ZPRAVODAJ
ŠTRAMBERSKÉ FARNOSTI
KVĚTEN 2013

SVATÝ CYRIL A METODĚJ
HRDINOVÉ PŘEKÁŽEK
Slyšeli jsme, kdo byli největší nepřátelé víry Kristovy a
jejich hlasatelů na Velké Moravě za svatého Cyrila a
Metoděje. Byly to pověry, kouzla, čarodějnictví, které bují
v každém pohanství, byli to ti, kteří jich používali pro své
cíle, různé druhy kouzelníků a čarodějů. Pohanské modly a
kouzla nebyly jedinými překážkami zdaru misijní činnosti
svatých soluňských bratří (Perun na Petrově, Radigost
na Špilberku, na Radhošti, Vitislav na Velehradě).
Většími zábranami byly mravní poměry pohanů nebo
křesťanů jen podle jména. To souviselo s nízkým názorem
na Boha, s nejistými a mlhavými představami přirozené
víry a též s nedostatečnou milostí a pomocí nadpřirozenou,
která přichází jen s křesťanskými prostředky posvěcení
(7 svátostí).

Z obsahu:
 K zamyšlení
 Svatý Jan Sarkander
 Poučný příběh
 Akce v měsíci květnu
a mnoho dalšího …
Náměty na témata a články do červnového čísla zpravodaje
zasílejte
na email
vojtechmonsport@seznam.cz
nebo
předejte osobně Vojtěchu Monsportovi do 20. 5.
Internetové stránky farnosti:
www.stramberk.farnost.cz

Kolik překážek se tu stavělo v cestu učitelům Slovanů,
svatému Cyrilu a Metodějovi, učitelům lidu, učitelům
mocných i ubohých otroků. Učitelům bohatých, učitelům
knížete i jeho bojovníků, učitelům všech Moravanů.
1. Když pohanští velmoži holdovali rozmařilosti, katolické
učení zvěstovalo, že pravé blaho spočívá v odříkání,
v sebezáporu.
Zatímco u nás v pohanské době žena byla nucena – jako
majetek muže – k přísné cudnosti a manželské věrnosti,
katolická víra zapovídala rázně nečistotu i mužskému
pohlaví, stavěla se proti mnohoženství s tím brala
v ochranu důstojnost ženy – matky. Rušila neblahé

výsady mužů po té stránce, zavazovala obě dvě pohlaví
stejně a to přispělo k utužení rodinného svazku a tím i
celého národa.
2. V pohanské rodině se v první řadě dbalo, aby chlapec
vyspěl ve statečného bojovníka. O jiné vlastnosti se už
tak nedbalo. Ale katolická církev připomínala, že děti
mají být vychovány pro Boha a spásu na věčnosti.

SVATÝ JAN SARKANDER
Kněz, mučedník
Narozen: 20. prosince 1576 ve Skočově, Slezsko
Zemřel: 17. března 1620 v Olomouci, Česká republika
patron zpovědního tajemství

3. Pohan pokládal za největší ctnost přemoci a zabít
nepřítele v boji. Kristova nauka však naznačovala, že
nejlepším a nejužitečnějším vítězstvím je přemožení
vlastních zhoubných vášní.

Jan Sarkander se narodil 20. prosince 1576 v katolické
rodině. Studoval v Olomouci, Praze a Štýrském Hradci.
Dochovala se manželská smlouva s Annou Plachetskou,
není však jisté, zda došlo k uzavření manželství. Později se
rozhodl pro duchovní stav. Roku 1609 přijal svátost
kněžství.

4. Církev krotila pýchu divokých válečníků tím, že je
nevynášela do nebe, ale uctívala duše oddané službě
Boží, svaté a světice Boží daleko víc než slavné vítězství
ve fysickém boji.

Po působení v Jaktaři u Opavy, v Charvátech, na hradě
Broumově a ve Zdounkách se stal 15. května 1616
nástupcem vystěhovaného faráře v Holešově. Zároveň se
stává také Lobkovicovým důvěrníkem a zpovědníkem.

5. Slovanský vladař užíval bez rozpaků násilí a řešil spory
krvavým způsobem. Církev však učila, že nemá vždy
platit právo silnějšího.

V roce 1619 vypuklo povstání proti císaři Ferdinandu II,
které zachvátilo nejen Čechy, ale i Moravu. V této
nebezpečné době zůstal Jan Sarkander věrný svému úřadu
a neopustil svěřené farníky, i když mnozí ze strachu
přebíhali k vítězům (evangelíkům), aby si zachránili statky
a postavení. Povstalci si zvolili za svého krále kalvínského
kurfiřta Friedricha Falckého, který dal vyplenit
svatovítskou katedrálu a udělal z ní kalvínskou
modlitebnu. Na Moravě si podobně počínal Václav
Bítovský, který vyplenil Hostýn a dal postupně spálit
uctívaný obraz P. Marie.

6. Pohan se díval na žebráky a mrzáky s pohrdáním. Co
bylo slabé a nemocné, to doráželi. Církev však věnovala
mateřskou starost lidem tělesně a duševně souženým.
7. Hrubší práce pokládal pohan za nedůstojné, křesťanství
však každou práci posvětilo.
Hle, nepřátelé, nad nimiž měli zvítězit svatí Cyril a
Metoděj.
Prof. ThDr Bohumil Zlámal

Mezitím vtrhla na Moravu z Polska kozácká jízda, jejíž
cílem bylo zakročit proti evangelické vojenské moci a která

za sebou zanechávala spoušť. Když se však přiblížila
k Holešovu, vyšel jim vstříc průvod zpívající Salve Regina,
vedený Janem Sarkanderem, který nesl monstranci. Kozáci
se ke zpěvu posléze přidali a město ušetřili. Tato zpráva se
brzy roznesla a Jan Sarkander se ocitl v podezření, že buď
on, nebo jeho pán, jehož byl důvěrníkem, měli podíl
na pozvání kozáků.
Na základě tohoto podezření byl zatčen a čtyřikrát
vyslýchán útrpným právem. Bylo od něj požadováno
vyzrazení
zpovědního
tajemství, to však přes kruté
mučení neprozradil. Ještě celý
měsíc umíral ve vězeňské cele.
I v utrpení a v nevýslovných
bolestech se modlil breviář.
Když už nebyl schopen obracet
listy, otáčel je jazykem a podle
svědectví přátel si zachoval
vnitřní radost a pokoj. Zemřel
před půlnocí dne 17. března
1620. Jeho tělo, zahalené
do červené látky na znamení
mučednictví,
bylo
uloženo
v mariánském kostele v Předhradí do kaple svatého
Vavřince a odtud je roku 1860 přenesli do katedrály
svatého Václava v Olomouci.
Úcta a tradice: Byl ctěn již záhy po své smrti pro svou
věrnost ve víře, a to nejen u nás, ale i v Polsku (homilie P. F.
Birkowského z roku 1629) a dokonce i ve Francii (pařížský
výtisk již z roku 1620). Jeho životopis zpracoval roku 1669
Ondřej E. Schwarz z Holešova. 15. září 1859 byl blahořečen

papežem Piem IX., svatořečen 21. května 1995 v Olomouci
papežem Janem Pavlem II.
Znázorňování: Už od 17. století je znázorňován v klerice
s biretem v ruce. Jeho kolárek ovíjí světlá stužka užívaná
v olomoucké diecézi. Kromě knihy a kříže mívá v ruce ještě
klíče, které jsou znamením uzamčení zpovědního tajemství.
Bývá také znázorňován s koulí na noze, případně s nástroji
mučení nebo při mučení.
Rok se svatými

KONCERT EVY HENYCHOVÉ
Ve středu 1. května 2013 v 17:00 se v kostele svaté
Kateřiny ve Štramberku uskuteční koncert Evy Henychové.
Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou,
skladatelkou i textařkou v jedné osobě, ale především
charismatickou osobností, která dokáže zasáhnout srdce
lidí všech generací. Její písně jsou osobní výpovědí člověka,
který umí nahlédnout hluboko pod povrch skutečností
všedního života.
Další informace na www.evahenychova.cz
Všichni jste srdečně zváni.

VZPOMÍNKOVÝ VEČER
Město Příbor a Římskokatolická farnost Příbor vás zvou
na vzpomínkový večer: “Kamil Jaroš - významný
klokočovský rodák“. Akce se bude konat v pátek 3. května
2013 od 19:00 v Refektáři piaristického kláštera.

Vystoupí: Jan Larisch Th.D., Jindřich Švorčík, Mořic
Jurečka a hudbou program zpestří Příborský žesťový
kvintet.
Vstup zdarma.

Monsport (varhany), Trio Zdenka Pukovce a Příborské
žesťové kvinteto.
Vstupné je dobrovolné.
Koncert pořádá a všechny Vás zve Městská organizace
KDU-ČSL Příbor.

Všichni jste zváni.

BRIGÁDA NA FARNÍ ZAHRADĚ
V sobotu 4. května zveme farníky a členy Orla od 8:30
na brigádu, která se uskuteční na Farní zahradě
na Hornychovicích.

ŠTRAMBERSKÁ POUŤ
Dne 12. 5. 2013 se uskuteční již tradiční Štramberská pouť.
V tento den budou v našem farním kostele dvě mše: v 7:00
mše svatá za farníky celebrována otcem Františkem a
v 10:00 mše svatá celebrována otcem Michalem Petrem.

Vezměte si rukavice, hrábě, kbelík na kameny, špekáčky a
nějaké dobroty i pro ostatní. Pokud se sejdeme ve větším
počtu, přesuneme se také do okolí fary. Po brigádě budeme
opékat špekáčky a s dětmi i sportovat.

Odpoledne v 14:30 bude svátostné požehnání.

Každý může nějak přiložit ruce k dílu - malý, větší i
dospělý. Děkujeme všem, kteří pomáhají zvelebovat Farní
zahradu i amfiteátr.

Duchovní správa poutního místa a děkanát Nový Jičín vás
srdečně zvou na diecézní pouť rodin, která se uskuteční
v neděli 12. 5. 2013 na poutním místě Panny Marie
Pomocné u Zlatých Hor. Na programu celého dne je křížová
cesta, modlitba růžence, mše svatá a mnoho dalšího.

Jednota Orla ve Štramberku

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Ve středu 8. května 2013 v 18:00 ve farním kostele
Narození Panny Marie v Příboře se uskuteční koncert
duchovní hudby u příležitosti oslavy Svátku matek.
Na koncertě vystoupí: Kateřina Juřenová (zpěv), Josef
Pukovec (flétna), Zdeněk Pukovec (klarinet), Karel

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN

Všechny rodiny jsou srdečně zvány.

PĚŠÍ POUŤ DO FRÝDKU
V sobotu dne 1. 6. 2013 se uskuteční další ročník již
tradiční pěší poutě za nová duchovní povolání a posvěcení
rodin. Pouť začne v 8:30 od farního kostela v Příboře, kde
proběhne registrace účastníků. Po cestě k cíli budou

probíhat společné modlitby, zpěvy s kytarou a bude
možnost svátosti smíření či jen pohovoření s kněžími. Celá
pouť bude ukončena v bazilice ve Frýdku, kde proběhne
mše svatá, která bude celebrována Mons. Martinem
Davidem, generální vikář spolu se všemi kněžími
novojičínského děkanátu. Na cestu zpět bude zajištěna
autobusová doprava.
Více informací na stránkách www.mladeznj.signaly.cz
Na Vaši účast se těší mládež děkanátu Nový Jičín.

POUČNÝ PŘÍBĚH
Daleko na vyprahlém Jihozápadě stojí indiánská vesnice a
za ní se tyčí z pouště vysoká hora. Vyšplhat na tuto horu
znamenalo velký čin, a tak všichni chlapci ze vsi toužili,
aby se o to mohli pokusit. Jednoho dne jim náčelník řekl:
„Nu tak, chlapci, dnes se můžete všichni pokusit na tu horu
vylézt. Vyjděte hned po snídani a jděte každý tak daleko,
jak dokážete. Až budete unaveni, vraťte se, ale každý z vás
mi přinese větvičku z toho místa, kam až došel.“
Vydali se na cestu plni naděje a každý cítil, že jistě dorazí
až na vrchol.
Ale brzy se loudavě vrátil tlouštík a vztáhl k náčelníkovi
ruku, v níž držel kaktusový list. Náčelník se usmál a řekl:
„Milý hochu, ty ses vůbec nedostal k úpatí hory; ani jsi
nepřešel poušť.“ Později se vrátil druhý chlapec. Přinesl
šalvějovou snítku. „Došel jsi na úpatí hory,“ řekl náčelník,
„ale vzhůru jsi nešplhal.“

Další hoch měl větvičku lindy. „Dobře,“ řekl náčelník, „ty
ses dostal až k pramenům.“
Později přišel další chlapec s trnitou větvičkou. Když ji
náčelník uviděl, usmál se a řekl: „Ty jsi šplhal vzhůru;
dostal ses až k prvnímu kamenitému splazu.“
Odpoledne dorazil hoch s cedrovou snítkou a stařec řekl:
„Podal jsi dobrý výkon, dostal ses až do poloviny hory.“
O hodinu později přišel hoch s borovou větvičkou. Tomu
náčelník řekl: „Výborně! Ty jsi vyšplhal až ke třetímu
pásmu, měl jsi za sebou tři čtvrtiny výstupu.“
Slunce už stálo nízko, když se vrátil poslední. Byl to
vytáhlý krásný chlapec vznešené povahy. Přicházel
k náčelníkovi s prázdnýma rukama, ale oči mu zářily: „Můj
otče,“ řekl, „dostal jsem se tam, kde nebyly žádné stromy –
neviděl jsem žádné větvičky, ale spatřil jsem Zářící Moře.“
Také starcova tvář se rozzářila, když slavnostním hlasem
říkal: „Poznal jsem to! Když jsem ti pohlédl do tváře, poznal
jsem to. Ty ses dostal až na vrchol. Nepotřebuješ žádnou
větvičku. Je to napsáno v tvých očích, zvoní to v tvém
hlase. Pocítil jsi nadšení, můj hochu, viděl jsi nádheru
hory.“

S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE
Žáček druhé třídy se ptá:
"Prosím, jak vůbec vypadá ten Konec světa?"
Učitelka se chytí za hlavu:
"Jakýpak konec?
Už dva roky Vás přece učím, že je Země kulatá ..!"

Při hodině biologie se ptá Max učitelky:
Max: "Co je to - má to šest noh, velké oči a je to chlupaté?!"
Učitelka: "Nevím Maxíku."
Max: "Škoda já taky ne, ale sedí vám to na hlavě."
"Paní učitelko," hlásí se malý Pepíček, "můj tatínek říkal,
že pocházíme z opice."
"Pepíčku, dnes chci přednášet novou látku, takže opravdu
nemám čas řešit vaše rodinné problémy!"
Při zkoušce z matematiky se brání student:
"Já jsem otázku pochopil, pane profesore. Nemohu ale za to,
že vy jste nepochopil moji odpověď!"
Pepíček je ve škole a učí se skloňovat. Je velká přestávka,
Pepíček se podívá do své svačiny a skloňuje
1.pád - Kdo co? - "houska"
3.pád - Komu čemu? - "Pepíčkovi"
7.pád - S kým čím? - "Se salámem."

APOŠTOLÁT MODLITBY – KVĚTEN
Úmysl všeobecný:
Za ty, jimž je svěřeno vykonávání spravedlnosti, aby vždy
jednali bezúhonně a podle svého svědomí.
Úmysl misijní:
Za kněžské semináře, zvláště v misijních církvích, aby
formovaly pastýře podle Kristova srdce, zcela oddané
hlásání evangelia.
Úmysl našich biskupů:
Aby děti již v rodině dostávali od rodičů pevný základ
křesťanského života.

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KVĚTNU
1. St
2. Čt
3. Pá
4. So
5. Ne
6. Po
7. Út
8. St
9. Čt
10. Pá
11. So
12. Ne
13. Po
14. Út
15. St
16. Čt
17. Pá
18. So
19. Ne
20. Po
21. Út
22. St
23. Čt
24. Pá
25. So
26. Ne
27. Po
28. Út
29. St
30. Čt
31. Pá

dělník svatý Josef
18:30
sv. Atanáš
6:45
Svátek sv. Filipa a Jakuba
18:30
sv. Florián
18:30
6. velikonoční – sv. Gothard
8:45
sv. Jan Sarkander
6:45
sv. Benedikt II.
6:45
Panna Maria, prostřednice všech milostí 18:30
sv. Hermus
6:45
sv. Izidor
18:30
sv. Ignác z Láconi
18:30
7. velikonoční – sv. Pankrác
7:00, 10:00
sv. Ondřej Hubert Fournet
6:45
Svátek sv. Matěje
6:45
sv. Žofie
18:30
Svátek sv. Jana Nepomuckého
18:30
sv. Paschal Baylon
18:30
sv. Jan I.
18:30
Slavnost Seslání Ducha Svatého
8:45
sv. Bernardin Sienský
6:45
sv. Ondřej Bobola
6:45
sv. Julie
18:30
sv. Jan Křtitel de Rossi
6:45
sv. Vincenc Lerinský
18:30
sv. Beda Ctihodný
18:30
Slavnost Nejsvětější Trojice
8:45
sv. Augustin z Canterbury
6:45
sv. Emil
6:45
sv. Maximin
18:30
sv. Zdislava
6:45
Svátek Navštívení Panny Marie
18:30

