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 SVATÁ MARKÉTA UHERSKÁ 
 

královna 
 

narozena: 1046, Resca, Uhry 

zemřela: 16. listopadu 1093, Edinburgh 
 

Patronka Skotska, početných rodin, studujících; vzývaná 

na ochranu dětských životů 
 

Atributy: královská koruna, kříž, nemocní a chudí 
 

 

Narodila se roku 1046 v Resce u Nádasd 

v Uhrách, na území dnešního Maďarska, jako 

vnučka anglického krále Edmunda, který byl 

v roce 1016 zavražděn a na trůně vystřídán 

dánským králem Knutem. Ten budoucího 

Markétčina otce Eduarda Athelinga v nedospělém 

věku poslal k Olafovi do Švédska a odtud i 

s bratrem byl odeslán do Uher, kde se obou ujal král Štěpán. Zde 

se oženil s princeznou Agátou, příbuznou uherského krále i 

císaře Jindřicha II., z jejichž svazku vzešla budoucí světice 

Markéta a její sourozenci Edgar a Kristina. 
 

Rodina byla povolána zpět do Anglie za vlády krále Eduarda 

„Vyznavače“ asi v roce 1057. Otec Markéty zde záhy zemřel. 

V lednu 1066 odešel na věčnost i král Eduard a v září, po vpádu 

Normanů, Agáta s Markétou a jejími sourozenci pocítili nutnost 

opustit Anglii. Útočiště našli ve Skotsku u krále Malcolma III., 

kterému se vznešená, jemná a inteligentní Markéta zalíbila a 

v roce 1070 se s ní oženil. S tímto skotským králem měla 

Markéta šest synů a dvě dcery, které vychovávala ve víře a bázni 

Boží. S rodinou žila převážně v Edinburghu a Dunfermline. 
 

Svým ctnostným životem a křesťanskou moudrostí Markéta 

mírnila drsnou povahu svého o 14 let staršího manžela, tlumila 
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jeho náruživosti a zušlechťovala mravy. Stala se jeho moudrou 

rádkyní a pečovala o rozkvět křesťanství v zemi, včetně obnovení 

a budování kostelů i klášterů. Podporovala svolávání synod a 

účastnila se jejich jednání. S velkým úsilím bojovala 

proti pověrám a náboženské lhostejnosti mezi lidem. 
 

Vynikala štědrostí k chudým a zasazovala se o spravedlnost 

v zemi. Její příkladný život byl plný askeze a dobrých skutků. 

Pravidelně sytila 9 sirotků a 24 dospělých chudáků. Sama 

požívala jídla velmi skromně a málo spala, upřednostňujíce život 

modlitby a účast na prvních bohoslužbách dne. 
 

V roce 1093 byla od jara sužována bolestivým onemocněním, 

během kterého v bitvě u Alnwick zahynul její manžel Malcolm i 

první syn Eduard. Zprávu o jejich smrti přijala v duchu pokání 

za hříchy, 4 dny před koncem své pozemské pouti. Zemřela 

16. listopadu na zámku Edinburghu a byla pohřbena v kostele 

Nejsvětější Trojice v Dunfermline. 
 

Za svatou byla prohlášena v roce 1250 papežem Inocencem IV. 

pro aklamaci lidu. V té době došlo také k vyzdvižení jejích 

ostatků, z nichž jedna část je v Edinburgu a další v Escorialu 

ve Španělsku.  
                                                                                                              catholica.cz 
 

 

 SEBEVÝCHOVA K MANŽELSTVÍ 
 

 Přátelství 
 

Mezi věci, které spolurozhodují, jestli z vás v dospělosti bude 

krásný člověk nebo nemožný darebák, je na prvním místě 

rodinné prostředí, kde vyrůstáte. Na ně navazuje kněz, kterého 

jste si vyvolili za svého duchovního vůdce. Na třetím místě jsou 

tví kamarádi a přátelé. V dobré partě se naučíš návykům 

rovnoprávného chování, které se ti pak moc hodí, až navážeš 

známost. Rozlišuj mezi přítelem a kamarádem: Kamarádů má 

člověk víc - to jsou spolužáci, parta na dílně a podobně. Ale 

přítel, to je víc než kamarád. To je ten, který tě zná, má tě rád, 

ale nic ti neodpustí. Nedovolí ti, když jste spolu, že bys pořád jen 

mluvil ty. K vůli příteli se budeš učit mluvit s ním o tom, co 

zajímá i jeho - ne jenom tebe. Naučíš se, že k rozhovoru patří 

nejen mluvit, ale také pozorně naslouchat tomu, co říká druhý. 
 

V kamarádství s přítelem se učíš základům rozhodování ve dvou 

- a to bez hádání, v klidu. Kdybyste se chovali jako dva 

tvrdohlaví sobci, kdyby chtěl jeden s druhým orat, brzo by se 

přátelství rozpadlo. Musíš se učit kompromisu, ústupnosti, a to 

všechno ochotně a s potěšením. Kdyby vám popovídání, 

poklábosení nebylo potěšením, přátelství se rozpadne. Naučíš se, 

že dobré kamarádství se neupevňuje stálým ustupováním. To by 

přítele leda rozmazlovalo a přátelství by se pokazilo. Přátelé se 

učí, jak se chovat při různosti názorů, bez hádek, ve věcné 

debatě. A když to nejde dojít shody jinak, hodí si korunou, losují. 

Jen si všimněte mládenců a děvčat, kteří nemají přítele. Budou 

ti tvrdit, že kluci jsou protivní, že děvčata jsou falešná. A zatím 

se zpravidla ukáže, že tihle osamělí jsou lidé nesnášenliví, 

povahově závadní - raději dál od nich. 
       Ladislav Simajchl, www.fatym.com 

 

 SCHŮZKY MINISTRANTŮ 
 

KDE: na faře ve Štramberku 

KDY: v sobotu 14. a 28. listopadu 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 13. a 27. listopadu od 19:00 – po adoraci 
 

Zváni jsou všichni od 13 let výše, více na webových 

stránkách farnosti. 



 

 NOEMOVA ARCHA 

 PROPLOUVÁ LUBINOU 
 

O víkendu 10. – 11. října přijelo do Lubiny asi 70 dětí z našeho 

děkanátu. Ze Štramberka nás dorazilo 10. Byli jsme rozděleni 

do 8 týmů, ve kterých jsme se seznámili. Začali jsme soutěžit, 

cílem bylo sestavit archu. Před každou hrou a úkolem byla 

sehrána scénka ze života Noeho. Slavili jsme také mši svatou 

v místním kostele s otcem Jakubem. Malí se pak dívali na film, 

starší poslouchali přednášku otce Dušana, šli na adoraci a 

zpívali. Večer pro nás animátoři připravili diskotéku. V neděli 

bylo celé setkání zakončeno mší svatou s otcem Jiřím a pak jsme 

se rozešli do svých domovů. 
           Vít Buzek 

 

 

 SVĚCENÍ ORELSKÉHO PRAPORU 
 

O svátku svatého Václava jsme měli možnost při mši svaté být 

přítomni svěcení opraveného orelského praporu jednoty 

Štramberk. Tento prapor pochází z července roku 1925. Jsme 

vděčni, že i přes dlouholeté zákazy orelské činnosti v naší vlasti 

se prapor podařilo ukrýt. A hlavně znova naleznout, což 

v mnohých jiných farnostech se dosud nepodařilo. 
 

Na jedné straně je vyobrazen Orel letící 

s činkou a křížem. Tyto dva symboly nás 

dodnes provázejí při výchově dětí a 

mládeže ve farnosti, neboť se snažíme 

sportem udržovat zdravé tělo a skrze víru 

pak dosáhnout vyšších hodnot duše. 

Na straně druhé pak můžeme vidět dva 

světce, kteří pro víru našeho národa 

mnohé udělali, věrozvěsty Cyrila a Metoděje a také nápis 

Dědictví otců zachovejž nám, Pane! Fotky praporu i jeho svěcení 

můžete shlédnout na stránkách farnosti nebo na webu 

www.orelstramberk.cz. 
 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na obnově a svěcení 

praporu podíleli. Největší díky patří paní Ludmile Bortlové a 

paní Anně Navarové, které prapor nádherně zrenovovaly, otci 

Vladimírovi za obřad posvěcení a také farníkům a poutníkům, 

kteří o Svatováclavské pouti finančně na obnovu přispěli. Během 

sbírky se vybrala částka 5 360,- Kč, která plně pokryla veškeré 

náklady spojené s opravou. Zbylé peníze byly využity 

na doplacení předloňské renovace sochy svatého Václava 

na Kotouči. 

Děkuji Vám všem. 

Zdař Bůh!  
         Petr Buzek 

 

 

 SPOLEČENSTVÍ ČLOVĚK A VÍRA 
 

Člověk a Víra je společenství fotografů, kteří ve svém volném 

čase bez nároku na odměnu dokumentují život církve, sakrální 

architekturu a víru člověka obecně. Počátky společenství sahají 

do roku 2011, kdy se zakladatelé Roman Albrecht a Irena 

Grimová shodli na společné myšlence a zdokumentovali 

uměleckou formou první akce. Zakrátko se k partnerům ještě 

připojil Václav Chaloupka a Miroslav Snopek. 
 

Člověk a Víra je projekt především duchovní. Dává si za cíl 

obrazově zprostředkovat duchovní prožitek člověka a tak 

obrazovou formou hlásat evangelium buď přímo, nebo 

poskytováním kvalitních fotografií všem církvím Kristovým. I 

ony pak mohou doprovodit své prezentace a texty poutavými 

obrazy. Naše fotografie najdete v materiálech České biskupské 

konference, snad všech biskupství, prakticky v každém 

Katolickém týdeníku, ale i na webových stránkách farností. 

Většina našich aktivit je sice zaměřena na Katolickou církev, ale 



jsme společenství ekumenické a tak naše fotografie najdete 

na webu Ekumenické rady církví nebo někdy i v Životě víry. 
 

Člověk a Víra je samozřejmě i projekt fotografický. Zachycujeme 

skvosty sakrální architektury a české duchovní tradice, člověka 

v kontextu architektonického dědictví předchozích generací. 

Fotografové si kladou za cíl pozvednout kvalitu církevních 

fotografií tak, aby nakonec všechny fotografie publikované nejen 

Katolickou církví kdekoliv v ČR dosahovaly jejího tisíciletého 

uměleckého standardu. 
 

Tyto ambiciózní cíle se daří plnit díky členství desítek a snad 

stovek dobrovolných, v naprosté většině amatérských fotografů. 

Svým členům projekt nabízí osobní růst v oblasti fotografické, 

etické i duchovní. Všichni jsou proškoleni pro práci tak, aby 

nenarušovali církevní obřady. Každý zájemce absolvuje zdarma 

víkendový workshop, který následuje půlroční zkušební období 

s cílenou zpětnou vazbou od našich nejzkušenějších fotografů – a 

je krásné sledovat, že každý náš člen viditelně fotograficky roste. 
 

Práce se nám daří. Jeden z našich rekordů jsme dosáhli 06/2015 

- Facebookové stránky projektu měly dosah přes 500.000 

kliknutí za týden (www.facebook.com/clovekavira), což je jeden 

z nejlepších výsledků, který celá církev na webu dosahuje. 
 

Vítáme (a máme) ve svých řadách jak křesťany, tak i nevěřící či 

hledající – říkáme jim fotografové s úctou. Pokud máte zájem 

stát se jedním z nás, ať s fotografií začínáte nebo jste profesionál, 

můžete se přihlásit - podmínkou spolupráce je zrcadlovka. 
          www.clovekavira.cz, clovekavira@gmail.com, +420 731 137 271 

 

 

 ÚVODNÍ SLOVO V ČASOPISE „APOŠTOL“ 
 

Vážení čtenáři, za necelé tři měsíce, 8. prosince, otevře papež 

František Svatou bránu v bazilice svatého Petra ve Vatikánu a 

zahájí Mimořádné jubileum Božího milosrdenství. Svatá brána 

se tak stane branou Milosrdenství, aby každý, kdo jí projde, 

mohl „zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává 

naději,“ jak píše papež František v bule, ohlašující toto jubileum. 

Několik dní poté, 13. prosince, na třetí neděli adventní, otevře 

bránu Milosrdenství ve své katedrále, tj. v římské bazilice 

svatého Jana v Lateráně, a zároveň se mají otevřít brány 

Milosrdenství ve všech katedrálách místních církví ve světě i 

v jiných význačných kostelích. 
 

Proč jde o Mimořádné jubileum Božího milosrdenství? Papež 

František to zdůvodňuje takto: „Zvolil jsem datum 8. prosince, 

které v nedávných dějinách církve nabylo velkého významu. 

Svatou bránu totiž otevřu v den padesátého výročí zakončení 

Druhého vatikánského ekumenického koncilu. Církev cítí, že je 

třeba tuto událost uchovávat v živé paměti. Tehdy začala nová 

etapa jejích dějin. Otcové shromáždění na koncilu silně pocítili – 

jako opravdové vanutí Ducha – požadavek mluvit k lidem své 

doby o Bohu srozumitelnějším způsobem. Byly zbořeny hradby, 

které příliš dlouho uzavíraly církev do privilegované pevnosti, a 

nadešel čas zvěstovat evangelium nově. Nastala nová etapa 

neustálé evangelizace. Pro všechny křesťany je novým 

závazkem, aby svoji víru dosvědčovali s větším nadšením a 

přesvědčením. Církev pocítila odpovědnost, že má být ve světě 

živým znamením Otcovy lásky.“ 
 

Je nesmírně důležité, že se papež František rozhodl slavit 

s celou církví toto Mimořádné jubileum Božího milosrdenství. 

Postavil ho tak jako jasné znamení Boží milosrdné lásky proti 

lidské krutosti, která se v současné době ve světě rozmáhá 

neuvěřitelným způsobem, bezohledně mučí a zabíjí nevinné lidi, 

křesťany i nekřesťany, a vyhání je ve statisících z jejich domovů. 

Papež František nám tak připomíná, že máme být k těmto lidem 

přicházejícím do Evropy milosrdní a obětavě jim pomáhat. 
 

V Evropě se dramatizuje situace, protože se uprchlíci, kteří přišli 

o vše a utekli ze svých domovů, aby si zachránili holý život, mísí 

s přistěhovalci, kteří jsou kořistí převaděčů a přicházejí 



 

do Evropy s vyhlídkou na lepší život. To vyvolává strach a 

nejistotu z budoucnosti, protože roste nebezpečí násilí jak 

ze strany přistěhovalců, tak i Evropanů, kteří je mezi sebou 

nechtějí. 
 

Této dramatické situaci v Evropě i ve světě staví papež 

František jasné znamení naděje, která je jedině v Božím 

milosrdenství a v Ježíši Kristu, který je „tváří Otcova 

milosrdenství“. To je jediný účinný lék na tuto situaci. Bohužel 

to lidé nevědí anebo tomu nevěří. Proto bude Mimořádné 

jubileum Božího milosrdenství pro nás nejen mimořádná milost, 

ale i mimořádný úkol: být apoštoly Božího milosrdenství všude, 

kde jsme. 
      Mons. František Radkovský 

 

 

 ROK MILOSRDENSTVÍ 
 

Papež František oznámil v pátek (13. března 2015) slavení 

nového mimořádného Svatého roku. JUBILEUM 

MILOSRDENSTVÍ bude zahájeno otevřením Svaté brány 

ve vatikánské bazilice o slavnosti Neposkvrněného početí Panny 

Marie 8. prosince 2015, zakončeno bude 20. listopadu 2016. „Toto 

je čas milosrdenství. Je důležité, aby ho laičtí věřící prožívali a 

vnášeli do různých oblastí společnosti,“ uvedl papež František. 

Jubileum ohlásil ve výroční den svého zvolení za nástupce 

svatého Petra a v průběhu kající bohoslužby v rámci akce 24 

hodin pro Pána. Od pátečního večera jsou při této akci na celém 

světě otevřeny kostely, které nabízí možnost přijetí svátosti 

smíření. Tématem letošního ročníku akce je právě Boží 

milosrdenství. „Často jsem přemýšlel, jak může církev více 

poukázat na své poslání být svědkem milosrdenství. Je to cesta, 

jež začíná duchovním obrácením. Proto jsem rozhodl vyhlásit 

mimořádné jubileum, v jehož středu bude milosrdenství. Bude to 

Svatý rok milosrdenství. Chceme jej prožívat ve světle Pánova 

slova: ´Buďte milosrdní jako Otec´,“ řekl papež během páteční 

bohoslužby. Zahájení jubilea proběhne o slavnosti 

Neposkvrněného početí Panny Marie, 8. prosince 2015. Jak 

uvádí vatikánské tiskové středisko, v tyto dny se bude zároveň 

připomínat 50. výročí uzavření II. vatikánského koncilu. 

Jubileum tak má dát církvi nový impuls v uskutečňování 

koncilního díla. Zakončení Svatého roku je pak naplánováno 

na 20. listopadu 2016. Během jubilea budou nedělní texty 

liturgického mezidobí brány z evangelia svatého Lukáše, jenž je 

nazýván „apoštolem milosrdenství“. Básník Dante 

charakterizuje svatého Lukáše jako „písaře Kristovy mírnosti“. 

K nejznámějším textům evangelisty patří podobenství o ztracené 

ovci, o ztracené minci a o milosrdném otci (Lk 15). Slavnostní 

vyhlášení jubilea přečtením buly proběhne u Svaté brány 

vatikánské baziliky v Neděli Božího milosrdenství (12. dubna 

2015). Svatá brána se nachází ve čtyřech římských bazilikách a 

bývá otevřena pouze během Svatých roků. V jinou dobu bývá 

zazděná. Otevření Svaté brány symbolicky znázorňuje nabídku 

„mimořádné cesty“ ke spáse. Jubilejní rok byl ve Starém zákoně 

vyhlašován každých 50 let. V tomto období byla dávána svoboda 

otrokům a vracel se majetek původnímu majiteli. Jak uvedl Jan 

Pavel II., „podle Zákona Izraele spočívala spravedlnost 

především v ochraně slabých“. Katolická církev započala tradici 

Svatých roků za papeže Bonifáce VIII. v roce 1300. Hlava 

katolické církve tehdy stanovila jejich konání na období jednou 

za sto let. Od roku 1475 bylo řádné jubileum vyhlašováno 

každých 25 let, aby je mohly prožít všechny generace. Dosud bylo 

slaveno 26 řádných Svatých roků, poslední z nich proběhl v roce 

2000. Od 16. století se začala vyhlašovat také mimořádná 

jubilea, která měla zdůraznit události zvláštního významu. 

Posledními takovými byl rok 1933 (1900 let od Vykoupení) a 

1983 (1950 let od Vykoupení). Církev dala starozákonnímu 

jubileu nový duchovní význam. Milostivý rok spočívá 

v odpuštění, jež je nabídnuté všem, a v možnosti obnovit vztah 

s Bohem i s druhými lidmi. Skrze nové jubileum chce papež 

František postavit do centra pozornosti milosrdenství Boha, 



který zve lidi k návratu k sobě. Křesťané jsou podle něj dále 

povoláni, aby „přinesli útěchu každému člověku naší doby“. 

Milosrdenství je téma papeži Františkovi zvlášť blízké, neboť si 

za své biskupské (a později papežské) heslo zvolil větu: 

„Miserando atque eligendo“ (v překl. „Pohleděl na něj 

s milosrdenstvím a vyvolil jej“). Při první modlitbě Anděl Páně 

po svém zvolení římský biskup prohlásil: „Pocítit milosrdenství, 

toto slovo proměňuje všechno. Je to to nejlepší, co můžeme 

pocítit. Proměňuje to svět. I trocha milosrdenství činí svět méně 

chladným a spravedlivějším. Potřebujeme dobře rozumět tomuto 

milosrdenství Boha, milosrdného Otce, který má takovou 

trpělivost.“ 
          Ondřej Mléčka - převzato z: tisk.cirkev.cz 

 

 

 SBÍRKY V MĚSÍCI ŘÍJNU 
 

V neděli 4. října bylo na potřeby farnosti vybráno 12 000,- Kč 

ve Štramberku a 4 000,- Kč v Závišicích. V neděli 18. října bylo 

na misie vybráno 17 844,- Kč ve Štramberku a 9 242,- Kč 

v Závišicích. 
 

Za všechny vaše dary, Pán Bůh zaplať. 
 

 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - LISTOPAD 
 

Úmysl všeobecný: 

Abychom se uměli otevřít osobnímu setkání a dialogu se všemi 

lidmi, také s těmi, kdo mají jiné přesvědčení než my. 
 

Úmysl misijní: 

Za církevní pastýře, aby hluboce milovali své stádce, a tak ho 

mohli doprovázet na cestě a udržovat jeho naději živou. 
 

Úmysl našich biskupů: 

Za Boží útěchu pro ty, kdo trpí ztrátou svých blízkých zvláště 

z důvodu nenávisti a válek. 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V LISTOPADU 
  Štramberk Závišice 

1. Ne Slavnost Všech svatých - dětská 8:30 10:00 

2. Po Vzpomínka na všechny věrné zemřelé17:30 16:00 

3. Út sv. Martin de Porres   

4. St sv. Karel Boromejský 17:30 

5. Čt sv. Zachariáš a Alžběta 6:45 17:00 

6. Pá sv. Leonard 17:30 

7. So sv. Wilibrord – farní kostel 17:30 

8. Ne 32. v mezidobí - sv. Gottfried 8:30 10:00 

9. Po Svátek posvěcení lateránské baziliky 

10. Út sv. Lev Veliký 17:30  

11. St sv. Martin 17:30 

12. Čt sv. Josafat 6:45 17:00 

13. Pá sv. Anežka Česká 17:30 

14. So sv. Mikuláš Tavelič – kostel v Závišicích 17:00 

15. Ne 33. v mezidobí – sv. Albert Veliký 8:30  

           Poutní mše svatá u sv. Kateřiny  10:00 

         Žehnání křížové cesty při mši svaté 

16. Po sv. Markéta Skotská 

17. Út sv. Alžběta Uherská 17:30 

18. St Posvěc. řím. bazilik sv. Petra a Pavla17:30 

19. Čt sv. Mechtilda 6:45 17:30 

20. Pá sv. Felix z Valois 17:30 

21. So Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

- farní kostel 17:30 

22. Ne Slavnost Ježíše Krista Krále 8:30 10:00 

23. Po sv. Klement I. 

24. Út sv. Ondřej Dung – Lac a druhové 17:30 

25. St sv. Kateřina 17:30 

26. Čt sv. Silvestr 6:45 17:00 

27. Pá sv. Virgil 17:30 

28. So sv. Mansuet – farní kostel 17:30 

29. Ne 1. adventní – sv. Saturnin - dětská8:30 10:00 

30. Po sv. Ondřej 


