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a mnoho dalšího … 

 

Náměty na témata a články do březnového čísla zpravodaje 

zasílejte na email vojtechmonsport@seznam.cz nebo předejte 

osobně Vojtěchu Monsportovi do 20. 2. 

 

 Internetové stránky farnosti: 

 www.stramberk.farnost.cz 

 

 SVATÝ METODĚJ 
 

Druhý ze slovanských apoštolů byl svatý Metoděj. Byl starší. 

Narodil se v Soluni okolo roku 815. Jeho vychování a životní 

cesta měla být rozdílná od ideálu jeho nejmladšího bratra 

Konstantina. A přece se oba scházejí v klášteře a končí na Velké 

Moravě. Jaké bylo křestní jméno Metodějovo, nevíme. Metoděj, 

Methodios, bylo jeho řeholní jméno. Podle tehdejšího zvyku 

začínalo řeholní jméno stejným písmenem jako křestní, jmenoval 

se tedy snad Michal nebo Manuel. 
 

Metoděj se stal skutečným císařským místodržitelem, tedy 

knížetem v některé Slovany obývané krajině, snad v krajině 

Strymonské, protože uměl slovansky. Měl tedy vlastnosti 

vůdcovské a organizátorské. 
 

Avšak toto významné postavení se Metodějovi brzy znelíbilo. 

Řečtí Slované toužili po samostatnosti a bouřili se. Řekové proti 

nim užívali násilí. Nepočínali si v duchu Kristovy mírnosti a 

Slovany od křesťanství ještě odrazovali. Kromě toho bylo 

v řeckém státním životě mnoho nepořádku a nepoctivosti. 
 

Metoděj viděl v tom volání Boží milosti k dokonalejšímu životu. 

A tak jak praví staroslovanský životopis: „Když mnoho roků 

prožil v knížecím úřadě a viděl mnoho hluku a nepořádku v tom 

životě, zaměnil snahy pozemské temnoty za myšlenky nebeské… 

při vhodné příležitosti opustil knížecí dvůr a odebral se 

na Olymp, kde žijí svatí otcové, dal se ostříhat a oblékl černý 

řeholní šat a byl pokorně poslušný, „plníc mnišskou řeholi a 

zabývajíc se horlivě svatými knihami.“ Odtud byl povolán 

za misionáře k Chazarům, a později k Moravanům v roce 862. 
 

Metoděj právníkem a organizátorem moravské církve. Svatý 

Metoděj byl vybrán za misionáře na Velkou Moravu ne jen proto, 

že byl bratrem svatého Cyrila, nebo že už byl na misiích u 

Chazarů, ale hlavně proto, že byl zkušený právník, diplomat a 
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organizátor. Těmi vlastnostmi doplňoval svatého Cyrila, který 

byl filosofem a jazykozpytcem. 
 

Překladatel posvátných knih. Svatý Metoděj skutečně napsal 

první právnické knihy pro moravské Slovany a stal se tak 

právním zákonodárcem moravské církve. Z řečtiny přeložil 

sbírku církevních zákonů nazvanou Nomokánon, slovansky 

Kormčaja kniga. Druhý jeho právnický spis je Zákon sudný 

ljudem. Je to občanský trestní zákoník. Svatý Metoděj je 

pravděpodobně také autorem jedné homilie z rukopisu Glozova. 
 

Avšak předtím s bratrem Cyrilem přeložili hned po příchodu 

na Moravu evangelia, žalmy a čtení z listů a skutků 

apoštolských, aby je mohli lidu předčítat a vykládat 

při bohoslužbě. Konečně potřebovali ke mši svaté přeložit řecký 

misál a agendu pro udělování svátostí. 
 

Když svatý Cyril zemřel v Římě 14. února 869, všechna starost 

o správu ohromné panonskomoravské diecéze a prvé slovanské 

metropole zůstala svatému Metodějovi. On také dokončil celý 

překlad knih Starého a Nového Zákona (kromě knih 

Makabejských). 
 

Na poděkování za to, že mohl toto dílo dokončit, sloužil slavnou 

mši svatou na svátek svatého Dimitrije, patrona svého rodného 

města (Demetrios) 26. října 884 ve svém moravském biskupském 

kostele, který se dosud nepodařilo zjistit. 
          Prof. ThDr Bohumil Zlámal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SVATÁ SCHOLASTIKA 
 

narozena: kolem roku 480 v Norcie, Itálie 

zemřela: kolem roku 542 na Montecassinu, Itálie 

patronka benediktinského řádu, ochránkyně proti dešti; proti 

blesku 
 

Norcia (Nursia) je zapadlé místo vysoko v umbrijských horách. 

Jediné, co zde ruší maloměstský klid, jsou autobusy, které 

přivážejí nahoru skupiny návštěvníků, poutníky, kteří chtějí 

spatřit rodiště Scholastiky a jejího bratra, velkého Benedikta. 

Kostel S. Benedetto nedaleko Dómského náměstí je postaven 

na pozemku, který patřil rodičům dvojčat Benedikta a 

Scholastiky. 
 

Scholastika i Benedikt se narodili kolem roku 480. Již záhy 

vstoupila Scholastika do kláštera Roccabotte u Subiaka, 

východně od Říma, po letech pak do jiného kláštera nedaleko 

od Montecassina. Jednou v roce se setkávala řeholnice se svým 

bratrem Benediktem, zakladatelem řádu, k duchovním 

rozhovorům, v blízkosti Benediktova mnišského kláštera. 
 

Při schůzce roku 542 se stalo, že 

řeholnice prosila svého bratra, aby 

zůstal u ní déle a rozmlouval s ní 

o radostech nebe. Benedikt odmítal. 

Tu Scholastika ve své beznaději 

snažně prosila Boha o pomoc. Bůh ji 

vyslyšel a učinil, že se náhle spustil 

prudký liják, hotová povodeň, takže 

Benedikt byl nucen zůstat. Dokonce se zdržel u své sestry ještě 

tři dny, a sestra třetího dne náhle zemřela. Benedikt prý viděl, 

jak se její duše vznáší k nebi v podobě holubice. 
 

Benedikt pochoval svou sestru v hrobě na Montecassinu, který si 

přichystal pro sebe a v kterém byl též po své smrti roku 547 



pohřben. Řehoř Veliký napsal později: „Tak ani smrt nemohla 

rozdělit těla těchto dvou, kteří byli duchem vždy v Bohu spojeni.“ 
 

znázorňování: na vyobrazeních je Scholastika vídána v rouchu 

abatyše, v černém řádovém hábitě benediktinek. V souladu 

s legendou je většinou s holubicí. Její smrt namaloval slavný 

Luca Giordano. Obraz je v kostele svatého Michala v Bologni. 

Fra Angelico ji znázorňuje s holubicí. 
                   Rok se svatými 
 

 

 V NAŠÍ ZEMI 

 

V našem prostředí je rok 2013 spojen 

také s významným jubileem 1150 let 

od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na 

Velkou Moravu, s jejich hlásáním 

evangelia a velkolepým projektem 

překladu Písma a liturgie do 

Slovanům srozumitelného jazyka. 

Proto se v naší zemi tato dvě velká 

výročí spojují v jeden velkolepý proud 

událostí. 
 

Biskupové Čech a Moravy vyhlásili na toto výročí přípravu, 

která byla věnována jednotlivým iniciačním svátostem (2011 – 

křest, 2012 – biřmování, 2013 eucharistie). 
 

V naší zemi vyvrcholí oslavy především při pouti na Velehrad 

5. července 2013. Budou se ale konat také diecézní pouti, 

připravuje se projekt biblických Geocachingů, pouť kněží 

na Velehrad 15. - 17. 4. 2013, … 
 

Další chystané akce lze zjistit na webu 

http://www.velehrad.eu/cz/ 
 

 

 

 VÁNOCE 2012 
 

Autor: Dominik David 

 

 

 

 

 

 

 

Více fotografií na farních 

internetových stránkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

V termínu od 2. 1. do 14. 1. 2013 se ve Štramberku vydaly do ulic 

skupinky tří králů, aby se zapojily do tradiční tříkrálové sbírky. 

Koledníci přišli nejen s prosbou o příspěvek, ale rovněž do našich 

domácností donesli kousek radosti a krásna a tak se stali posly 

Boží lásky. 
 

Celkem 9 skupinek se v našem městě vydalo tento nelehký úkol 

splnit. Díky Vaší štědrosti bylo celkem vybráno 59 942,- Kč, což 

je asi o 10 000,- Kč více než v roce 2012. 



 

Tímto bych Vám chtěl jménem 

Charity poděkovat za Vaši 

ochotu přispět na dobrou věc a 

koledníkům a vedoucím 

skupinek za čas, který této 

sbírce věnovali. 
 

Za všechny příspěvky Pán Bůh 

zaplať. 
 

 

             Vojtěch Monsport 
 

 

 FINANČNÍ DAR PRO RADIO PROGLAS 

 

Všechny farníky, kteří finančně přispívají Radiu Proglas, 

bychom chtěli poprosit, aby své příspěvky odevzdali do 24. února 

2013 paní Marii Sýkorové. 
 

Děkujeme. 
 

 

 DĚKANÁTNÍ POSTNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA 

 

Mládež děkanátu Nový Jičín si Vás dovoluje pozvat na již 

tradiční postní křížovou cestu - projdeme si kousek obnovené 

části křížové cesty. 
 

Vycházíme 3. 3. 2013 od kostela Nalezení svatého Kříže v Rybím 

v 14:30. 
 

Těší se na Vás mládež děkanátu! 
 

 

 POUTNÍCI 
 

Dva andělští poutníci se zastavili, aby strávili noc v  domě 

bohaté rodiny. Rodina byla nepohostinná a odmítla anděly 

nechat v místnosti pro hosty. Místo toho byli ubytováni 

ve studeném sklepním pokoji. Jakmile si ustlali na tvrdé 

podlaze, starší anděl uviděl díru ve  zdi a opravil ji. Když se 

mladší anděl udiveně ptal proč, starší odpověděl: „Věci nejsou 

takové, jakými se zdají být.“ 
 

Další noc si šli odpočinout do domu velmi nuzného, ale 

pohostinného farmáře a jeho ženy. Poté, co se s nimi manželé 

podělili o trochu jídla, co měli, řekli andělům, aby spali v jejich 

posteli, kde si dobře odpočinou. Ráno po svítání našli andělé 

farmáře a jeho ženu v slzách. Jejich jediná kráva, jejíž mléko 

bylo jediným příjmem rodiny, ležela mrtvá ve chlévě. Mladší 

anděl se ptal staršího, jak se to mohlo stát. První muž měl 

všechno a tys mu pomohl, vyčítal. Druhá rodina měla málo, ale 

byla ochotna podělit se o vše, a tys dovolil, aby jim zemřela 

kráva. 
 

Proč?? „Věci nejsou takové, jakými se zdají být“ odpověděl starší 

anděl. „Když jsme byli ve sklepním pokoji, všiml jsem si, že v té 

díře ve stěně byla zásoba zlata. Jelikož majitel byl posedlý 

chamtivostí a neochotou sdílet štěstí, utěsnil jsem stěnu, aby 

poklad nemohl najít. Když jsme další noc spali ve farmářově 

posteli, přišel si anděl smrti pro jeho ženu. Dal jsem mu místo ní 

krávu. Věci nejsou takové, jakými se zdají být.“ 
 

Většinou neznáme všechny souvislosti. I když máš víru, 

potřebuješ také důvěru, že vše, co přichází, se vždy děje ve tvůj 

prospěch. A to se vyjeví až časem. Někteří lidé přicházejí 

do našeho života a rychle odcházejí, někteří se stávají našimi 

přáteli a zůstanou na chvilku. Přesto zanechávají v našich 

srdcích nádherné stopy - a my nezůstaneme nikdy zcela stejní, 

protože dobří přátelé nás proměňují! 
 

Včerejšek je historie. Zítřek tajemství. Dnešek, přítomnost je 

dar. Život je neobyčejný a chuť každého momentu 

neopakovatelná! 

 



 S ÚSMĚVEM JDE VŠE LÉPE 
 

Jdou dva týpci parkem a vtom jeden uvidí na zemi bankovku: 

„Hele, padesátikoruna!“ 

„Nech ji, je falešná.“ 

„Tak já ji roztrhám.“ 

„Kliďánko, je to padělek. To poznám na první pohled.“ 

Týpci pak jdou parkem dál. 

„Stejně jsi dobrý, že jsi na první pohled poznal, že ta 

padesátikoruna byla falešná.“ 

„To by poznal i slepý… Od kdy má padesátikoruna za pětkou tři 

nuly.“ 
 

Jeden podnikatel se ptá druhého: 

„Jak se ti podařilo, že tvojí lidé chodí do práce včas?“ 

„To je jednoduché, mám třicet lidí, ale jen dvacet bezplatných 

parkovacích míst.“ 
 

„Co je s tebou? Proč jsi tak potlučený a plný modřin?“ 

„Ale, byl jsem ve fitness a tam jednomu svalovci spadla činka.“ 

„Na tebe?“ 

„Ne, jemu na nohu… A já jsem se pousmál.“ 
 

„Pamatuj si, Jiříku, chytrý člověk má vždy pochybnosti, jen 

hlupák nepochybuje.“ 

„Tati, a jsi si tím jistý?“ 

„Stoprocentně!“ 
 

Zpráva ve společenském tisku: 

Hasič spadl ze čtyřicetimetrového žebříku. Pád přežil bez 

následků. Zachránilo ho to, že před pádem vylezl pouze na 

druhou šprušli. 
 

Nová sekretářka stále nezvedá zvonící telefon. Nakonec si ji 

nazlobený šéf zavolá k sobě: 

„Poslyšte, slečno, když zvoní telefon, musíte jej zvadnout!“ 

„A proč? Stejně je pokaždé pro Vás.“ 

 BIBLICKÝ SLOVNÍK 
 

 IKONA 
 

Ikona je náboženský obraz užívaný v pravoslavné a 

řeckokatolické církvi. Námětem ikon je vyobrazení Krista, 

Bohorodičky a světců a výjevy z jejich životů. 
 

Co je na ikonách zobrazeno – i jejich samotné zhotovení – se řídí 

přesnými pravidly tzv. „kánonem.“ Zvláště způsob zobrazování 

osob na ikonách podléhá přesným pravidlům, stanovujícím kdo a 

jak může být na pravé ikoně zobrazen. V pravoslavném chrámu 

by správně nemělo být žádné zobrazení, které není v souladu 

s ikonografickým kánonem. Ikona je především liturgickým 

předmětem, který slouží při uctívání Boha. 
 

Ikona má velký symbolický význam, například když se 

na počátku ze stromu uřízne ještě neopracované prkno 

pro malbu, připomíná nám to stvoření světa. Velkou roli hrají 

také barvy – Kristus bývá často oblečen v červené sutaně a 

modrém plášti, přičemž červená symbolizuje to lidské, zatímco 

modrá to božské (plášť překrývá sutanu). Při zobrazování Panny 

Marie vidíme často barvy prohozené. Poměr barev bývá jedna ku 

jedné. 
 

Nejstarší ikony vznikaly koncem 5. století, velkého rozkvětu 

dosáhla tvorba ikon v Cařihradě v 8. století. 
 

 

 APOŠTOLSKÝ NUNCIUS 
 

Apoštolský nuncius či zkráceně nuncius (z latinského mumtius – 

posel) je reprezentant Vatikánu, který je v zemi jako velvyslanec 

a udržuje zde diplomatické styky se Svatým stolcem. 
 

Sídlem nuncia je nunciatura. V naší republice se nachází v Praze 

ve Voršilské ulici v Ditrichštejnském paláci. Současným 



papežským nunciem je Jeho Exelence Monsignor Giuseppe 

Leanza. 
 

 

 PEKTORÁL 
 

Pektorál (z latinského pectoralis = hrudní) je zdobený náprsní 

kříž, který nosí někteří křesťanští duchovní zavěšený na krku 

na řetězu nebo stuze. V římskokatolické církvi může pektorál 

nosit papež, kardinálové, biskupové, opati, abatyše a někteří 

další preláti. V pravoslavných církvích nosí náprsní kříže všichni 

duchovní. V řeckých církvích jsou náprsní kříže pouze jako 

vyznamenání (stauroforos). 
 

 

 

 

 

 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - ÚNOR 
 

Úmysl všeobecný: 

Aby se rodinám přistěhovalců, zvláště matkám, dostávalo 

v jejich těžkostech podpory a doprovázení. 
 

Úmysl misijní: 

Za národy, které prožívají válečné konflikty, aby se jim otevíraly 

cesty k vytváření pokojné budoucnosti. 
 

Úmysl národní: 

Aby všichni, kdo přijali úkol hlasatelů evangelia, horlivě a věrně 

plnili své poslání. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V ÚNORU 
 

1. Pá sv. Pionyus 18:00 

2. So Svátek uvedení Páně do chrámu 8:00, 18:00 

3. Ne 4. v mezidobí – sv. Blažej 8:45 

4. Po sv. Ondřej Corsini 6:45 

5. Út sv. Agáta 6:45 

6. St sv. Pavel Miki a druhové 18:00 

7. Čt sv. Richard 6:45 

8. Pá sv. Jeroným Emiliani 18:00 

9. So sv. Apollonie 18:00 

10. Ne 5. v mezidobí – sv. Scholastika 8:45 

11. Po Panna Maria Lourdská 6:45 

12. Út sv. Benedikt Aniánský 6:45 

13. St Popeleční středa - sv. Kateřina Ricciová 18:00 

14. Čt sv. Valentin 6:45 

15. Pá sv. Jiřina 18:00 

16. So sv. Juliána 18:00 

17. Ne 1. postní – sv. Alexius a druhové 8:45 

18. Po sv. Simeon 6:45 

19. Út bl. Godšalk 6:45 

20. St sv. Nikefor 18:00 

21. Čt sv. Petr Damiani 6:45 

22. Pá svátek Stolce sv. Petra 18:00 

23. So sv. Polykarp 18:00 

24. Ne 2. postní – sv. Modest 8:45 

25. Po sv. Valburga 6:45 

26. Út sv. Alexandr 6:45 

27. St sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie 18:00 

28. Čt sv. Roman 6:45 


