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 SVATÝ RADIM 
 

arcibiskup 
 

narozen: 960 – 970, hrad Libice 

zemřel: asi 1011 
 

Patron Čech a Polska 
 

 

Narodil se v letech 960—970 jako syn libického knížete Slavníka. 

Jméno jeho matky neznáme, protože nebyla první Slavníkovou 

ženou. Byl nevlastním bratrem svatého Vojtěcha a život obou byl 

velmi úzce spojen. Velkou část života prý prožil po Vojtěchově 

boku, ale za Radimova dětství, prožívaném na Libici, už Vojtěch 

začal devítileté studium v Magdeburku. Tam odešel později 

studovat i Radim. Vojtěch od roku 981 už vykonával v pražské 

katedrále podjáhenskou službu. Uvádí se, že poté co se Vojtěch 

stal pražským biskupem a otevřel biskupskou školu v Praze, vzal 

Radima k sobě, aby pečoval o jeho další vzdělání. 
 

Ze života Radima nám chybí přesnější údaje, protože nebyly 

zaznamenány jeho současníky a jsou čerpány z legend 

zaměřených na svatého Vojtěcha, byť věrohodných. S ním roku 

989 přišel do Říma. Důvodem byla Vojtěchova žádost 

o osvobození z úřadu pro zatvrzelost lidu, počínaje velmoži, kteří 

ho znevažovali a na jejichž stranu se stavěli i někteří duchovní. 

Papež Jan XV. Vojtěchovi vyhověl a ten i s Radimem byl 

rozhodnut vykonat pouť do Svaté Země. Před cestou navštívili 

ovdovělou císařovnu Theofano, která je obdarovala množstvím 

stříbra, jež po cestě rozdali chudým. Při cestě udělali zastávku 

na Monte Cassino u řeckého opata Nila a pak změnili plán a 

vrátili se do Říma. Zde na Aventinu v klášteře svatého Bonifáce 

v dubnu 990 složili řeholní sliby a chtěli žít jako prostí mniši 

v modlitbě, práci a pokání. 
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Jakmile Radim oblékl řeholní hábit, začal být nazýván 

Gaudencius, což je latinský překlad slovanského jména Radim, 

které se na rozdíl od latinského mezi světci n evyskytovalo a bylo 

snad považováno za pohanské. V aventinském klášteře 

pravděpodobně přijal i svátost kněžství.  
 

V Čechách se zatím úroveň náboženského života zhoršila a 

mohučský arcibiskup proto požádal papeže, aby Vojtěcha poslal 

zpět do Prahy. Když se pak Vojtěch vracel se 12 řeholníky, 

pro něž Boleslavem II. založil roku 993 

břevnovský klášter, byl prý s ním i Radim, což ale 

není doloženo. Velmoži svůj slib nedodrželi. 

Po těžkém onemocnění Boleslava II. vládl jeho 

syn Boleslav Ryšavý, nakloněný Vršovcům, kteří 

žili v nepřátelství vůči Slavníkovcům. Toto 

nepřátelství vyvrcholilo v září 995, kdy velmoži 

vyvraždili na hradě Libici slavníkovský rod. 
 

Tou dobou byl opět Radim s Vojtěchem v Římě, což bylo jejich 

záchranou. Při třetí cestě do Čech, na kterou byl Vojtěch poslán 

papežem Řehořem V., se dozvěděli o nesmiřitelném nepřátelství 

Vršovců a Vojtěch s Radimem využil domluveného dovolení a oba 

změnili cestu. Zastavili se u Boleslava Chrabrého, pak zamířili 

k pohanům na severu Polska a dál na území pohanských Prusů. 

Zde poblíž Královce byl Radim v dubnu 997 svědkem Vojtěchovy 

mučednické smrti a sám byl od Prusů zajat. Po propuštění se 

vydal k Boleslavovi Chrabrému a postaral se, aby tělo jeho 

bratra Vojtěcha bylo uloženo nejprve v Třemešně a pak 

v Hnězdně. 
 

Podle přání Boleslava Chrabrého navštívil Radim opět Řím, byl 

přijat novým papežem Silvestrem II., který ho roku 999 vysvětil 

na biskupa a jmenoval arcibiskupem v Hnězdně. Je prvním 

Čechem, který obdržel takto vysokou hodnost. Z jara sledujícího 

roku tam Radim nastoupil na stolec za přítomnosti císaře 

Oty III., Boleslava Chrabrého a dalších významných osobností. 

Podléhaly mu také diecéze Krakov, Vratislav a Kolobřeh. 
 

Radim byl podoben svému svatému bratru Vojtěchovi svou 

učeností, mnišskou horlivostí, výmluvností i duchem zaníceným 

pro věc Boží a spásu duší. 
 

Za Radimova působení na arcibiskupském stolci bylo významnou 

událostí umučení svatých Pěti bratří - Benedikta a jeho druhů 

v listopadu 1003. Jejich ostatky, zprvu uložené v místě 

mučednictví, byly přeneseny do Hnězdna a Radim jako 

metropolita měl podíl na otevření kanonizačního procesu. Velký 

podíl měl také na kanonizaci a oslavě svého bratra Vojtěcha, 

přičemž sebe zatlačoval do pozadí. Má zásluhy i na hagiografické 

literatuře, která v době jeho úřadu vznikala a je představován i 

jako významný činitel česko-polské kulturní historie. 
 

Rok jeho úmrtí je nejistý a údaje se pohybují mezi léty 1006 až 

1020, podle nového martyrologia zemřel s největší 

pravděpodobností kolem roku 1011. Přesnější je uvedení dne 

úmrtí, které rukopis vídeňské Národní knihovny ze 12. století 

uvádí 12. října podle nedochovaného nekrologia pražské 

katedrály. Toto datum se vyskytuje i v pozdějších českých 

nekrologiích. V Balbínově Epitome rerum Bohemicarum, které 

vyšlo roku 1677 je datum 11. října, které ač bylo považované 

za mylné, je uvedeno i martyrologiem. 
 

Jako den památky svatého Radima se vyskytl v benediktinském 

kalendariu v Antverpách 5. leden a v některých benediktinských 

klášterech byl připomínán i v jiné dny. Oficiálně ale byl tím 

datem 25. srpen - den přenesení jeho ostatků do Prahy v roce 

1039 současně s ostatky svatého Vojtěcha a Pěti bratří 

mučedníků. Radimovy ostatky byly uloženy do krypty svatého 

Kosmy a Damiána ve svatovítském chrámu. 
                                                                                                              catholica.cz 
 

 



 

 SEBEVÝCHOVA K MANŽELSTVÍ 
 

 A teď už tedy k věci: 
 

První zásada zněla: Dobré manželství si dokáže založit a 

prožívat jen ten, kdo se k tomu od dětství vychovává. Co tím 

myslím, ozřejmí příklad z mé bývalé farnosti: Taková to byla 

velká láska. Tak velká, že ten mládenec ani dostudovat nemohl, 

než se brali. Rodiče nevěsty se uskrovnili, dali jim půl bytu. 

Za půl roku byl zpět u své maminky. „On tam nemohl vydržet, 

on tam neměl žádnou péči“ - vysvětlovala známým jeho 

maminka a zas mu jako dřív dělala horlivě posluhovačku: i 

šňůrky v botách povytáhla, botičky večer vyčistila a ráno 

u kamen vyhřála, jen do nich šoupnout a zavázat. S obědem 

na něj denně čekala. Večeři mu servírovala, až na ni dostal chuť 

- zpravidla jindy, než jedli ostatní. A považte, nic z toho mu 

v rodině manželky nedělali! On tam byl chudáček jako prodaný, 

jako u cizích. Když nešel v čas večeře jíst, nikdo mu nic neohřál, 

až dostal na jídlo chuť. A tak musel opustit ženu pro nedostatek 

povinné péče A maminka, místo aby ho smetákem hnala, kam 

patří – za svou ženou s velkou láskou - tak ho přijala domů zpět 

jako mučedníka. 
 

Jiný případ. Přijde muž a stěžuje si: manželka mi v domácnosti 

s ničím nepomůže. Přijde z práce, řekne, že je unavená a jde si 

lehnout. Večer pak sedí u televize nebo hraje u sousedů karty. A 

když já uklidím a všechno udělám, ani si toho nepovšimne, ani 

slovem to neocení. Říká, že doma taká nic nedělala. Tatínek prý 

jí říkal: jen se pěkně uč a pak si odpočin, nadřeš se ještě dost. - A 

tak doma na nic nesáhla a zvykla si na to. Tatínek se jí svou 

přílišnou pečlivostí postaral o těžkosti v manželství. Zato se 

chválila jedna maminka, když se mluvilo o dětech, které doma 

nic nepomohou: „Tohle u nás chvála Bohu není. Naše děcka nám 

pomohou, když mají čas. A dcera, když jí to někdy chytne, udělá 

sama celý úklid, radost se podívat.“ 

Musel jsem jí říci: vidíš - a i tak je to špatné. Jestli děti 

pomáhají, jen když mají náladu, jinak ne, pak v nich nevznikne 

návyk, samozřejmé povědomí, že domácí práce mají dělat 

pravidelně všichni. Až se tvá dcera vdá, čeká ji ta domácí práce 

každodenně: Ať se jí chce nebo nechce. 
 

Ale kolik je také mužů; jejichž ženy jdou do práce na celou 

směnu - jako chlapi - ale manželé se přesto chovají doma tak, jak 

to bývalo, když ženy měly jen domácnost. Považují dál úklid, 

nákup, děti, prádlo a vše ostatní doma za ženskou záležitost. A 

ještě čekají, že žena bude obsluhovat i je - uklízet po nich 

ze stolu, čistit po nich holicí strojek a chytat jim žížaly, když jdou 

na ryby. Teď by měl každý z vás zauvažovat: nenechávám se i já 

doma rozmazlovat? Pomáhám bez řečí, co je potřeba? Máme 

doma dobře fungující dělbu práce, aby na maminku zbylo jen 

chválit a usmívat se? Nebo je někdo z vás ještě zlobivý, trucovitý, 

urážlivý a líný - jako sedmileté děcko? Buďte na sebe nároční. Už 

teď se uč chovat tak pěkně, jak to chceš dělat, až se oženíš, až se 

vdáš. Jen tak to potom budeš umět. 
 

Jako se pracně připravuješ na své budoucí povolání a získáváš 

potřebné vědění i zručnost, abys byl odborníkem ve svém oboru, 

stejně tolik úsilí musíš věnovat i pěstění své osobnosti, 

charakteru. 
 

Najdi si kněze, který ti rozumí, požádej ho o duchovní vedení. 

Bez mistra se nikdo sám nevyučí řemeslu, bez vedení profesora 

nevystuduje. Bez duchovního vůdce se také sotva staneš 

opravdovou osobností, zralou k manželství a rodičovství. A že 

k pojmu osobnosti patří i dospělé vědění o Bohu, nahrazení 

dětských a zastaralých náboženských představ rozumným 

pohledem a vlastním názorem, také netřeba zdůrazňovat. 
 

Máš-li pochybnosti ve víře, to je v pořádku, to se jen rozpadají 

tvé dětské představy, - ty by ti stejně pro život nestačily. 

Přemýšlením, četbou, rozhovory s knězem, námitkami a 



nacházením řešení - tak roste tvůj osobní pohled víry, který bude 

tím pevnější a tím hlubší, čím pracnější bylo prokousávání 

pochybnostmi. 
       Ladislav Simajchl, www.fatym.com 

 

 

 

 SCHŮZKY MINISTRANTŮ 
 

KDE: na faře ve Štramberku 

KDY: v sobotu 24. října 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 9. a 23. října od 20:00 – po adoraci 
 

Zváni jsou všichni od 13 let výše, více na webových 

stránkách farnosti. 
 

 

 

 DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ 
 

Srdečně zveme vaše dítě na děkanátní setkání dětí. 
 

Začíná v sobotu 10. října 2015 v 9:00 v Katolickém domě 

v Lubině a končí v neděli 11. října 2015 mší svatou v místním 

kostele (mše začíná v 10:00). 
 

Setkání je určeno pro děti od 2. do 8. třídy. Je to pro ně 

příležitostí prožít krásné dva dny se svými vrstevníky. Tématem 

je biblická postava Noe. 
 

Každé dítě je potřeba přihlásit na www.mladeznj.signaly.cz. 
 

S sebou je třeba vzít sportovní oblečení a obuv, karimatku, 

spacák a další věci osobní potřeby. Uvítáme buchtu na nedělní 

snídani. Příspěvek na setkání je díky dotacím pouhých 50 Kč 

na dítě. 
      mládež děkanátu Nový Jičín 

 

 

 

 

 DUŠIČKOVÁ POUŤ 
 

MO KDU-ČSL Závišice Vás srdečně zve na zájezd na tradiční 

dušičkovou pouť na Svatý Hostýn v neděli 11. října 2015. 
 

Odjezd autobusu: 6:25  autobusová zastávka Závišice 

„Palička“ 

 dále bude zastavovat: Závišice „U mostu“, 

Štramberk „Pod Bílou Horou“ a 

Rybí 
 

Máte-li zájem, hlaste se u paní Marie Šimíčkové nebo na telefoně 

732 916 419. 
 

Všichni jsou srdečně zváni. 
 

 

 

 

 POUŤ KE SVATÉMU VENDELÍNOVI 
 

Přijměte pozvání na  pouť ke svatému Vendelínovi, patronu 

pastýřů a poutníků, ochránci dobytka a polí. 
 

V sobotu 17. října 2015 v 15:00 v kostele svaté Kateřiny 

ve Štramberku budeme slavit mši svatou na poděkování 

zemědělců a hospodářů za přijatá dobrodiní v  roce 2015. 
 

 

 

 

 



 

HLAVNÍ NÁRODNÍ DNY NEK 2015 V BRNĚ 
 

Národní konference o eucharistii bude probíhat v Brně 

na biskupském gymnáziu ve dnech 15. - 17. října 2015. 
 

Hlavním dnem NEK 2015 bude sobota 17. října 2015. V Brně 

na náměstí Svobody bude v 10:30 hlavní bohoslužba s následným 

eucharistickým průvodem a s velmi bohatou nabídkou 

doprovodných programů v centru Brna. 
 

Pro tuto bohoslužbu budou bezplatné vstupenky, podobně, jako 

tomu bylo například při papežské návštěvě. Zapsat se můžete 

do připravené tabulky nejpozději do středy 7. října 2015. 
 

Cena jízdného bude 250,-Kč – platba v sakristii. 

Pojedou dva autobusy. Jeden bude vypravovat Nový Jičín a 

druhý Kopřivnice s tím, že Nový Jičín přibere farníky z Mořkova, 

Hodslavic, Nového Jičína a okolí, Starého Jičína a Jeseníku n/O 

a Libhoště. Druhý autobus pojme věřící z Frenštátu a okolí, 

Kopřivnice, Veřovic, Lichnova, Štramberku, Příbora, Petřvaldu a 

Albrechtiček. Podle počtu přihlášených se však může počet 

autobusů upravit třeba na jeden. 
 

 

 BENEFIČNÍ KONCERT 
 

Benefiční koncert se pořádá v kostele svatého Jana 

Nepomuckého ve Štramberku dne 24. října 2015 v 18:30. 

Půjde o charitativní koncert dvou souborů zobcových fléten: 
 

PÍŠŤALKY z Kopřivnice složeného ze současných i bývalých 

žáků hudební školy - První soukromé ZUŠ v Kopřivnici 
 

AULOS z Prahy, který vznikl v roce 1991 spojením dvou 

existujících souborů prof. Václava Žilky. Až téměř do své smrti 

soubor řídil. Nyní ho vede MUDr. Eva Čadková, dlouholetá 

spolupracovnice pana profesora. Soubor koncertuje nejen 

v České republice, ale byl i v cizině: Francie, Vídeň, Drážďany, 

Bratislava a to vždy s velkým úspěchem. 
 

Oba soubory spolupracují více, jak 10 let. 
 

Výtěžek z charitativního koncertu bude věnován tělesně 

postižené slečně Karolínce Dejové na nákup potřebných 

pomůcek. 
 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DÍVKY 
 

8. prosince 2015 začne Rok Božího milosrdenství vyhlášený 

papežem Františkem. Srdečně zveme všechny dívky ve věku 

od 16let na  duchovní obnovu pro dívky na  téma: „Boží 

milosrdenství v  mém životě“ s  otcem Petrem Kříbkem a 

sestrami z Kongregace Dcer Božské Lásky. 
 

MÍSTO KONÁNÍ: Opava 

KDY: 6. listopadu od  18:00 – 8. listopadu 2015 do 18:00 

S  SEBOU: otevřené srdce a mysl, Bibli, něco na  psaní, 

  přezůvky 

CENA: dobrovolná 

KONTAKT PRO PŘIHLÁŠENÍ: sestra Cecilie Heneberková 

 Rooseveltova 47 

 Opava 

 746 01 

 mobil: 731 704 497 

 email: ceciliefdc@seznam.cz 

Nejpozději se prosím přihlaste do 2. listopadu 2015. 
 

TĚŠÍME SE NA  SETKÁNÍ 
        www.dcerybozskelasky.webnode.cz 

 

 

 

 

 



 POSUN ČASU 
 

V neděli 25. října 2015 se letní čas změní na zimní, tedy čas se 

ve 3:00 ráno přesune na 2:00 ráno. 
 

 

 SBÍRKY V 7., 8. a 9. MĚSÍCI 
 

V měsíci červenci bylo na potřeby farnosti vybráno 13 420,- Kč 

ve Štramberku a 5 910,- Kč v Závišicích. V měsíci srpnu bylo 

na potřeby farnosti vybráno 12 000,- Kč ve Štramberku a 4 890,- 

Kč v Závišicích. V měsíci září bylo na opravu varhan vybráno 

14 584,- Kč ve Štramberku a 3 710,- Kč v Závišicích a na církevní 

školy se vybralo 10 385,- Kč ve Štramberku a 2 700,- Kč 

v Závišicích. 
 

Na účtu veřejné sbírky ke dni 16. září 2015 je 129 615,- Kč. 

Otec Vladimír všem dárcům upřímně děkuje. 
 

Za všechny vaše dary, Pán Bůh zaplať. 
 

 

 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - ŘÍJEN 
 

Úmysl všeobecný: 

Aby bylo vykořeněno obchodování s lidmi, které je moderní 

podobou otroctví. 
 

Úmysl misijní: 

Za křesťanská společenství na asijském kontinentě, aby 

s misijním duchem ohlašovala evangelium těm, kdo na ně ještě 

čekají. 
 

Úmysl našich biskupů: 

Za zodpovědné a poctivé křesťany, kteří budou v církvi dobrými 

hospodáři duchovního i hmotného bohatství. 
 

 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V ŘÍJNU 
  Štramberk Závišice 

1. Čt sv. Terezie od Dítěte Ježíše 6:45 18:30 

2. Pá sv. andělé strážní 18:30 

3. So sv. Maxmilián – kostel sv. Kateřiny 18:30 

4. Ne 27. v mez.–sv. František z Assisi 8:30 10:00 

5. Po sv. Palmác 

6. Út sv. Bruno 6:45 18:30 

7. St Panna Maria Růžencová 18:30 

8. Čt sv. Simeon 6:45 18:30 

9. Pá sv. Dionýsius a druhové 18:30 

10. So sv. Paulin – farní kostel 18:30 

11. Ne 28. v mezidobí – sv. German 8:30 10:00 

12. Po sv. Radim 

13. Út sv. Eduard 6:45 18:30 

14. St sv. Kalist I. 18:30 

15. Čt sv. Terezie od Ježíše                   jsem na NEK 2015 

16. Pá sv. Hedvika 18:30 

17. So sv. Ignác Antiochijský – pouť ke sv. Vendelínovi 15:00 

Mše svatá s nedělní platností nebude 

18. Ne 29. v mezidobí - sv. Lukáš 

- sbírka na světové misie 8:30 10:00 

19. Po sv. Izák Jogues a druhové 

20. Út sv. Irena 6:45 18:30 

21. St sv. Hilarion 18:30 

22. Čt sv. Marie Salome 6:45 18:30 

23. Pá sv. Jan Kapistránský 18:30 

24. So sv. Antonín Maria Klaret-farní kostel18:30 

25. Ne 30. v mezidobí – sv. Kryšpín 8:30 10:00 

26. Po sv. Rustik budu na konferenci v Brně 

27. Út sv. Frumencius 

28. St Svátek sv. Šimona a Judy 

29. Čt sv. Narcis 6:45 17:00 

30. Pá sv. Marcel 17:30 

31. So sv. Wolfgang – farní kostel 17:30 


