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SVATÝ FRANTIŠEK Z ASSISI
řeholník, zakladatel řádu františkánů
narozen: v roce 1181/1182 v Assisi, Itálie
zemřel: 3. října 1226 v Assisi
patron Itálie, Assisi, basilejského biskupství, Katolické akce
v Itálii, františkánů, chudých, sociální práce, ochrany přírodního
prostředí, kupců, krejčích, soukeníků, tkalců, lnářů a tapetářů
vzýván proti bolestem hlavy a proti moru
Narodil se v roce 1182 v Assisi v Umbrii
ve střední Itálii a při svatém křtu dostal jméno
Jan. Vzhledem k tomu, že otec obchodoval
s Francií, naučily se francouzštině i jeho děti a
malý Jan začal být příbuznými nazýván
Francouzem a Franciskem. Otec si přál, aby se
kupcem stal i František, který znal i latinu,
ale jeho život se ubíral jiným směrem. Zprvu
bychom ho snad mohli označit za bouřlivého
mladíka, v němž ale převládala dobrota srdce.
Ve svém postavení nehleděl na peníze a pěkně oblékaný pobýval
rád ve veselé společnosti. Zároveň byl štědrý k chudým, a když
jednou pro nedostatek času odbyl žebráka, s lítostí se pak za ním
rozběhl. Žil ve světské společnosti, ale nikdy v něm nebyla
sobeckost ani se nedopustil mravního provinění. Toto,
s ušlechtilou povahou, otevíralo jeho srdce působení Boží milosti,
na kterou se snažil horlivě odpovídat a tím rostl ke svatosti.
Situace se změnila, když se nějak zapletl do bojů mezi měšťany
z Assisi a z Perugie. Octl se v zajetí, z něhož se dostal až po roce.
Ve 20 letech prodělal závažnější onemocnění, po němž se chtěl
vracet k dřívějšímu způsobu života. Po jednom milosrdném
skutku, při kterém daroval oděv, měl ve snu vidění paláce
plného zbraní, ozdobených kříži. Sen si začal mylně vykládat a
připojil se proto k válečné výpravě do Apulska. U Spoleta však
byl ve snu osloven otázkou: „Proč opouštíš Boha, bohatého Pána

a chceš sloužit pouze jeho chudému služebníku?“ Z toho usoudil,
že sen měl být výzvou k duchovnímu boji a z armády vystoupil.
Brzy si uvědomil, že dosavadní způsob života není ten pravý a
jak řekl svým společníkům, objevil snoubenku, u které viděl
všechna nej… i když jí bylo maximálně pohrdáno - byla to
absolutní chudoba. K tomu, aby se s ní zasnoubil, ho vedla láska
ke Kristu, který se do ní z lásky k nám narodil, pro nás obětoval
svůj život a zanechal nám „evangelní“ rady, jako spolehlivou
cestu.
Jednou v polorozpadlém chrámu svatého Damiána poklekl
před křížem a ve svém nitru jasně uslyšel výzvu: „Františku, jdi
a obnov můj dům, který, jak vidíš, se rozpadá“ Výzvu si vyložil
doslovně ve vztahu k onomu chrámu a aby získal prostředky
na jeho opravu, šel a ve Foligna prodal z otcova skladu nějaké
látky i s koněm. V důsledku toho se jeho vztah s otcem vyostřil a
setkání s ním měl František za nebezpečné. Když se otec ve věci
majetkového sporu obrátil na biskupa, František před oběma
svlékl své šaty s prohlášením, že za svého otce bude nadále
považovat jen toho v nebi. Tak se definitivně rozešel s minulostí
na jaře 1206. V hrubém hábitu převázaném provazem pak
převážně vlastními silami a s vyžebranými prostředky dokončil
opravu chrámu.
S bezmeznou láskou vytvářel František kolem sebe společenství
a se svými druhy v hrubé kutně, prostými slovy skrze kázání
na různých místech a osobním příkladem ukazoval ostatním
lidem, jak je zapotřebí žít podle evangelia. V roce 1209 přišel
do Říma s prosbou o potvrzení řehole, kterou spolu s dalšími
bratry žili. Prosba byla vyslyšena. Roku 1212 František společně
s Klárou založil II. řeholní větev - klarisky.
V roce 1223 František o vánocích, se souhlasem papeže, poprvé
v dějinách postavil v Grecciu betlém. Vytvořil ho jako živé
jesličky
v přírodní
jeskyni
upravené
podle
evangelia

na betlémskou stáj. Byla tam sloužena mše svatá, při níž bylo
hlouběji prožíváno tajemství vánoc.
V následujícím roce, 14. září, při modlitbách na hoře La Verna,
se Františkovi zjevil seraf v podobě ukřižovaného Spasitele a
na Františkově těle zanechal stigmata - pět Kristových ran.
Jednalo se o první předání stigmat v dějinách. V roce 1225
František oslepl. Zhoršení zdravotního stavu pokračovalo a
pozemskou pouť František dokončil za pozdního sobotního
večera, 3. října, jako kajícník na holé zemi kláštera
v Porciunkule. Již za necelé dva roky po jeho smrti jej 16. 7. 1228
papež Řehoř IX. prohlásil za svatého.
Františkáni přišli do Prahy ještě za života svého zakladatele,
roku 1225 a během 35 let měli v českých zemích 30 klášterů.
catholica.cz

MINISTRANSKÁ POUŤ
Dne 14. 9. 2013 se 7 ministrantů ze Štramberka vydalo
autobusem na Ministrantskou pouť do Krnova. Hned po příjezdu
jsme se zaregistrovali a vypravili na mši, kterou celebroval otec
biskup František Václav Lobkowicz.
4 štramberští ministranti dostali své úkoly u oltáře. Poté
následoval výborný oběd, po kterém se mladší ministranti
zúčastnili her a starší se odebrali do boční kaple, kde byla mše.
Se staršími ministranty se během odpoledního programu setkal
také voják z povolání Zdeněk Uher, který působí při 53. brigádě
průzkumu a elektronického boje v Opavě. Klukům vyprávěl o své
cestě k Bohu, a jak z víry čerpá i při těžkých chvílích během
zahraničních misí. Ve 3 hodiny se všichni ministranti vyškrábali
na vrch Cvilín. Následovala Adorace a vyhodnocení her, kde
štramberský výběr získal zlaté medaile. Domů jsme se vydali
unavení, ale s radostí
ze získaného "zlata".
Jaroslav Dostál a Vojtěch Juračak

KATOLICKÁ KNIHOVNA
Milí farníci, v současné době probíhá na faře rekonstrukce. Je
potřeba opravit mimo jiné zchátralé prostory, ve kterých se
nachází Katolická knihovna. Protože v posledních letech navíc
nejeví o půjčování knih nikdo zájem, nabízí se otázka, zda tyto
prostory knihovny nevyužívat lépe. Po diskusi farníků s otcem
Vladimírem je jednou z možností vybudování zimní kaple určené
pro mše svaté během týdne v zimním období. Touto rekonstrukcí
spodní částí domu č. 2 bychom ušetřili za nákladné vytápění
prostoru kostela během zimy.
Knihovnu vlastní Katolická jednota společně s jednotou Orla
ve Štramberku. Protože čtenáři úplně přestali knihovnu
navštěvovat a vrstvy prachu se postupně zvětšují, rádi bychom
vyřešili tento neutěšený stav. Obracíme se proto na vás všechny
s prosbou o radu, jak smysluplně s knihami naložit. Jednou
z variant je darování knížek do knihovny studentům semináře.
Pokud přemýšlíte o jiném řešení, budeme vděčni, když vaše
nápady dorazí až k nám.
Rovněž se můžete vyjádřit k řešení přebudování tamních prostor
na zimní kapli.
Václav David, Katolická jednota Štramberk
Petr Buzek, Orel jednota Štramberk
o. Vladimír Zelina

VEČER CHVAL
V neděli 6. 10. 2013 v 18:00 se ve farním kostele v Lubině
uskuteční večer chval.
Všichni farníci jsou srdečně zváni.

MŠE SVATÁ
Dne 19. 10. 2013 v 15:00 bude v kostele svaté Kateřiny
ve Štramberku sloužena mše svatá u příležitosti svátku svatého
Vendelína - patrona pastýřů a poutníků, ochránce dobytka a
polí, obětovaná na poděkování všech zemědělců a hospodářů
za přijatá dobrodiní v roce 2013.
Součástí mše svaté bude svěcení sochy sv. Vendelína, která bude
umístěna v kostele svaté Kateřiny, vytvořená paní Alenou
Staňkovou ze Znojma. Mši svatou bude sloužit o. Vladimír
Zelina.

SVATÝ VENDELÍN
Svatý Vendelín - patron pastýřů a poutníků, ochránce dobytka a
polí žil v 6. století, v dobách prvotní evangelizace Evropy.
Pocházel ze Skotska, odkud tehdy vycházeli mnozí misionáři
do střední Evropy. Podle legendy byl skotským královským
synem a byl vychováván biskupem. Ve věku 20 let se rozhodl
podniknout pouť do Říma, kde dostal požehnání od papeže. Pak
se vrátil do Trevíru, kde se v okolí usadil jako poustevník, a aby
měl nějakou obživu, sloužil jako pastýř u jednoho šlechtice.
Tento šlechtic, když poznal, že jde o muže svatého, vystavěl mu
poustevnu. Odtud ho povolali benediktinští mniši z blízkého
kláštera Tholey, protože si ho zvolili za opata. V tomto klášteře
v roce 617 (nebo 614) také zemřel. Podle legendy však země
nepřijala jeho tělo do hrobu, a tak je mniši naložili na káru a
nechali voly, ať je zavezou, kam chtějí. Oni ho přivezli na místo
jeho poustevny, na horu, kde se modlíval. Tam byl pohřben a
tam vzniklo poutní místo St. Wendel nad Sárou, brzy hojně
navštěvované. Ačkoli svatý Vendelín nepatří mezi obvyklých 14
svatých pomocníků v nouzi, někdy je mezi ně počítán. Je
vyobrazován jako poutník, mnich nebo pastýř. Jeho poutní hůl
vypadá někdy spíše jako kyj pastýře.

POSUN ČASU
V neděli 27. 10. 2013 se letní čas změní na zimní, tedy čas se
ve 3:00 ráno přesune na 2:00 ráno.

S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE
Prodejce volá naslepo potenciálnímu zákazníkovi. Na druhém
konci se ozve velmi tichý hlas, který zjevně patří nějakému
dítěti.
Prodavač: „Dobrý den, mohl bych prosím mluvit s pánem domu?“
Dítě šeptá: „Nemohl, tatínek má práci.“
„Mohl bych tedy mluvit s tvojí maminkou?“
„Nemohl, má práci.“
„A co nějaký tvůj starší brácha nebo sestra?“
„Taky mají práci.“
Prodavač je už šeptajícím dítětem docela vytočený.
„Je tam ještě někdo, s kým bych mohl mluvit?“
„Jo, jsou tady policajti, ale taky mají práci.“
„A co tam všichni dělají???“
„Hledají mě.“

APOŠTOLÁT MODLITBY - ŘÍJEN
Úmysl všeobecný:
Za ty, kdo se cítí obtíženi životem do té míry, že si jej přejí
ukončit, aby zakusili blízkost Boží lásky.
Úmysl misijní:
Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny
křesťany ve vědomí, že jsou nejen příjemci, ale též hlasateli
Božího slova.
Úmysl našich biskupů:
Aby Bůh nepřestával posílat dělníky na svou vinici.

PROGRAM BOHOSLUŽEB V ŘÍJNU
Štramberk

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

sv. Terezie od Dítěte Ježíše
sv. andělé strážní
sv. Maxmilián
sv. František z Assisi
sv. Palmác
27. v mezidobí – sv. Bruno
Panna Maria Růžencová
sv. Simeon
sv. Dionýsius a druhové
sv. Paulin
sv. German
sv. Radim
28. v mezidobí – sv. Eduard
sv. Kalist I.
sv. Terezie od Ježíše
sv. Hedvika
sv. Ignác Antiochijský
Svátek sv. Lukáše
sv. Ignác Jogues a druhové
29. v mezidobí – sv. Irena
sv. Hilarion
sv. Marie Salome
sv. Jan Kapistránský
sv. Antonín Maria Klaret
sv. Kryšpín
sv. Rustik
30. v mezidobí – sv. Frumencius
Svátek sv. Šimona a Judy
sv. Narcis
sv. Marcel
sv. Wolfgang

6:45
18:30
6:45
18:30
18:30
8:45
6:45
18:30
6:45
18:30
18:30
8:45
6:45
18:30
6:45
18:30
18:30
8:45
6:45
18:30
6:45
18:30
18:30
8:45
6:45
18:00
6:45

Závišice

18:00
18:00
10:15
18:00
18:00
10:15
18:00
18:00
10:15
18:00
18:00
10:15
18:00
18:00

