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Náměty na témata a články do únorového čísla zpravodaje 

zasílejte na email vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte 

osobně Vojtěchu Monsportovi do 20.1. 

 

 Internetové stránky farnosti: 

 www.stramberk.farnost.cz 

 JEDNOTA KŘESŤANŮ 
 

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanŧ. 
 

Problém jednoty křesťanŧ se týká všech, bez ohledu 

na křesťanovo mládí či stáří. Jednota Ježíšovi ležela na srdci 

nejvíce. Modlil se k otci: „Ať všichni jsou jedno. Jako ty, otče, 

ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty 

jsi mě poslal.“ (Jan 17, 21) Rozkoly jsou jako bolavé a zanícené 

rány na Ježíšově těle. Vedou k nenávisti, oslabují samotné věřící 

i věrohodnost křesťanŧ navenek. 
 

K tomu, aby skandál rozkolu zmizel ze světa, je zapotřebí 

obrácení všech zúčastněných, znalost vlastních kořenŧ víry a 

poctivé vypořádání se s přesvědčením druhých, ale především 

společné modlitby a společné služby křesťanŧ všem lidem. Ti, 

kdo nesou v církvi nějakou zodpovědnost, nesmí připustit, aby se 

přerušil teologický dialog. 
 

Mnohá společenství po celém světě se nazývají církvemi. Podle 

katolického chápání jsou skutečnými církvemi pouze ta, 

ve kterých zŧstaly kompletně uchovány Ježíšovy svátosti. 

Vztahuje se to především na pravoslavnou církev a na východní 

církve. 
      Youcat 

 

 CÍRKEV PRAVOSLAVNÁ 

 

Pravoslavní křesťané se modlí doma i v kostele většinou ve stoje. 

Při obřadech zpívají bez doprovodu varhan nebo hudebních 

nástrojŧ, zapalují svíce, uklánějí se a také se křižují. 

Pravoslavná bohoslužba spočívá v modlitbě, ze čtení Bible a 

z Eucharistie. 
 

Jsou tu zapojeny všechny smysly. Sluch vnímá zpěv, čich vnímá 

vŧni kadidla, chuť přijímáním proměněného chleba, zrak 

ikonami a barvami nádherných liturgických rouch. 

 

mailto:vojtechmonsport@seznam.cz


Náboženské služby vykonávají kněží, kterým pomáhají diákoni - 

jáhnové. Biskupové spravují větší celky církevních obcí. 

Metropolité jsou duchovní hodnostáři, kteří stojí v čele velkých 

místních církví. Patriarchové řídí některé starobylé a významné 

církve. A zde patriarcha konstantinopolský má primát. 
 

Hlavní svátky pravoslavných jsou velikonoce – je to svátek 

svátkŧ. Svátostem říkají tajemství. Křest udělují ponořením 

do vody a hned také udělují biřmování. 
   Kniha o náboženstvích, 1993 

 

 

 SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ 
 

Zprávy o životě sv. Anežky jsou rŧzné a někdy 

si i protiřečí. Jsou však velmi staré. První 

z nich je báseň vytesaná na její náhrobní 

kámen, kterou složil papež Damasus a která se 

odvolává na ústní podání. Podle Damase šla 

Anežka bez bázně na hranici zakrývajíc si nahé 

tělo svými vlasy. 
 

Anežka pocházela z římské křesťanské rodiny, 

snad patricijské, podle jiných však byla dcerou 

osvobozených otrokŧ. Ještě v útlém věku se 

zasvětila Bohu. Když jí bylo dvanáct let, 

vytrvala za Diokleciánova pronásledování 

ve své víře v Krista, byť se mnozí křesťané své víry zříkali. Syn 

římského prefekta, který se do ní zamiloval, ale byl odmítnut, ji 

dal úřadŧm. Byl to snad týž prefekt, který ji nahou vystavil 

na místě pro veřejné prostitutky v cirku. Byla uvržena do ohně, 

ale plameny se rozdělily a ani se jí nedotkly. Vlasy jí vyrostly 

tak, že zahalily celé její nahé tělo. Nakonec jí bylo mečem proťato 

hrdlo na zpŧsob, jakým se zabíjeli beránci. I z tohoto dŧvodu je 

na obrazech znázorňována s beránkem, symbolem čistoty a oběti. 

Její smrt někteří datují mezi roky 249 a 251 do doby Deciova 

pronásledování, jiní do roku 304, kdy za Diokleciána propuklo 

poslední velké pronásledování křesťanŧ. 
 

Anežčino mrtvé tělo bylo pohřbeno v katakombách podél Via 

Nomentana, které dnes nesou její jméno. Konstantinova dcera, 

princezna Konstantina, zde dala vybudovat chrám s vlastním 

mauzoleem. Papež Honorius I. tu pak v 7. století postavil 

nádhernou baziliku s dvojitým sloupořadím vyzdobenou mj. 

cyklem fresek, na nichž je zobrazeno její passio. Tyto fresky se 

při následujících úpravách ztratily. Bazilika byla v 16. – 18. 

století vícekrát vyzdobena a Pius IX. ji v polovině 19. století 

zrenovoval. 
 

Anežčin kult byl rozšířen již v raném středověku a dosvědčuje ho 

existence jí zasvěcených kostelŧ a znázorňování její postavy 

ve vidění mučedníkŧ a světcŧ. Anežka byla během staletí 

připomínána cykly fresek a její mučednictví bylo často 

předmětem náboženských výjevŧ. Podle prastarého zvyku jsou 

v nomentánské bazilice dne 21. ledna žehnáni dva beránci, 

chovaní řeholnicemi. Z jejich vlny benediktinky od Svaté Cecílie 

tkají posvátná pallia, bílé pruhy látky svěcené papežem navečer 

dne 28. ledna na hrobě sv. Petra a určené pro katolické 

patriarchy a metropolity. 
 

Anežka je patronkou mladých, je ochránkyní čistoty a 

zahradníkŧ. Je také patronkou řádu trinitářŧ. Dne 28. ledna 

roku 1193 totiž, v oktávu umučení sv. Anežky (kdy se podle 

tradice její rodiče vydali k Anežčinu hrobu a jejich dcera se jim 

zjevila s beránkem, symbolem Krista, v náručí), sv. Jan 

de Matha spatřil ve zjevení Krista, jak vyměňuje křesťanské a 

muslimské otroky, a dostal myšlenku založit řád, který by se 

věnoval vykupování vězňŧ. Anežka je také patronkou Viscontiŧ, 

milánské vládnoucí rodiny. 
    Svatí na každý den 
 

 

 



 SKAUTSKÉ OKÉNKO 
 

 VÁNOČNÍ SCHŦZKA – HOLKY 

 

Dívčí skautský oddíl Minehawa letos oslavil příchod svátkŧ 

tradiční Vánoční schŧzkou. Děvčata se sešla v sobotu 

17. prosince ve skautské klubovně na faře. Měly pestrý program: 

zahrály si několik her, vyzkoušely tradiční vánoční zvyky (např. 

házení papučí, rozkrajování jablíček, …), také ochutnávaly 

nejrŧznější druhy vánočního cukroví. Rozdávání dárečkŧ a 

zpívání koled samozřejmě taky nemohlo chybět, dokonce skautky 

ochutnaly i pravý vánoční bramborový salát. Na závěr schŧzky 

dívky zapálily prskavky a poděkovaly Ježíškovi za krásné dárky. 
 

Fotografie najdete na internetových stránkách oddílu 

minehawa.skauting.cz 
 

 VÁNOČNÍ SCHŦZKA – CHLAPCI 

 

Kluci měli svou Vánoční schŧzku 

v neděli 18. prosince. Na začátku se 

všichni pustili do výroby betlému. 

Po krátké modlitbě jsme se vydali 

na Bílou horu. Tam jsme u našeho 

tradičního stromu podarovali 

zvířátka kaštany, jablky a suchým 

chlebem. Při zpáteční cestě jsme se zastavili u otce Františka a 

předali mu společný vánoční dárek za holky i kluky. Poté jsme 

již zamířili zpět do klubovny, kde nás čekal bramborový salát 

(dárek od holek – Děkujeme) a teplý čaj. Pak jsme si zahráli 

oblíbenou oddílovou hru Elektrika a vrhli se na rozdávání a 

rozbalování dárkŧ. Stromeček jimi byl obsypán, takže se 

pro každého něco našlo. Na závěr jsme se u stromečku pomodlili 

a zazpívali koledy. 
 

Fotografie najdete na internetových stránkách oddílu 

rytiri.skauting.cz 

 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

 

Stejně tak jako každý jiný rok, tak i letos jsme 

se společně zapojili do roznášky Betlémského 

světla do štramberských domácností. Letos nám 

počasí přálo a jsme velice rádi, že jsme mohli 

přispět k pravé vánoční pohodě při zapálené 

svíčce při štědrovečerní večeři. 
 

Vždyť letošní motto, pro které byl vybrán tento biblický citát: 

„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“ (Iz 9, 1), nás 

přímo vybízí, abychom Betlémské světlo přivítali i v našich 

domácnostech, které by se měly rozzářit světlem a radostí 

z právě narozeného Božího syna. 
 

Děkujeme všem domácnostem za vřelé přijetí. 
 

 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

Z kraje roku 2012 pořádá Charita Kopřivnice tak 

jako každý rok tradiční „Tříkrálovou sbírku“, 

z jejíhož výtěžku pomáhá Charita lidem v nouzi 

nejen u nás v České republice, ale i v zahraničí. 
 

Ve štramberské farnosti bude v tomto roce devět 

skupinek, které budou domácnosti obcházet 

v termínu od 1. do 14. ledna 2012. 
 

Domy, které nestihnou Tři králové navštívit z dŧvodu rozlehlosti 

města a malého počtu skupin, budou moci přispět v neděli 

8. 1. 2012 do kasiček před místním kostelem. 
 

Za všechny příspěvky Pán Bŧh zaplať. 
 

 

 

 

 

 



 VI. PLES STŘEDISKA MLÁDEŽE 
 

Všechny taneční, společenské a soutěživé nadšence srdečně zvou 

mladí Ostravsko – Opavského biskupství na jubilejní 

 

 6. Ples střediska 

 7. ledna 2012 v 19:30 v základní škole Stará Ves n. O. 
 

Mŧžeš se těšit na živou hudbu – kapela Entermusic, zábavu, 

soutěže, tombolu a další program, kterým tě provedou šikovní 

moderátoři. Něco k snědku a pití se najde, určitě potkáš staré 

známé. 

 Vstupné: 99Kč 

 Malý dárek do tomboly je vítán. 
 

Více informací na internetových stránkách dcm.doo.cz/ 
 

 

 DĚKANÁTNÍ BENEFIČNÍ PLES 

 

Chceš se zase po roce pořádně pobavit, poznat věřící z děkanátu 

a při tom pomoci dobré věci? Nespokojuješ se s prŧměrností? 

 

 Děkanátní benefiční ples  

V pátek v 18:30 dne 10. 2. 2012 Lubina 

 Začneme společně mší svatou v lubinském kostele. 
 

Těšit se mŧžete na úžasnou kapelu YPSILON, skvělý program, 

hodně dobrého pití i jídla, bohatou tombolu a mnoho dalšího… 

 

Těší se na vás mládež děkanátu NJ. 
 

Více informací na internetových stránkách mladeznj.signaly.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 BIBLICKÝ SLOVNÍK 

 

 RELIKVIE A RELIKVIÁŘ 

 

Pojem relikvie (z latinského reliquiae – ostatky) označuje 

zejména tělesné pozŧstatky světcŧ, ale také předměty s životem 

svatých spojené (zbytky jejich šatŧ a jiných osobních předmětŧ). 

Nad hroby mučedníkŧ bylo zvykem stavět oltáře – to se stalo 

základem pro pozdější podoby uctívání relikvií. Relikvie byly 

ukládány v relikviářích, aby mohly být uctívány a používány při 

náboženských obřadech. Církev rozlišuje tři stupně ostatkŧ – 

buď jsou to přímo ostatky světce, zpravidla kosti, nebo jde o věci, 

které užíval – například roucho sv. Jana Kapistrána, anebo jde 

jen o předměty, které jsou tzv. ostatky dotýkané – jde obyčejně 

o svaté obrázky. 
 

U nás najdeme relikvie například v novogotickém hlavním oltáři 

katedrály sv. Víta na Pražském hradě – relikvie svatých 

Vojtěcha, Václava, Ludmily, Prokopa, Cyrila a Metoděje. 

V klenotnici Metropolitní kapituly sv. Víta v Praze se nachází 

přilba a drátěná košile sv. Václava. Relikvie jsou součástí také 

Svatovítského pokladu. Zejména se jedná o hřeb z Kristova kříže 

zasazený do zlata a ostatkový kříž (zvaný korunovační). Značnou 

část relikvií nashromáždil Karel IV. 
 

 PROROK 

 

Na rozdíl od dnešního pojetí se nejedná 

o člověka, jenž by předvídal budoucnost, ale 

o Božího prostředníka, o člověka, který 

zprostředkovává styk mezi Bohem a lidmi. 

Biblický prorok zprostředkovává Boží slovo 

a jeho vŧlí lidem a také přednáší Bohu 

prosby lidí a přimlouvá se za ně. 
 

Největším prorokem podle biblického 

podání a vzorem všech ostatních prorokŧ je 



Mojžíš, který mluvil s Bohem tváří v tvář a skrze něj dal Bŧh 

svému lidu zákon. Dalším významným prorokem je Eliáš, který 

nezemřel, ale byl vzat přímo k Bohu v ohnivém voze. 
 

 

 POUČNÝ PŘÍBĚH 

 

 MISTROVY HODINY 

 

V jednom malém městečku bydlel hodinář se svou 

rodinou. V dílně měl mnoho rŧzných hodin, které 

sám vyrobil. Některé tikaly vesele, u jiných kyvadlo 

zvolna a dŧstojně odměřovalo čas. Měl šikovné ruce 

a bystrý rozum, ale byl nemocný a měl chromé 

nohy. Lidé ve městě byli chudí, proto si málokdo 

přišel nějaké hodiny koupit. 
 

Jednou hodináře navštívil přítel a požádal o opravu hodinek. 

Zatímco muž opravoval hodinový strojek, přítel si prohlížel 

vystavené hodiny. Byl udiven jejich pestrostí, krásou a 

rozmanitým provedením. 
 

„Jsi opravdový umělec, tvoje hodiny jsou hotové poklady.“ Ale 

hodinář jen mávl rukou. V záplavě starostí ho uznání ani moc 

nepotěšilo. 
 

„K čemu jsou mi tyto poklady, když je nikdo nekoupí? Jen mi tu 

tikají a odměřují moji bídu. Ani trochu mi Bŧh neulehčí mŧj 

těžký život. Sotva uživím rodinu, jsem chromý, mohu jen sedět a 

vymýšlet stále nové hodiny. Ale k čemu?“ 

 

Přítel mlčel, jako by ani neposlouchal. Najednou ho zaujaly jedny 

hodiny: „Tyto jsou překrásné, ty se ti opravdu povedly!“ „Ano, 

podle nich reguluji všechny ostatní, jdou velice přesně,“ 

odpověděl hodinář. Je jenom velká škoda, že jsi je zatížil 

takovými kusy kovu,“ řekl přítel a vyvlékl závaží z háčku. 

Hodiny přestaly tikat a kyvadlo se pomalu zastavovalo. „Co to 

děláš! Vždyť jsi jim vzal jejich hnací sílu! Jak teď mohou jít?“ 

zlobil se hodinář. 
 

Přítel se usmál a pověsil závaží zpět. Ťukl do kyvadla a hodiny 

zase šly. „Jsi velký mistr, hodináři, přesně víš, jakou hnací sílu 

každý typ hodin potřebuje. Právě tak nebeský Mistr, náš Bŧh, 

dobře ví, co je pro každého z nás potřebné. On nikoho nepřetíží. 

Bŧh chce, abychom byli tvořiví, citliví a věděli, že jsme na něm 

závislí. Kdyby nám naše břemeno vzal, byli bychom stejně 

neužiteční, jako hodiny bez závaží.“ 

 

Přítel odešel. Hodinář však ještě naslouchal tikotu svých hodin a 

přemýšlel. Prosil o sílu více Bohu dŧvěřovat a naslouchat jeho 

hlasu. 
 

 

 S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE 

 

V Karibském moři se prohání hurikán. Padla mu za oběť i jedna 

luxusní jachta. Potopila se a přežili jen dva pasažéři – majitel 

Dr. Eskin a jeho sluha. Podařilo se jim doplavat na blízký ostrov, 

avšak brzy zjistili, že je neobydlený. Sluha propadl depresím a 

strachu, že tam zahynou, že je nikdo nenajde. Dr. Eskin vypadal 

klidný a sluha se ho ptá: „Pane, vás to netrápí?“ 

„Poslouchej Benny. Před pěti lety jsem věnoval Armádě spásy 

pŧl milionu liber a Červenému kříži taky pŧl milionu. Každý rok 

to bylo stejné.“ „No a?“ 

Doktor se usmál a povídá: „No a zítra začíná jejich příspěvková 

kampaň. Oni mne najdou!“ 
 

 

 PŘÁNÍ DO ROKU 2012 

 

Vstupujeme do nového roku, do nového času. Jaký ten rok asi 

bude? To nikdo z nás nevíme. Avšak jako katoličtí křesťané 

chceme začínat rok 2012 s dŧvěrou v Boží lásku neboli 

s křesťanskou nadějí. 
 



Co je to naděje? 

Ve všeobecném významu je to očekávání nějakého budoucího 

dobra. Naděje byla vždycky vzpruhou jak jednotlivých osob, tak 

celých národŧ. Bylo tomu tak zvláště tehdy, když se dostali do 

těžké situace. Tehdy se utěšovali, že všechny těžkosti přejdou a 

že nastanou lepší časy. 
 

Pravá naděje je naděje náboženská. Tou pravou nadějí je dŧvěra 

v Boha a v Boží pomoc. Taková naděje se táhne jako červená nit 

celým Starým Zákonem. Z četby Písma svatého poznáváme, že 

Hospodin je zdrojem veškeré naděje svého vyvoleného národa. 

Izraelský národ očekává od Hospodina pomoc, milosrdenství a 

také odpuštění hříchŧ. Od Hospodina očekává též slíbeného 

Spasitele. 
 

S příchodem Spasitele Ježíše Krista se objevuje křesťanská 

naděje. A předmětem této naděje je život věčný a také všechno, 

čeho je třeba k jeho dosažení. Právě tato křesťanská naděje je 

zdrojem útěchy věřících v těžkých dobách. Taková naděje 

posilovala křesťany zvláště v době pronásledování. Posilovala 

apoštoly při hlásání evangelia a pomáhala jim nést těžké 

břemeno povolání. Naděje jim byla světlem ve věznicích. S nadějí 

ve věčný život obětovali statečně svŧj pozemský život. Tato 

naděje posilovala věřící ve všech dobách. 
 

Také v současné době je křesťanská naděje pevným majákem. 

Jako křesťané doufáme, že ani největší bouře nám nemohou 

uškodit. 
 

Proto v novém roce chceme pravidelně obnovovat křesťanskou 

naději. A chceme se také modlit se žalmistou: „Bože, nevzdaluj se 

ode mne, Bože mŧj na pomoc mi pospěš. Já budu stále doufat, 

všude šířit tvoji chválu.“ 

     otec František 
 

 

 

 

PROGRAM BOHOSLUŽEB V LEDNU 
 

1. Ne Slavnost Matky Boží Panny Marie 8:45 

2. Po sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský 6:45 

3. Út sv. Jenovéfa 6:45 

4. St bl. Anděla z Foligna 18:00 

5. Čt sv. Telesfor 6:45 

6. Pá Slavnost Zjevení Páně 18:00 

7. So sv. Rajmund z Penafortu 18:00 

8. Ne Svátek Křtu Páně 8:45 

9. Po sv. Julián 6:45 

10. Út sv. Agathon (Dobromil) 6:45 

11. St ct. Marie Elekta 18:00 

12. Čt sv. Probus (Pravoslav) 6:45 

13. Pá sv. Hilarius z Poitier 18:00 

14. So sv. Sáva Srbský 18:00 

15. Ne sv. Pavel Poustevník – 2. v mezidobí 8:45 

16. Po sv. Marcel I. 6:45 

17. Út sv. Antonín Veliký 6:45 

18. St Panny Maria, Matka jednoty křesťanŧ 18:00 

19. Čt sv. Márius a Marta a jejich synové 6:45 

20. Pá sv. Fabián a Šebestián 18:00 

21. So sv. Anežka Římská 18:00 

22. Ne sv. Vincenc – 3. v mezidobí 8:45 

23. Po sv. Ildefons 6:45 

24. Út sv. František Saleský 6:45 

25. St Svátek Obrácení svatého Pavla 18:00 

26. Čt sv. Timotej (Bohuslav) a Titus 6:45 

27. Pá sv. Anděla Mericiová 18:00 

28. So sv. Tomáš Akvinský 18:00 

29. Ne sv. Sulpicius – 4. v mezidobí 8:45 

30. Po sv. Martina 6:45 

31. Út sv. Jan Bosco 6:45 


