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ADVENTNÍ VĚNEC 

Na počátku bylo kolo..., aneb historie adventního věnce. 

Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150 let. První 

adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. Jeho dějiny nás 

vedou do nejnižších sociálních vrstev obyvatel Hamburku minulého 

století, přesněji do - Záchranného ústavu pro opuštěné děti. Byla to 

slámou pokrytá ratejna, chatrč na zapadlém okraji města. Zde 

pracoval tehdy Johann Hinrich Wichern, mladý pedagog a později 

zakladatel "Vnitřní misie", který v Göttingenu a v Berlíně studoval 

teologii. 

V roce 1839 poprvé pověsil tento kněz před vánocemi od stropu 

dřevěný kruh se svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 23 svící,            

4 velké - bílé a 19 malých - červených, na každý den do Štědrého 

dne. Denně během krátké pobožnosti, nejprve v polední přestávce a 

později za svítání, byla zapálena jedna svíce. V roce 1851 byla 

poprvé vyzdobena celá jídelna tohoto útulku jedlovými větvičkami, 

stejně tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk se šířil velmi 

rychle. Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách, měl však 

pouze čtyři svíce. 

Později se adventní věnec objevil v protestantském prostředí na 

severu země, potom v sousedních zemích. V našem století se objevuje 

tento zvyk v jižní - katolické části Německa. Pomocí emigrantů se 

dostal adventní věnec až do Severní a Jižní Ameriky. 

Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a 

zároveň i věčnost. Krátké dny v prosinci před "drsnými" nocemi jsou 

nejtmavšími v roce. Je to čas bludiček, skřítků a bílých paní, jejichž 

návštěva, jak se věřilo, zaručila velkou úrodu pro příští rok. Věnce, 

které byly v oknech obydlí a dvorců, měly ukázat na cestu těmto 

bytostem. A od těchto světel až k adventnímu věnci, který ohlašuje 

blízké narození Krista, je už jen krátká cesta. Adventní věnec, jak se 



domníváme, je nejspíš opakování jednoho starého zimního zvyku. 

Tento zvyk se vrací tak, jako mnoho jiných, zpět ke kouzlu kruhu a 

stojí jako symbol pro přírodní sílu. Zelené větve byly v 

předkřesťanské době přinášeny do domů a chatrčí. Vonící větve jedlí, 

jak se věřilo, sloužili přátelským lesním duchům jako útočiště a 

věnce ze slámy měly přinášet požehnání, odrážet zlé duchy. Proto se 

také obvazovaly zlatými stuhami, znamení slunce. 

Tradiční barva adventního věnce je však červená a zelená. Červená 

upomíná na krev Kristovu prolitou za spásu světa, obě barvy pak 

symbolizují život. Jako ozdoba se používají také jablíčka, od času 

ráje jsou plody života - kulaté jako věnec sám a dobré jako Boží 

přízeň. 

http://www.pastorace.cz 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

Myšlenka předávání Betlémského světla vznikla v Rakousku jako 

součást charitativní akce. Předávání křehkého plaménku se díky 

skautským organizacím odtud rozšířilo do dalších zemí, a to nejen po 

celé Evropě. Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem z 

Betléma do rakouského Lince. K nám se Betlémské světlo dostalo 

hned po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou českých 

skautů žijících v exilu k nám poprvé připutovalo v prosinci 1989 až 

pod sochu svatého Václava v Praze. V roce 1990 se s myšlenkou 

Betlémského světla seznámili brněnští skauti na vídeňském 

jamboree (mezinárodním setkání skautů a skautek z celého světa) a 

již na podzim téhož roku začali připravovat českou verzi. 

I v letošním roce přivezou skauti do České republiky plamínek světla 

zažehnutý v Betlémě. Na Štědrý den dopoledne si jej můžete odnést 

po mši svaté ve Štramberku i v Závišicích. 

V případě, že si nemáte v čem Betlémské světlo z kostela odnést, 

můžete se jako každý rok zapsat do seznamu ve štramberském nebo 



závišickém kostele, případně do formuláře na webových stránkách 

farnosti od 3. do 17. prosince 2017. Skauti jej pak budou ve 

Štramberku roznášet do domácností po 10 hodině a v Závišicích po 

11 hodině. 

SBÍRKY V MĚSÍCI LISTOPADU 2017 
 

V neděli 5.11.2017 bylo na potřeby farnosti ve Štramberku vybráno    

11 566,- Kč a v Závišicích 3 979,- Kč.  

V neděli 19.11.2017 bylo při sbírce o pouti v kostele sv. Kateřiny 

vybráno celkem 10 158,- Kč a tyto peníze budou použity na opravu 

farního kostela. 

V neděli 26.11.2017 bylo při sbírce na BIBLI ve Štramberku vybráno    

10 361,- Kč a v Závišicích 3 618,- Kč. 

Za všechny Vaše dary, Pán Bůh zaplať 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Uběhl nám rok a opět máme za dveřmi Tříkrálovou sbírku. Proto se 

na Vás znovu obracíme s prosbou o spolupráci, kterou jste nám 

hodně pomohli v charitní práci. Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z 

největší části věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území 

ČR. Jde o různé formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi se 

zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a pro další 

jinak sociálně potřebné. Většina vykoledovaných prostředků zůstává 

v regionu, kde byly vybrány. Zhruba desetina výtěžku je každoročně 

určena na pomoc rozvojových projektů do zahraničí (projekty na 

udržení zdrojů obživy a vzdělávání např. Zambie, Kambodža), 

případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof (v roce 

2017 hurikán Harvey, pomoc Iráku).  



Pod názvem Tříkrálová sbírka se neskrývá pouhá sbírková akce, ale 

jedná se také o obnovení staré lidové tradice, při níž koledníci 

přicházejí k domovům, aby tam přinesli radost, pokoj a světlo svou 

koledou a označili dveře domů symbolickými písmeny K+M+B. 

Tříkrálová sbírka se neobejde bez obětavosti stovek dobrovolníků a 

vstřícnosti široké veřejnosti. Pro každého z nás se otevírá možnost 

podílet se byť symbolickou částkou na pomoci lidem, kteří ji 

potřebují. 

Sbírka probíhá v termínu od 1. ledna do 15. ledna 2018. 

Chtěl bych touto cestou vyzvat všechny, kteří mají chuť a odvahu se 

s námi zapojit do realizace této sbírky a přijmout roli vedoucího 

skupinky či koledníka. Bohužel, počty koledníků jsou často 

nedostačující a stává se, že na některá místa se nedostanou a 

spousta lidí je zklamána, že se koledníků nedočká. 

Proto Vás prosím, pokud se budete chtít zapojit, přihlaste se 

Vojtěchu Monsportovi, osobně, na telefonní číslo 605 765 998, 

popřípadě pište na e-mail: vojtechmonsport@seznam.cz do 15. 

prosince 2017. Vše potřebné a důležité, rozdělení úseků a 

další podrobnosti Vám budou sděleny později. 
 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 

V pátek 29. prosince 2017  v 16 h se uskuteční v kostele sv. Jana 

Nepomuckého ve Štramberku koncert: Česká mše vánoční Jakuba 

Jana Ryby „Hej, Mistře...“. 

Účinkují zpěváci a hudebníci ze Štramberka a okolí. 

Výtěžek tohoto charitativního koncertu bude věnován na potřeby 

sdružení „Vstaň a choď“, které pomáhá lidem na vozíku. 

Všichni jste srdečně zváni. 



NÁVOD, JAK PŘED JMÉNO PŘIPOJIT „SV.“ 

Vážně i nevážně, aneb Je to tak jednoduché…  

1. Počkejte, až osoba, kterou považujete za svatou, zemře.  

2. Počkejte dalších pět let (minimálně..., existují i výjimky, jako je   

taková Matka Tereza... kdo by o ní pochyboval? ). 

3. Zajděte za svým biskupem a poproste, jestli by bylo možné 

zkoumat ctnosti dotyčné osoby. Pokud bude souhlasit on, ostatní 

biskupové dané země i papež, máte za sebou první malé vítězství a 

ke jménu člověka je možné připsat služebník (nebo služebnice) Boží. 

4. Proste danou osobu, aby u Boha vyprosila nějaký zázrak. 

5. Zahrajte si na detektiva a najděte všechny důkazy pro to, že daná 

osoba žila věrně s Bohem a bezvýhradně milovala své bližní. Aby 

bylo pozdější rozhodování spravedlivé, nesmí se zatajovat ani to 

negativní, co objevíte. 

6. Vše musí posoudit biskup, ten pak pošle dokumenty Kongregaci 

pro svatořečení do Vatikánu. 

7. Kongregace pro svatořečení určí člověka, který bude zkoumat 

život kandidáta na svatořečení. Pokud zkoumání dopadne dobře, 

můžete mu před jméno začít psát ct., neboli ctihodný (tak zatím 

skončila třeba Mlada, která dovedla do Čech první řeholnice). 

8. Sežeňte ostatky dotyčné osoby. Čím dál v minulosti žila, tím to 

bude těžší. Někdy se ani najít nemohou (sv. Anežka - hrob 

nenalezen, sv. Maximilián Kolbe - spálen v koncentračním táboře). 

9. Zemřel ctihodný mučednickou smrtí? Jestli ano, je to výtah 

k blahořečení, což je papežské potvrzení o tom, že je dotyčný opravdu 

v nebi. Ct. se vymění za bl. a jako bonus dostane i vlastní den v 

církevním kalendáři. 



10. Nezemřel mučednickou smrtí? Tady se hodí zázrak z bodu 4. 

Pokud není, proste dál. Potřebujete nějaké znamení od Boha, že se 

ctihodný třeba ještě neočišťuje v očistci. Když se nějaký zázrak stane 

(a samozřejmě je lékařsky potvrzeno, že jde o nevysvětlitelné a 

trvalé uzdravení), pokračuje se bodem 8. 

11. Je vám bl. málo a chcete mít před jménem svého milovaného 

světce sv.? Potřebujete ještě jeden zázrak. Modlete se, zázrak opět 

zaznamenejte a znova se modlete i za to, aby byl církví uznaný jako 

skutečný. 

A když to zase vyjde - gratuluju! Máte oficiálně uznaného světce! 

převzato z časopisu IN 

LETEM SVĚTEM INTERNETEM 

Pokud použiji terminologii našeho otce biskupa, advent je již za 

dveřmi a Vánoce za brankou. Rádi byste na nějaký adventní či 

vánoční program a nevíte kam? Zvláště pro toto období jsou pro nás  

připraveny webové stránky  

www.krestanskevanoce.cz 

Již od první adventní neděle 3. prosince 2017, která otevře období 

příprav na čas Vánoc, se návštěvníci mohou těšit na nové informace  

o adventních a vánočních programech připravovaných ve farnostech  

a sborech. Třeba tam najdete i ten svůj...  

APOŠTOLÁT MODLITBY PROSINEC 

Všeobecný úmysl: Senioři 

Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích 

oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a 

výchově nových generací. 

Národní úmysl:  

Za vytrvalost v modlitbě 



BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH: 

             Štramberk    Závišice 

24. 12. NE  4. Neděle adventní  8:30  10:00 

   Štědrý den                     22:00   24:00 

25. 12.  PO Slavnost Narození Páně           8:30  10:00 

26. 12.  ÚT  Slavnost sv. Štěpána         8:30  10:00 

31. 12.  NE Svátek Svaté Rodiny        8:30  10:00 

1. 1.  PO Slavnost Matky Boží Panny Marie      8:30   10:00 

ZPOVĚDNÍ DEN – SOBOTA  16.12.2016 

ŠTRAMBERK  9:00 – 12:00   o. Michal 

 ZÁVIŠICE   13:30 – 15:00   o. Dušan  

Ve dnech 13., 21., 27., 28. a 29. 12. 2017 mám dovolenou a 

bohoslužby nebudou. 

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB  

VE ŠTRAMBERKU A ZÁVIŠICÍCH 

    Štramberk Závišice 

Po  Mše svatá není 

Út  Mše svatá    17:30   

St  Mše svatá  17:30   

Čt  Mše svatá    6:45  17:00 

Pá  Mše svatá s adorací  17:30 

So  Mše svatá s nedělní platností 17:30  

Ne  Mše svatá    8:30  10:00 

 

Časy bohoslužeb se mohou měnit, aktuální týdenní přehled je vždy 

uveden ve vývěsce v kostele, nebo je najdete na webu  

stramberk.farnost.cz 


