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 KŘEST A ZAČLENĚNÍ DO CÍRKVE 
 

Křest je to, co mi umožňuje začlenění do Božího lidu. Je to 

vstupní brána k životu z Ducha Svatého. Tato brána otvírá 

přístup k ostatním svátostem. Než budu postupně v dalších 

číslech farního zpravodaje vysvětlovat samotný křest, rád bych 

ho uvedl příměrem. 
 

Dnešní doba je dobou, kdy lidé rádi sledují sport a zvláště hokej 

a fotbal. Takoví hráči mají svou smlouvu a jsou koupeni 

za nemalé peníze. Kdo je členem sportovního klubu, musí mít 

určité schopnosti, musí to být dříč, který sportem žije a obětuje 

mu čas, síly, zdraví, jedním slovem život. Dotyčný dostane dres, 

musí hrát podle herních pravidel a podle rozkazů a pod vedením 

trenéra. Pokud se to někomu nelíbí a nechce respektovat 

pravidla a trenéra s jeho příkazy obvykle musí opustit tým. 
 

Tak nějak je to i s tím naším křtem. Křtem jsme přijati do klubu 

svatých. Byli jsme koupeni za vysokou cenu. Dnem křtu s Bohem 

sepisujeme celoživotní smlouvu. Bůh se v ní zavazuje k tomu, že 

nám dá vítězství nad smrtí, dá nám věčný život. Boha Otce náš 

vstup do klubu svatých stál život jeho Syna Ježíše Krista. Jsme 

pro nebeský tým koupeni, ne za peníze, ale za cenu Ježíšovy krve 

a jeho těla obětovaného na dřevu kříže. Trenérem je samotný 

Bůh a on určuje pravidla zápasu, on dává rozkazy a příkazy 

podle, kterých se hraje. Každý křesťan dostal také neviditelný 

dres Božího mančaftu, dostal milost posvěcující, dar Ducha 

Svatého a tři božské (kardinální) ctnosti: víru, naději a lásku. 

Boj se vede proti pokušením světa, těla a ďábla. Jako se 

sportovec ve sportu namáhá a zápasí, aby vyhrál. Tak i křesťan, 

který chce zvítězit a obdržet věnec slávy, věčný život. Musí 

zápasit o svou duši s těmito třemi pokušeními. 
 

Každý sportovec však také ví, co je to prohra a bolest z faulu. A 

ví, že má k dispozici lékaře i maséry. A trenéra, který slovem 

povzbudí do dalšího boje. Tak i křesťan občas padne do hříchu, 
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udělá si bolest na duši nebo mu jí udělají jiní. A každý křesťan 

má vědět, že pro jednu prohranou bitvu se rozhodně neprohrává 

celá válka. Na šrámy a bolesti duše, i na svá selhání nám Bůh 

jako dobrý trenér dává povzbuzení slovy Písma, slovy kněze či 

jiného křesťan. Boží Syn sám se nám během celoživotního 

zápasu o svou duši dává v eucharistii jako pokrm a posila i jako 

lék. Svátosti, zvláště zpověď a pomazání nemocných se dá 

přirovnat k péči maséra. Zde duše nabývá úlevy ze svých pádů a 

faulů i nemocí, které člověk denně zakouší. Život je boj. A boj 

vyžaduje jasná pravidla, která dal člověku Bůh – jeho trenér. 

Desatero je tu pro nás jako jasné herní pravidlo, podle kterého se 

vede život i zápas o život věčný. Od chvíle křtu jsme Boží 

bojovníci. 
 

Pro týmovou hru je také důležitá komunikace, jak mezi hráči, 

tak s trenérem. A to je naše modlitba. Rozhovor s anděly, se 

svatými, s kmotry – tedy se spoluhráči. A rozhovor s trenérem, 

s Bohem. Kde není komunikace a kde se hráč odmítá s trenérem 

bavit a jej respektovat. Tam nezbývá trenérovi než se 

s dotyčným rozloučit. Tak je to s modlitbou, kde modlitba vázne 

nebo dokonce není vůbec. Tam se ztrácí vztah k Bohu ke svatým, 

andělům a nakonec se vytrácí Duch Svatý a dar víry, naděje a 

lásky. A dotyčný tak často opouští církev i Boha a přestává 

rozumět sobě samému a životu vůbec. Opouští svůj tým, kde 

vstoupil na základě křestní smlouvy s Bohem. Kde zaniká 

sportovci smlouva, tam zanikají i práva. Právo totiž má ten, kdo 

plní povinnosti. A pokud je někdo odmítá plnit. Porušuje tím 

smlouvu a ztrácí právo plynoucí ze smlouvy. A tak ani Bůh, 

nebeský trenér není povinen dát člověku nebe, věčný život 

v případě, že neplním to, co z křestní smlouvy plyne. 
 

Křest je pro vstup do Božího království nutný. Stejně jako 

smlouva se sportovním klubem. Bez smlouvy není možné se 

do sportovního klubu dostat ani za něj hrát. A bez křtu se taky 

do nebeského klubu svatých nedostanu a do nebe taky ne. 

Samozřejmě, ten příměr je pokulhávající, ale snad to bylo 

pochopitelné. 
 

Bratři a sestry. Bůh spojil naši spásu se svátostí křtu, nicméně 

On sám není na své svátosti vázán. Křest je řádnou vstupní 

branou do života s Bohem a do života věčného. Ale jestli existuje 

nějaká cesta mimo tento řád Boží, cesta mimořádná. Nevíme. A 

tak volíme jistotu křtu, tedy cestu řádnou. A proto také křtíme i 

děti. Rodiče také rovněž neví, jestli se jejich děti dožijí dospělosti 

a tak volí jistotu křtu v jeho dětském věku. Chtějí pro něho to, co 

sami poznali jako největší dar. Okamžikem křtu začínám žít 

věčný život. 
 

Nicméně jsou na zemi lidé, kteří Krista nepoznali. II. 

Vatikánský Koncil v Lumen Gentium čl. 16 myslí i na tyto lidi a 

říká: „Věčné spásy mohou totiž dosáhnout všichni, kdo bez 

vlastní viny neznají Kristovo evangelium a jeho církev, avšak 

s upřímným srdcem hledají Boha a snaží se pod vlivem milosti 

skutečně plnit jeho vůli, jak ji poznávají z hlasu svědomí.“ 

Samozřejmě kdo z nevěřících už jednou porozuměl, a pochopil 

evangelium i učení o křtu. Je pod vlivem toho poznání povinen 

křest přijmout, aby byl spasen. Jeho svědomí je už ovlivněno 

poznáním pravdy o spáse člověka. A proto má nastoupit cestu 

duchovního boje o věčný život svůj i lidí kolem něho. 
 

V církvi známe i jiné křty. Křest krve a touhy. 

Křest krve přijímá ten, kdo se na křest připravuje a během 

přípravy byl pro víru zabit. Nestihl křest vodou přijmout. 

Katechumen, který umírá před křtem s touhou po něm a s lítostí 

nad vlastními hříchy a s láskou k Bohu je pokřtěn svou krví. 

Křest touhy pak je takový, kdy člověk umírá přirozenou smrtí 

před křtem s touhou po něm a s lítostí nad vlastními hříchy a 

s láskou k Bohu. 
 

A co se týká dětí, které zemřely bez křtu. 

Církev nemůže nic jiného než je svěřit Božímu milosrdenství, 

které „chce, aby byli všichni lidé spaseni“ (1Tim 2,4). Vždyť 



dětem patří nebeské království, říká Ježíš. U Mk 10,14 čteme: 

„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim.“ Tato slova nám 

dovolují doufat, že je nějaká cesta spásy i pro děti, které zemřely 

bez křtu. 
 

Nekřesťané podle Lumen Gentium čl. 16, ba i lidé, kteří ještě 

nepřijali evangelium, jsou různými způsoby zaměřeni k Božímu 

lidu. Patří sem na prvém místě národ, s nímž byla uzavřena 

smlouva, jemuž byla dána zaslíbení a z něhož se zrodil Kristus 

podle těla (srov. Řím 9,4-5), vyvolený národ, tak drahý Bohu 

kvůli praotcům: vždyť Bůh nelituje, že něco daroval, ani že 

někoho povolal (srov. Řím 11,28-29). Plán spásy se však vztahuje 

i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především 

na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahámovy, a 

klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude 

v poslední den lidi soudit. Bůh není daleko ani od těch, kteří 

hledají neznámého Boha v mlhavých stopách a obrazech, vždyť 

všem dává život, dech a všechno (srov. Sk 17,25-28) a jako 

spasitel chce, aby všichni lidé byli spaseni (srov. 1 Tim 2,4). 

Věčné spásy mohou totiž dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny 

neznají Kristovo evangelium a jeho církev, avšak s upřímným 

srdcem hledají Boha a snaží se pod vlivem milosti skutečně plnit 

jeho vůli, jak ji poznávají z hlasu svědomí. Božská prozřetelnost 

neodpírá pomoc nutnou ke spáse těm, kteří bez vlastní viny ještě 

nedošli k výslovnému uznání Boha, ale snaží se, ne bez Boží 

milosti, o dobrý život. Neboť cokoli je u nich dobré a pravdivé, 

považuje církev za přípravu na evangelium, za dar od Boha, jenž 

osvěcuje každého člověka, aby nakonec měl život. Často ovšem 

lidé, oklamaní Zlým, upadli do pošetilých myšlenek, zaměnili 

Boží pravdu za lež a sloužili raději tvorům než Stvořiteli (srov. 

Řím 1,21 a 25), anebo žijí a umírají na tomto světě bez Boha a 

jsou vydáni napospas meznímu zoufalství. Proto církev stále 

horlivěji podporuje misijní činnost k slávě Boží a k spáse těchto 

lidí. Má přitom na paměti příkaz Pána, jenž řekl: „Hlásejte 

evangelium všemu tvorstvu“ (Mk 16,15). 
 

 SVATÝ VALENTIN 
 

biskup, mučedník 

narozen: 3. století 

zemřel: roku 268 

patron mládeže, cestujících; včelařů; za dobrý sňatek; je vzýván 

proti moru 
 

V Římě byl knězem pravděpodobně 

za panování císaře Claudia II. Gothica 

a původně byl dle legendy lékařem. 

Podle císařova názoru ženatí muži prý 

v armádě nepodávali tak dobré 

výsledky jako svobodní a z toho 

důvodu budoucím vojákům zakazoval 

vstup do manželství. Valentin však 

zamilované tajně sezdával. Odtud 

může pramenit vztah k svátku 

zamilovaných. 
 

Za to a hlavně pro svou víru byl předveden před císaře, aby se 

zodpovídal ze všeho, co konal pro svůj vztah k Bohu. Když se ho 

císař zeptal, proč neuctívá římské bohy, dle legendy odpověděl: 

„Tito bohové jsou samá nečistota a hřích. Jen Kristus je pravý 

Bůh, a pakliže mu uvěříš, bude tvá duše spasena a ty zvítězíš 

nad nepřáteli.“ Císař by se snad nechal i přesvědčit, zejména 

když byl zároveň utvrzován v tom, že křesťané nejsou nepřátelé 

říše a že Valentin k němu a ke všemu lidu chová upřímnou 

lásku. Ale pro císařovo okolí tomu bylo jinak. Císař předal 

Valentina náměstkovi a ten jej odevzdal soudci Asteriovi, aby 

zatím zůstal ve vazbě. Valentin se tam modlil za soudcovo 

obrácení a ten přišel, aby Valentina vyzkoušel. Dle legendy mu 

řekl: „Je-li tvůj Bůh opravdu jediný pravý, jak říkáš, ať skrze 

tebe ukáže svou moc a mé slepé dceři opět dá zrak.“ Valentin 

přiložil svou dlaň na oči nevidomé a modlil se. Dívka pak znovu 

spatřila světlo. Protože začala vidět, Asterius s celou rodinou 



uvěřil v Krista a požádal o svátost křtu. Valentin je před křtem 

naučil pravdám víry a potřebným znalostem. 
 

Zprávy o uzdravení slepé a o obrácení soudce se roznesly 

po městě. Křesťané se radovali, pohany pojal hněv a zaútočili 

na soudcův dům. Valentina vyvlekli ven, ztloukli ho a odvedli 

na Flaminijskou cestu, kde byl sťat mečem. 
 

Valentin vynikal ve skutcích milosrdné lásky a byl Božím 

přítelem, protože konal to, co chtěl Ježíš. Také pro nás platí, že 

jsme Ježíšovi přátelé, budeme-li činit to, co nám v evangeliu 

přikazuje. Pak poneseme ovoce a Otec nám dá, oč ho v Kristově 

jménu poprosíme, podobně jako splnil prosbu svatého Valentina, 

když se modlil nad slepou dívkou. 
 

Rozšířené Valentinské oslavy, jejichž původ někde vycházel 

od svátku biskupa Valentina z Terni, který není v martyrologiu, 

byl jinde sváděn na údajnou zamilovanost kněze Valentina. Toto 

rozhodně není pravda a oslavy mají možná docela pohanské 

pozadí. 
 

V Římě se totiž 14.února oslavovala bohyně Juno, považovaná 

za ochránkyni partnerských vztahů v manželství a ochránkyni 

rodin. Ženám byly z toho důvodu v rodině dávány květiny. 

V dřívějších dobách byl prý 14. únor nazýván i „miláčkův den,“ 

protože se zasazoval „Miláčkův polní salát.“ Také se vytvořila 

pověra, že svobodná dívka si vezme chlapce, kterého 

na Valentina spatří jako prvního. Toho hned z rána s kytkou 

v ruce využívali mladí nápadníci. 
 

Podle historiků jsou souvislosti 14. února se svátkem 

zamilovaných i v probouzející se přírodě, kdy ptáci začínají své 

svatební tance. Posílání Valentinských pohlednic má svůj 

počátek až v 15. století, kdy první „valentinku“ prý manželce 

z londýnského vězení poslal orleánský vévoda Charles a tradice 

se rozšířila až v 19. století. Pak rostla se zájmy obchodníků. 
                         catholica.cz 
 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

V termínu od 2. ledna do 14. ledna 2014 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. 
 

Díky Vaší štědrosti bylo 

celkem vybráno 73 387,- Kč. 
 

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 
 

 

 MAŠKARNÍ PLES 
 

Všechny děti jsou zvány na maškarní ples, který se uskuteční 

v neděli 9. února 2014 od 14:30 v Katolickém domě 

v Kopřivnici. 
 

Vstupné: dítě 30,- Kč, dospělí zdarma 
 

Drobné dárky do tomboly vítány. 
 

Na vaši účast se těší pořadatelé. 
 

 

 

 

 



 DĚKANÁTNÍ PLES 
 

Chceš se po delší době pořádně pobavit, poznat věřící 

z děkanátu? Nespokojíš se jen tak s nějakým plesem? 
 

 Zveme vás na tradiční Děkanátní ples 

 pořádaný mládeží děkanátu Nový Jičín. 

 V pátek dne 28. února 2014 v 18:00 

 začínáme v kopřivnickém kostele sv. Bartoloměje. 

 Cena 100,- Kč 
 

Vstupenky pouze v předprodeji u vašich animátorů (Dominik 

David, Vendula Dostálová, Václav Najzar). 
 

Těšit se můžete na úžasné kapely DH Šmelařinka a Hudba 

Dušana Pospěcha, skvělý program, hodně dobrého jídla i pití, 

tombolu a mnoho dalšího… 
 

Na vaši účast se těší mládež děkanátu Nový Jičín.  

 

 

 SVATOŘEČENÍ JANA PAVLA II. 
 

27. dubna 2014 vstoupí Jan Pavel II a Jan XXIII. mezi svaté. 

Gattom Tour nabízí zájezd na tuto ceremonii do Vatikánu. 
 

Termín: 25. dubna – 29. dubna 2014 

Cena: 11 990,- Kč 

Více informací: www.gattomtour.cz 

Rezervace: 596 811 696 
 

Všichni farníci jsou zváni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 FARNÍ RADA 
 

Vážení farníci,  

každý z Vás si jistě uvědomuje, že starost o farnost není 

jednoduchá a obnáší mnoho povinností a nelehkých úkolů, které 

jeden člověk není schopen dlouhodobě vykonávat a plnit. 

Pro pomoc duchovnímu správci při těchto činnostech vznikají 

ve farnostech skupiny farníků, kteří jsou ochotni aktivně 

pomáhat či případně poradit, jak daný problém, který se 

naskytne, co nejlépe vyřešit. 
 

Obracím se proto na Vás, kteří jste ochotní pomáhat v naší 

farnosti, případně znáte někoho, kdo tyto schopnosti a ochotu 

má, abyste sebe, nebo jeho, přihlásili otci Vladimírovi 

do 16. února 2014. Oblastí, ve kterých se dá pomoci, je hodně: 

stavební – údržba a opravy kostelů, pastorační, katechetická, 

práce s dětmi a mládeži, různé charitativní, kulturní a jiné 

projekty, příprava společenství apod. Věk nerozhoduje, protože 

pomoci lze nejenom prací, ale často i dobrou radou, nebo 

nasbíranými životními zkušenostmi. 

Děkuji všem, kteří se budete ochotni přihlásit a na činnosti 

farnosti se aktivně podílet. 
           Vojtěch Monsport 

 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - ÚNOR 
 

Úmysl všeobecný: 

Aby církev a společnost uznávaly moudrost a zkušenost starších 

lidí. 
 

Úmysl evangelizační: 

Za kněze, zasvěcené osoby a laiky, aby plně pracovali na díle 

evangelizace. 
 

Úmysl našich biskupů: 

Aby dobrotivý Bůh připravil srdce lidí, kteří nepoznali jeho 

lásku, k přijetí radostného poselství Kristova evangelia. 



 DĚTSKÉ OKÉNKO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řádek 

2: Potok, u kterého Jákob bojoval o požehnání, když se vracel 

od Lábana domů. 

4: Vrah, kterého propustil Pilát místo Ježíše. 

7: Jeruzalémský velekněz, který obvinil Ježíše z rouhání a poslal 

ho k Pilátovi pro rozsudek.  

9: Místo, kde apoštol Petr vyznal, že Ježíš je Mesiáš (Kristus). 
 

Sloupek 

1: Manželka kněze Zachariáše a matka Jana Křtitele. 

4: Když jel Pavel do tohoto města pronásledovat křesťany, setkal 

se s ním Ježíš Kristus a on v něj uvěřil. 

6: Prorok, kterého Hospodin poslal k pohanům do Ninive, aby je 

varoval před Božím soudem. Místo toho však chtěl uprchnout, 

ale Hospodin ho zachránil za pomoci velké ryby. 

8: Manželka Abrahama. Dlouho nemohla mít dítě. Když poslové 

Abrahamovi říkají, že se mu ve sto letech narodí dítě, směje se 

tomu. 
 

 

 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V ÚNORU 
  Štramberk Závišice 

1. So sv. Pionius 18:00 

2. Ne Svátek uvedení Páně do chrámu 8:45 10:15 

3. Po sv. Blažej 

4. Út sv. Ondřej Corsini 6:45 

5. St sv. Agáta 18:30 

6. Čt sv. Pavel Miki a druhové 6:45 17:00 

7. Pá sv. Richard 18:30 

8. So sv. Jeroným Emiliani 18:30 

9. Ne 5. v mezidobí – sv. Apollonie 8:45 10:15 

10. Po sv. Scholastika 

11. Út Panna Maria Lourdská 6:45 

12. St sv. Benedikt Aniánský 18:30 

13. Čt sv. Kateřina Ricciová 6:45 17:00 

14. Pá sv. Valentin 18:30 

15. So sv. Jiřina 18:30 

16. Ne 6. v mezidobí – sv. Juliána 8:45 10:15 

17. Po sv. Alexius a druhové 

18. Út sv. Simeon 6:45 

19. St bl. Godšalk 18:30 

20. Čt sv. Nikefor 6:45 17:00 

21. Pá sv. Petr Damiani 18:30 

22. So Svátek Stolce sv. Petra 18:30 

23. Ne 7. v mezidobí – sv. Polykarp 8:45 10:15 

24. Po sv. Modest 

25. Út sv. Valburga 6:45 

26. St sv. Alexandr 18:30 

27. Čt sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie 6:45 17:00 

28. Pá sv. Roman 18:30 


