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SVATÝ VAVŘINEC GIUSTINIANI
biskup
narozen: 1. července 1381, Benátky
zemřel: 8. ledna 1456, Benátky
Vzýván proti obezitě
Atributy: bývá zobrazován jako biskup mezi chudými, kterým
rozdává almužny

Z obsahu:
 Svatý Vavřinec Giustiniani
 Vánoční kolébání
 Plesová sezóna
 Akce pro mládež
a mnoho dalšího …
Náměty na témata a články do únorového čísla zpravodaje
zasílejte na email: vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte
osobně Vojtěchu Monsportovi do 22. ledna 2016
Internetové stránky farnosti:
www.stramberk.farnost.cz

Původem po otci byl ze šlechtického rodu
z italských Benátek. Otec velmi brzy zemřel,
ovdovělé matce bylo 24 let. Vavřinec už
v dětství začal toužit po svatosti a vlivem svých
představ, uvažováním o životě a o Bohu, se
jevil samotářský a nepřirozeně vážný.
Při pohledu na Ukřižovaného vyznával: „Ty
Pane, jsi mou nadějí, v tobě je Pane má síla i
má
útěcha.“
V 19
letech,
pod vlivem
mystického zážitku s nabídkou Boží moudrosti,
které řekl „ano“, se rozhodl pro řeholní povolání. Správnost
rozhodnutí si prověřoval svým úsilím žít asketicky. Příbuzní jej
chtěli oženit, ale on jim unikl, aby pokračoval ryze duchovní
cestou. Připojil se ke společenství světských duchovních, kteří
pod vedením Gabriela Condulmera (pozdějšího Evžena IV.)
usilovali o vznik nové kongregace s pravidly kanovníků řádu
svatého Augustina. Dosáhli schválení a klášterní prostory
při chrámu svatého Jiří na ostrově Alga, kde Vavřinec
pokračoval v tvrdém kajícím životě. Miloval pokoru a nejnižší
postavení, vždy našel příležitost k sebezáporu, ať šlo o delší
stání, odříkání si pokrmu. Překypoval skromností a úslužností.
Za svého noviciátu onemocněl a podstoupil dvakrát bez narkózy
operaci krku s mimořádnou trpělivostí a bez jakýchkoliv obav.

Velmi brzy byl vysvěcen na kněze. Opakovaně byl volen
představeným kláštera a s uznáním kongregace i jejím
generálním představeným. Ač nechtěl být volen, vedl si velmi
moudře a obezřetně. Kongregaci dal stanovy a dbal v ní na úsilí
o dokonalost všech jejích členů. Slabé posiloval, malomyslným
dodával odvahy, v napomínání chybujícím bratřím se zrcadlila
velká láska, která se neminula účinkem.
Z klášterního života jej vytrhl papež Eugen IV., který využil jeho
poslušnosti, aby jej učinil biskupem v Benátkách v květnu roku
1433. Mikuláš V. jej pak roku 1451 povýšil na patriarchu.
Vavřinec však na přísnosti k sobě neubral a zvyšoval lásku i
štědrost k nejchudobnějším. Byl reformátorem života své
diecéze. Pravděpodobně v posledních letech svého života sepsal
dílo „O stupních dokonalosti“ (De perfectionis gradibus).
Zanechal i další spisy. Jak v pokoře žil, tak v pokoře zemřel,
mysle na tvrdé lůžko svého Pána, jehož byl služebníkem.
Z pravidel svatého Vavřince bývá připomínáno, že pravá věda je
ve dvou dílech: první obsahuje znalost, že Bůh je vše a druhý
ukazuje nicotu člověka. Svatý Vavřinec Giustiniani také píše:
Pokud někdo chce zachovat čistotu srdce, ale svůj život tráví
ve smyslných radovánkách, podobá se člověku, který se snaží
oheň uhasit tím, že na něj přihazuje dříví.
catholica.cz

SEBEVÝCHOVA K MANŽELSTVÍ
2. Volba partnera a průběh známosti.
- Kdy mám začít chodit s děvčetem? Maminka říká, že na to
mám ještě času dost.
- Já už známost mám. Co se tedy má dělat a co se nemá dělat,
když dva spolu chodí.
- Jak poznám tu pravou?
- Zasnoubení - je to ještě moderní?

Takhle zní obvykle dotazy mladých lidí, když se sejdou
s knězem.
Nejprve tedy: kdy je na čase začít se zajímat o druhé pohlaví?
Maminka říká času dost - ale tím jistě myslí známost vážnou,
dokud nemáš v dohledu možnost ženění, vdávání. Jinak je
pro přirozený vývoj dobrého vztahu chlapců a děvčat nejlepším
prvním zážitkem.

Dobré kamarádství v dobré partě
Řeknete: kde se sejít? Je tu přece parta farní mládeže. Farní sál
kromě pouti většinou zahálí po celý rok. Jistě vám jej kněz rád
dá k dispozici. Nebo alespoň půdu, kde se dá udělat klubovna.
Jinde je šikovná místnost při kostele: sakristie nebo oratoř.
Kolik příležitosti má taková parta farní mládeže k radostné a
pěkné činnosti při přípravě nedělní bohoslužby, při slavení
svátků, při všestranné pomoci knězi ve farnosti. Při tom všem je
- a to je pro nás to hlavní - příležitost ke kamarádskému styku,
k bližšímu seznámení.
Kde takovou farní partu dosud v provozu nemáte, chutě začněte.
Není to žádný spolek, není třeba nic zakládat - je to farní rodina
a vy jste její část. Podobně užitečná je i účast v Junáku a
podobně.
Jen si všimněte, co to dělá tam, kde takový přirozený styk
mezi mládenci a děvčaty není. Citové napětí se městná buď
do ostýchavosti a samotářství, nebo do divočení za každou sukní.
Vždyť jste si toho jistě i sami všimli: ti, co ve třídě byli
nejhloupější na učení, ti se zpravidla první vdávají a žení. Proč?
Vhopsat se slečnou do postele, to je jediná činnost, kterou můžeš
dělat bez kvalifikace, bez učení.
Po údobí kamarádství se všemi v partě následuje údobí tak
zvaného „párkování“. Je to tak dobré a v pořádku - ale kdy je

na čase začít si to, čemu se říká známost? Zatím ještě je to jen
nezávazná známost. Dva mají najednou pocit, že je toho mnoho,
co by si chtěli říct sami mezi sebou - mimo dosah veřejných
chechtavců v partě. Těm dvěma je najednou lépe, když jsou sami.

Na co si máme při vyhledávání partnera dávat pozor?

K přátelské sympatii mezi chlapcem a dívkou se přidává velice
brzo i sexuální odezva, smyslné vzrušení, které může přerůst i
do zamilovanosti. Ale co se šestnáctiletým zamilovaným, když se
přestane učit, pracovat a chce všechen čas trávit jen u nohou své
vyvolené? Ještě štěstí, že většina dívek je v tomhle moudřejší a
vrátí zamilovaného nezletilce tam, kam patří – do lůna party.

Vy, mládenci, - prchejte, od dívenek, které jsou líné. Nepleťte to
s lenivostí - to je vychutnávání odpočinku po vykonané práci;
udělal jsem a teď vychutnávám odpočinek - to je dobrá věc. Ale
dívka lína, tu práce nebaví. Ani práce v práci, ani práce doma.
Ono to sice zní roztomile, když rudé rtíky pohrdavě šveholí
o patlání se a vařením knedlí a o špinění se s nádobím. Ale když
má jídlo patlat a nádobí umývat muž, aby se děti jednou trochu
najedly, pak už to tak roztomilé není. Líná dívka se pozná i podle
toho, že svůj špinavý krk zastírá kosmetikou.

První etapa známosti musí být zcela nezávazná: oba mají právo
kdykoliv odejít. Je to doba bližšího poznávání - a poznat povahu
druhého není nic snadného. Jistě, některé vlastnosti poznáš
brzo, ale ty hlavní se projeví až časem. Za starých časů se
radívalo, aby mládenec vylil své dívce na šaty červené víno,
dívka aby mládenci sedla na klobouk - aby měli příležitost
poznat, jak se ten druhý chová v nepříjemné situaci.

Ale kdyby jen to, líné dívky chutě lžou. Rády sedí a vedou
donekonečna intelektuálské cigaretokávové debaty a diskuse.
Bývají stále s něčím nespokojené a zlobivé: Líná dívenka se
nestane pracovitou, ani když se stane maminkou. Proto, dobře si
prověř, jestli je dívka, o kterou se zajímáš, čistotná, pořádná a
pracovitá venku i doma. Sleduj, jak ráda mluví o domově a pěkné
domácnosti.

„Vezmu si jen blondýnku s modrýma očima, která je i
bezstarostná i něžná, veliká kolem 170 cm a nemá ráda psy“ inzeruje mládenec. Zůstane asi starým mládencem, jestli si nedá
od někoho vysvětlit, že na to jde hloupě, když se pachtí za uměle
vytvořeným ideálem.

Prchejte i před toxikomankou. Před tím snad ani nemusím
varovat. Dívka, která vyrovnává své nálady štamprdlí nebo
tabletkou, je troska a nemá právo se o manželství pokoušet.
Leda, až za delší čas po úspěšném léčení - protože vyléčení je tu
v počátcích možné.

Jistě jste si všimli, že jsem nezačal popisovat vznik páru jako
šílené zamilování. Vím, děje se to, ale zamilování je něco jako
poslední z dětských nemocí, jenom předstupeň k lásce opravdové.
Proč? Zamilovaný nevidí, neslyší, toká jako tetřev. Kdo ho
upozorní na chyby a vady milované bytosti, ten se mýlí a nepřeje
mu jeho štěstí. Jistá část brzkých rozvodů jde na vrub právě
toho, že se vzali ještě v době, kdy byli do sebe zamilovaní.
Nepočkali, jestli zamilovanost v nich přeroste do podoby lásky
manželské, a ta je docela jiná než zamilovanost.

Varuj se také dívky utrácivé, která si ze svého výdělku korunu
neušetří a ještě tahá z rodičů. Z té se stává v manželství většinou
parazit, ověšený tuzexovým zbožím. Pak jsou tu dvě vlastnosti,
které činí dívku zcela neschopnou pro život v páru - ač právě
takové dívky se o mládence nejčastěji zajímají: Je to žárlivost a
hysterie.
Žárlivost je sice písničkáři opěvována jako důkaz lásky - ale není
to tak. Žárlivost je láska chorobně zvrhlá - protože je sobecká.
Myslí jen na sebe: Já tě potřebuji, já, já. Zatímco zdravá láska, ta
je nesobecká, ta myslí na druhého víc než na sebe. Jakmile ti

dívenka poprvé řekne: „A to si pamatuj, že kdybych se někdy
něco na tebe dozvěděla, tak bude zle…!“ dej si na ni pozor.
Žárlivá dívka si stále motá v hlavince různá podezření a je
zbytečné jí něco vymlouvat. Doporuč jí, aby se šla léčit a uteč
od ní, i kdyby byla sebekrásnější. V manželství by to nepřestalo,
ale naopak, zhoršovalo by se to do podob nesnesitelných.
Hysterie to je také projev choroby, choroby zákeřné, protože
skryté. O co, jde? Je to nadřazení citu nad rozumem. Jak se
projevuje: Především častou urážlivostí -naštváním. Hádka se
vášnivě rozdmýchává a stejně se pak provozuje slast z usmíření.
Je to takové hnusné divadlo, co hysterka hraje - a to s velkou
náruživostí. Vaší rolí, pánové, při téhle hysterické hře má podle
jejího mínění být, abyste ji usmiřovali, abyste ji odprošovali,
abyste se kolem trucující plazili, abyste ztratili klid. Postupně
hysterky rozvíjí hotové komedianství v hořekování, pláči a
vyděračském vyhrožování, že si chudinka něco udělá. Zle je
s mládencem, když tu roli usmiřovače přijme. Utíkej
od hysterky, co ti nohy stačí. Jako žárlivá, tak i hysterická dívka
není vůbec schopna navázat normální známost, žít normálně
v manželství.
Prvním varováním, že máš co dělat s hysterkou, ti může být, že
se tyhle dívky většinou šíleně nesnášejí se svou matkou. A táta ten nadržuje bráchům. A bráši? Děsní hulváti. Jen sebe vidí
hysterik ve světle ušlechtilém. Kamarádky buď nemá vůbec,
nebo jaksi podivné. Proto i zde platí: uprchni co nejrychleji
od známosti s dívkou, když u ní objevíš hysterické příznaky.
Ladislav Simajchl, www.fatym.com

SCHŮZKY MINISTRANTŮ
KDE: na faře ve Štramberku
KDY: v sobotu 9. a 23. ledna od 9:30 do 11:30
Zváni jsou všichni chlapci od 1. třídy ZŠ výše.

SETKÁNÍ MLÁDEŽE
KDE: na faře ve Štramberku
KDY: v pátek 8. a 22. ledna od 19:00 – po adoraci
Zváni jsou všichni od 13 let.

SBÍRKY V MĚSÍCI PROSINCI
V neděli 6. prosince 2015 bylo na katedrálu vybráno 8 473,- Kč
ve Štramberku a 4 100,- Kč v Závišicích. V neděli 13. prosince
2015 bylo na potřeby farnosti vybráno 18 145,- Kč
ve Štramberku a 4 200,- Kč v Závišicích.
Na běžném účtu veřejné sbírky je částka 190 672,- Kč.
Za všechny vaše dary, Pán Bůh zaplať.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Z kraje roku 2016 pořádá Charita Kopřivnice tradiční
„Tříkrálovou sbírku“, z jejíhož výtěžku pomáhá Charita lidem
v nouzi nejen u nás v České republice, ale i v zahraničí.
Ve štramberské farnosti budou v tomto roce skupinky obcházet
domácnosti v termínu od 2. do 15. ledna 2016.
Za všechny příspěvky Pán Bůh zaplať.

VÁNOČNÍ KOLÉBÁNÍ
V pátek 8. ledna 2016 v 16:30 se v kostele svatých Cyrila a
Metoděje v Závišicích uskuteční benefiční představení vánoční
zpěvohry Vánoční kolébání. Účinkuje Komorní sbor Masarykova
gymnázia Příbor pod vedením Blanky Hrubé a odborné asistence
Jarmily Moravčíkové.
Výtěžek koncertu bude věnován kostelu na zakoupení nových
varhan.
Na všechny se těší pořadatelé.

 Občerstvení
 Soutěž o ceny
Vstupné 90,- Kč
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

VEČER MLADÝCH
Diecézní centrum mládeže zve všechny mladé na Večer
mladých. Začínáme ve středu 20. ledna 2016 v 18:00.
Více informací na internetových stránkách dcm.doo.cz/

X. PLES STŘEDISKA MLÁDEŽE
Všechny taneční, společenské a soutěživé nadšence srdečně zvou
mladí Ostravsko – Opavského biskupství na jubilejní
10. Ples střediska
9. ledna 2016 v 19:30 v základní škole Stará Ves n. O.
Více informací na internetových stránkách dcm.doo.cz/

FILMOVÝ VÍKEND
Diecézní centrum mládeže zve všechny mladé na filmový
víkend. Začínáme v pátek 29. ledna 2016 od 19:00.
Předpokládané ukončení je v neděli 31. ledna 2016 v 13:00.
Více informací na internetových stránkách dcm.doo.cz/

LIDOVÝ PLES

MLADÍ LIDOVCI

Místní organizace KDU-ČSL Závišice Vás srdečně zve na Lidový
ples v sobotu 16. ledna 2016 od 19:30 v Pohostinství U Kremlů
v Závišicích.

Ve dnech 11. a 12. prosince 2015 proběhla na faře
ve Štramberku víkendovka pro mladé s názvem Mládí v akci.
Tuto akci pořádal zástupce strany Mladí lidovci, který si za své
cíle klade vytváření prostředí stimulujícího osobnostní, profesní,
sociální, politický a duchovní růst mladého člověka v duchu
křesťanských hodnot. Víkendovku vedl předseda krajské
organizace Mladých lidovců Václav Najzar.

Můžete se těšit na:
 Dechovou hudbu Šmelařinku Jakuba Sklenovského
 Hudbu Ladislava Pospěcha
 Taneční vystoupení

Během pátečního odpoledne probíhaly seznamovací aktivity
následované večerní debatou v místní hospůdce. V sobotu ráno
pak účastníci měli možnost projít si křížovou cestu, která byla
před několika lety zrestaurována. Trasa vedla z okrajové části
Nového Jičína až na konec křížové cesty, který se nachází
nedaleko jeskyně Šipka ve Štramberku. Na cestě nás provázel
jeden z hlavních organizátorů tehdejší rekonstrukce Stanislav
Štefek. Po obědě sdíleném s místním farářem otcem Vladimírem
Zelinou následovaly ještě rukodělné aktivity. Naše výtvory jsme
pak věnovali pro prodej kopřivnickému dívčímu oddílu skautek.
Výtěžek této akce směřuje na projekt Adopce na dálku,
do kterého je oddíl zapojen. Na závěr akce proběhla beseda
s místostarostou Kopřivnice Stanislavem Šimíčkem, kde jsme se
dotazovali na jeho politický život a práci. Věřím, že beseda byla
oboustranně přínosná a chtěl bych panu místostarostovi ještě
jednou poděkovat, že si ve svém nabitém programu našel pro nás
čas.
Martin Šablatura, člen Mladých lidovců

APOŠTOLÁT MODLITBY - LEDEN
Úmysl všeobecný:
Aby upřímný dialog žen a mužů odlišných náboženství přinášel
ovoce míru a spravedlnosti.
Úmysl misijní:
Aby se prostřednictvím dialogu a bratrské lásky s přispěním
Ducha Svatého překonala rozdělení mezi křesťany.
Úmysl našich biskupů:
Ať se ve Svatém roce milosrdenství umíme společně modlit
s nekatolickými křesťany a naslouchat slovu Božímu s vědomím
vlastních chyb a hříchů a s lítostí nad nimi.

PROGRAM BOHOSLUŽEB V LEDNU
Štramberk Závišice

1. Pá Slavnost Matky Boží Panny Marie –
Nový Rok
8:30
2. So sv. Basil Veliký a Řehoř Nasiánský 17:30
3. Ne 2. neděle po Narození Páně
8:30
4. Po bl. Anděla z Foligna
5. Út sv. Telesfor
17:30
6. St Slavnost Zjevení Páně
17:30
7. Čt sv. Rajmund z Penafortu
6:45
8. Pá sv. Severin
17:30
9. So sv. Julián
17:30
10. Ne Svátek Křtu Páně
8:30
11. Po ct. Marie Elektra
12. Út sv. Probus
17:30
13. St sv. Hilarius z Poitiers
17:30
14. Čt sv. Sáva Srbský
6:45
15. Pá sv. Pavel Poustevník
17:30
16. So sv. Marcel I.
17:30
17. Ne 2. v mezidobí – sv. Antonín Veliký8:30
18. Po Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
19. Út sv. Márius a Marta
17:30
20. St sv. Fabián a Šebestián
17:30
21. Čt sv. Anežka Římská
6:45
22. Pá sv. Vincenc
17:30
23. So sv. Ildefons
17:30
24. Ne 3. v mezidobí
– sv. František Saleský
8:30
25. Po Svátek Obrácení sv. Pavla
26. Út sv. Timotej a Titus
17:30
27. St sv. Anděla Mericiová
17:30
28. Čt sv. Tomáš Akvinský
6:45
29. Pá sv. Sulpicius
17:30
30. So sv. Martina
17:30
31. Ne 4. v mezidobí - sv. Jan Bosko
8:30
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