůh nás povolal být matkami a je na nás, jak se ujmeme tohoto 

úkolu my. Provázejme své děti modlitbami. 
 

Maminky a babičky, které by se chtěly modlit za své děti a 

vnoučata rády přivítáme. Scházíme se liché týdny, vždy 

ve středu. Jedna skupinka maminek s dětmi v 9:30. Druhá 

skupinka po mši svaté. 
         Ludmila Petrášová 

 

 

 MODLÍCÍ SE MATKY V LU MONFERRATO 
 

Vzpomeňme, co Pán Ježíš říká o moci modlitby a síle víry. 

S vírou hořčičného zrna (Mt 17,21) a vytrvalou modlitbou 

budeme moci být církví, která osloví svět. Vyprošujme mu 

duchovní povolání a dostatek kněží, odpovídajících Boží vůli. – 

Že je to v síle jednotlivých farností možné, ukázaly modlící se 

matky v Lu Monferrato na konci 19. století. 
 

Jde o italskou vesničku Lu, sotva se 3 000 obyvateli (50 km 

východně od Turína). Matky zde v srdcích nosily přání, aby se 

některý z jejich synů stal knězem nebo aby některá z jejich dcer 

dala svůj život zcela do Boží služby. Za vedení faráře 

Mons. Alessandra Canory se každé úterý setkávaly 

před svatostánkem v modlitbách o duchovní povolání. Stejně tak 

každou první neděli po přijetí svátostného Krista s tímto 

úmyslem. Díky důvěryplné modlitbě matek a otevřenosti rodičů 

nastala v rodinách hluboká atmosféra radostné křesťanské 

zbožnosti, a tak děti mohly o mnoho snadněji rozpoznat své 

povolání. Pán Ježíš řekl: „Mnoho je povolaných, ale málo 

vyvolených“ (Mt 22,14) – těch, kteří povolání přijmou. 
 

Bůh vyslyšel modlitbu matek, jak to asi nikdo neočekával: 

Z vesnice pod 3 000 obyvatel v krátké době vzešlo 323 

duchovních povolání, z toho 151 řeholních a diecézních kněží a 

171 řeholních sester, patřících do 41 různých kongregací. 

Z některých rodin byla dokonce i 3 nebo 4 povolání; z rodiny 

Rinaldi Bůh povolal celkem 7 sourozenců (2 salesiánské 

misionářky a 5 kněží, z nichž byl Filip již blahořečen). 
 

Tento příběh ukazuje, že možné je všechno, ale záleží 

na rodinách, které se rozhodnou následovat v modlitbě a 

vlastním „fiat“ Pannu Marii. Blahoslavený Filip vzpomínal 

na víru rodin v Lu se slovy: „Byla to víra, skrze kterou mohli 

naši otcové a matky říci: Děti nám daroval Pán, a jestliže je volá, 

nemůžeme říci ne. Po deseti letech se spolu všichni dosud žijící 

povolaní setkávali, sjíždějící se do rodné vesnice z celého světa. 

Podle slov faráře bylo setkání pro všechny svátkem vděčnosti 

Bohu, který v Lu vykonal tak velké věci. Modlitba, kterou se 

modlily matky z Lu byla krátká, jednoduchá a hluboká: „Bože, 

dej, aby se jeden z mých synů stal knězem! Já sama chci žít jako 

dobrá křesťanka a své děti chci vést ke všemu dobrému, abych 

dostala milost darovat ti, Bože, jednoho svatého kněze!“ 
 

Není k tomu co dodat, jen zopakovat Kristovu výzvu: „Proste 

Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“ (Mt 9,38). 
            Ludmila Petrášová 



 

 DĚTSKÉ OKÉNKO 
 

V evangeliu čteme, 

jak se Marie 

Magdalská, Petr a 

Jan vydali 

k Ježíšovu hrobu. 

Pomoz jim najít 

správnou cestu, aby 

se o Ježíšově 

vzkříšení dozvěděli 

co nejdříve. U hrobu 

se učedníci setkali 

s andělem, který jim 

řekl, že Ježíš vstal 

z mrtvých. Nakresli 

vedle vchodu 

do hrobky, jak si 

takového anděla 

představuješ.   
                       deti.vira.cz 
 

 

 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - DUBEN 
 

Úmysl všeobecný: 

Aby ti, kdo vládnou, dbali o ochranu celého stvoření a usilovali 

o spravedlivé rozdělování přírodního bohatství. 
 

Úmysl evangelizační: 

Aby Zmrtvýchvstalý Pán naplnil nadějí srdce těch, kdo zakoušejí 

utrpení a nemoci. 
 

Úmysl národní: 

Za naše farnosti, aby byly oporou života z víry novému pokolení 

křesťanů, zrozenému o Velké noci. 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V DUBNU 
  Štramberk Závišice 

1. Út sv. Makarius 6:45 18:00  

2. St sv. František z Pauly 18:30 

3. Čt sv. Nikita 6:45 18:00 

4. Pá sv. Izidor 18:30 

5. So sv. Vincenc Ferreský 18:30 

6. Ne 5. postní – sv. Notger 8:45 10:15 

7. Po sv. Jan Křtitel de la Salle 

8. Út sv. Albert 6:45 18:00 

9. St sv. Marie Kleofášova 18:30 

10. Čt sv. Michael se Sanctis 6:45 18:00 

11. Pá sv. Stanislav 18:30 

12. So sv. Julius 18:30 

13. Ne Květná neděle 8:45 10:15 

14. Po sv. Lambert 

15. Út sv. Anastázie 6:45 

16. St sv. Beradetta Soubirousová 18:30 

17. Čt Zelený čtvrtek 18:30 17:00 

18. Pá Velký pátek – obřady 18:30 17:00 

19. So Bílá sobota 21:00 18:30 

20. Ne Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8:45 10:15 

 v 14:30 ve Štramberku požehnání 

21. Po Velikonoční pondělí 8:45 10:15 

22. Út sv. Leonid  

23. St sv. Vojtěch 18:30 

24. Čt sv. Jiří 6:45 18:00 

25. Pá sv. Marek 18:30 

26. So sv. Richarius 18:30 

27. Ne 2. velikonoční – sv. Zita 8:45 10:15 

28. Po sv. Petr Chanel 

29. Út sv. Kateřina Sienská 6:45 18:00 

30. St sv. Zikmund 18:30 
 

PŘEJEME VŠEM FARNÍKŮM MILOSTIPLNÉ A 

RADOSTNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ 


