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 SVATÁ AGÁTA 
 

narozena: 225, Katánie nebo Palermo, Sicílie 

zemřela: 251, Katánie, Sicílie 
 

Patronka Katánie, horníků, kojných, pastýřek, tkalců a zlatníků. 

Ochránkyně proti ohni, výbuchu sopky, zemětřesení. Vzývána i 

proti rakovině prsu. 
 

atributy: hranice, kleště, mísa, ňadra, nůžky, pochodeň, roh, uhlí 
 

Narodila se na Sicilii v zámožné rodině. Císařský náměstek 

Quintianus v době pronásledování křesťanů chtěl získat ji i její 

majetek. Veškeré jeho úsilí, aby odpadla od Krista, bylo marné. 

Její srdce zůstalo neporušené a pevná mysl se nedala oblomit ani 

pozdějším hrozným mučením, při kterém její tělo nejkrutějším 

způsobem zohavili. Při mučení zemřela. 
 

Máme před sebou světici patřící k těm s nejrozšířenější úctou už 

v nejstarších dobách. Její jméno bylo dokonce zařazeno 

do liturgického kánonu mše svaté. Nejstarší historické údaje 

jsou až z 5. století, rozhovory v mnohých životopisech jsou jen 

legendárním vyprávěním. Lze spolehlivě vycházet z toho, že celý 

život svaté Agáty se odehrával na Sicilii, v městě Katánii. 

Pocházela z bohaté křesťanské rodiny a vynikala duševními 

schopnostmi i krásou těla. Zamilovala se do svého Vykupitele a 

odmítala všechny nápadníky. Toužila po duchovním životě, 

ochotna přinést svému božskému snoubenci jakoukoliv oběť. 
 

Jeden z odmítnutých nápadníků se pomstil tím, že ji udal jako 

mimořádnou křesťanku. V Katanii toho času se asi zdržoval 

náměstek císaře Decia Quintianus, který po svůdném vyprávění 

o Agátě ji zatoužil získat pro sebe. Neoblomnou Agátu se rozhodl 

dát na převýchovu ke zpustlé Afrodisii do nevěstince. Agáta by 

raději přijala tělesné utrpení, ale musela nejdříve projít 

zkouškou, v níž osvědčovala svou čistotu a ušlechtilost. Když ji 

Afrodisie vracela Quintianovi, odpověděla něco v tom smyslu, že 
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by snadněji obměkčila kámen a ohnula železo, než zdolala její 

umíněnost. Quintianus se rozzlobil a když nic nepomáhalo, dal ji 

mučit. Bičovali ji, natahovali na skřipec, píchali do ní a pálili ji. 

Sadistické choutky náměstka se projevily i v příkazu odstranit 

její prsa. Dle legendy ji bez jakéhokoliv ošetření strčili 

do vězeňské kobky a tam se jí zjevil svatý Petr a uzdravil ji. Pak 

ji podrobili novým mukám na střepech a žhavém uhlí, ona však 

zůstala Kristu věrná a plná lásky až do posledního dechu. 
 

Těžko lze popsat všechny rozměry 

skutečnosti. Legendární životopisy si 

vypomáhají uváděním rozhovorů, v nichž 

neochvějně Agáta vzdorovala, 

poukazovala na ubohost bohů, a 

naznačují rozdíl mezi božstvy, 

podobnými Jovišovi a Kristem. 

Věrohodnější je síla Agáty, vycházející 

z modlitby. Právě o takovou sílu by nám 

mělo jít, když se dostaneme do pokušení 

udělat nějaký ústupek pro některé 

z novodobých božstev. Je lepší trpět 

s Kristem než se radovat bez něj. Milovat 

ho znamená vše s ním. A „milovat“ je 

hlavním a největším přikázáním. 
 

Křesťané z velké úcty pohřbili Agátu v novém hrobě a, dle 

legendy, při prvním výročí její smrti nastal výbuch sopky Etny a 

hrozilo zničení Katánie. Obyvatelé s prosbou k Agátě nesli 

z jejího hrobu plachtu proti lávě a ta se zastavila. 
                                                                                                              catholica.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SBĚR PODNĚTŮ 
 

Na farní radě dne 17. ledna 2015 byli členové rady seznámeni se 

zchátralým stavem některých částí budovy a byli vyzváni 

k podání připomínek, jak budovu lépe využít a získat finance 

na její obnovu. 
 

Žádáme i farníky, aby přispěli svými krátkými návrhy na email 

farni.budova@seznam.cz nebo do schránky na faře 

nejpozději do 14. února 2015. 
 

 

 SCHŮZKY MINISTRANTŮ 
 

KDE: na faře ve Štramberku 

KDY: v soboty 7. a 21. února od 9:00 do 11:00 
 

 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
 

KDE: na faře ve Štramberku 

KDY: v pátek 13. a 27. února od 19:00 
 

Zváni jsou všichni od 13 let výše, více na webových stránkách 

farnosti. 
 

 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

V termínu od 2. ledna do 14. ledna 2014 se ve Štramberku a 

Závišicích 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 78 805,- Kč 

ve Štramberku a 40 581,- Kč v Závišicích. 
 



 

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 

 

 

 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 6. února 2014 v 18:00 

 začínáme v kopřivnickém kostele sv. Bartoloměje 

 mší svatou. 

 Zahájení plesu v 19:00 

 v sále Katolického domu v Kopřivnici 

 Cena 100,- Kč 

Vstupenky v předprodeji u vašich animátorů (Dominik David, 

Václav Najzar). 
 

Těšit se můžete na úžasné kapely DH Šmelařinka a PHS, 

skvělou moderaci, tradiční domácí kuchyni, překvapení 

animátorů a mnoho dalšího… 
 

Na vaši účast se těší mládež děkanátu Nový Jičín.  

 

 

 DĚKANÁTNÍ POSTNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA 
 

Mládež děkanátu Nový Jičín Vás zve na již tradiční postní 

křížovou cestu. Vycházíme v neděli 22. února 2014 od kostela 

v Rybím v 15:00. 
 

Těšíme se na Vás! 

 TAJEMSTVÍ VZTAHU 
 

Je Ti 15 let a více, ne však více než 20 let? Chtěl/a by ses 

dozvědět něco o tom, jak navazovat nové kamarádské a 

přátelské vztahy? Nevíš jak upevnit svůj vztah s Bohem? To a 

mnoho jiného Tě čeká o víkendu plného nejen vztahových věcí, 

ale také her, modlitby, katecheze a dalšího. Vezmi s sebou 

buchtu do společné kuchyně a přijeď do Staré Vsi 

nad Ondřejnicí. 
 

KDY: 27. února - 1. března 2015 

KDE: DSM Stará Ves nad Ondřejnicí 

S SEBOU: spacák, přezůvky, buchtu do společné kuchyně 

CENA: 300,- /280,- (člen. A. I.) 

PŘIHLAŠOVÁNÍ: dcm.doo.cz/akce/tajemstvi-vztahu-30/ 
 

Mládež je srdečně zvána 
 

 

 SBÍRKA V MĚSÍCI LEDNU 
 

V neděli 11. ledna 2015 bylo na potřeby farnosti vybráno 

16 200,- Kč ve Štramberku a 3 270,- Kč v Závišicích. 
 

Za dary Pán Bůh zaplať. 
 

 

 DĚJINY MODLITBY SV. RŮŽENCE 
 

          text: PhDr. Radomír Malý 

Všeobecně se má za to, že modlitba růžence je dílem svatého 

Dominika z počátku 13. století. Samozřejmě tento významný 

světec má na ni svůj veliký podíl, nicméně pokládat růženec 

za jeho dílo je nepřesné. Tato známá a účinná forma modlitby 

má totiž svůj delší historický vývoj. 
 

 

 



 STAROVĚKÉ KOŘENY SV. RŮŽENCE 

 A SVATÝ DOMINIK 
 

Už v křesťanském starověku poustevník svatý Pavel z Théb 

(4. století) doporučoval neustálé opakování naučených modliteb 

jako prostředek růstu v duchovním životě. V 7. století potom 

biskup Ildefons ve španělském Toledu naléhavě vyzýval 

k častému opakování andělského pozdravu Zdrávas Maria 

v soukromé modlitbě (tehdy ještě bez dodatku „Svatá Maria, 

Matko Boží…“). Pod vlivem těchto idejí církev ve 12. století 

v Německu a v Itálii šířila modlitbu tzv. mariánského žaltáře. 

Duchovní měli povinnost modlit se v rámci liturgie hodinek 

denně 150 žalmů. Byla snaha zapojit do toho i laiky. Protože byli 

převážně negramotní a neznalí latiny, doporučovali kněží 

nahradit v jejich případě 150 žalmů 150 libovolnými 

mariánskými modlitbami, nemusely to být jenom Zdrávasy. Aby 

se to dobře počítalo, uvazovalo se 50 kamínků po 10 na šňůru, 

věřící se měl na prvním kamínku pomodlit mariánskou 

modlitbu, kterou 10krát opakoval – a poté na dalším desátku se 

modlit zase jinou. Neexistoval žádný předpis, jaké modlitby mají 

věřící takto recitovat, záleželo to na jejich svobodné volbě. Tyto 

provázky s kamínky se začaly už tenkrát nazývat „rosarium“, tj. 

zahrada růží, věnovaných Panně Marii, odtud český název 

„růženec“. 
 

Matka Boží se roku 1214 zjevila svatému Dominikovi, 

zakladateli řádu kazatelů (dominikáni), kteří se v té době 

věnovali především obracení bludařů albigenských na katolickou 

víru. Řekla mu mimo jiné: „Šiř můj žaltář, jestliže chceš tyto 

zatvrzelé duše obrátit!“ Dominik uposlechl, jím založený řád se 

stal velkým šiřitelem tohoto tzv. mariánského žaltáře, 

předchůdce dnešního růžence. Dominikáni též zaváděli místo 

libovolných modliteb, jež se měly opakovat, andělské pozdravení 

Zdrávas Maria a propagovali rozjímání o životě Krista a Panny 

Marie jako součást této pobožnosti. 
 

 DOMINIK Z PRUS A BL. ALAN DE LA ROCHE 
 

Úpadek církve, k němuž došlo ve 14. a 15. století v důsledku 

rozkolu na papežském stolci a renesančního myšlení, odsunul 

modlitbu mariánského žaltáře do zapomnění. Na jejím vzkříšení 

má hlavní zásluhu reformní katolické hnutí zvané „Devotio 

moderna“ (Nová zbožnost), jež zasáhlo především kláštery 

kartuziánského řádu. Z tohoto prostředí vzešel i blahoslavený 

Tomáš Kempenský, autor dosud stále aktuálního mystického 

spisu „O následování Krista“. V kartuziánském klášteře 

v Trevíru žil v 15. století mnich a teolog Dominik z Prus, 

pravděpodobně polského původu. Ten se svým řádovým 

spolubratrem Adolphem z Essenu dosavadní mariánský žaltář, 

stále častěji nazývaný již „růžencem“, prohloubil tím způsobem, 

že stanovil podle evangelií témata k rozjímání. Tak vznikly 

„radostný, bolestný a slavný“ růženec. Nemělo to ovšem dnešní 

formu. Dominik z Prus předložil k rozjímání podle evangelií 

14 událostí a námětů z dětství Ježíšova, 6 z jeho veřejné činnosti, 

22 z jeho umučení a 7 z jeho zmrtvýchvstání. Roku 1460 se 

Panna Maria zjevila v dominikánském klášteře v Dinanu 

ve francouzské Bretani blahoslavenému Alanovi de la Roche a 

vyzvala jej k misijní činnosti ve prospěch růžence. Řekla, že toto 

je nejúčinnější zbraň k záchraně lidstva před nepřáteli 

křesťanstva, což se týkalo tenkrát na výsost aktuálního 

tureckého nebezpečí. 
 

Blahoslavený Alan uposlechl, jezdil po Francii, po Německu i 

jiných zemích, všude hlásal potřebu časté modlitby růžence a 

zakládal tzv. růžencová bratrstva, jež se zavazovala k jeho denní 

recitaci a rozjímání. Při jeho kázáních docházelo k četným 

obrácením a zázrakům. Blahoslavený Alan také zavedl, že 

před každým desátkem se věřící ještě modlili Otčenáš. Ne všude 

ale byla modlitba svatého růžence přijímána s nadšením. 
 

V benediktinském klášteře v St. Poelten v Rakousku dodnes 

ukazují náhrobek opata, jehož mniši vyhnali, protože prosazoval 



 

v klášteře tuto modlitbu. Zemřel mimo svoji řeholní komunitu a 

až po mnoha letech mohly být jeho ostatky převezeny zpět. 

Odpůrcům růžence nahrávalo, že tajemství k rozjímání nebyla 

přesně dána, k těm, která stanovil Dominik z Prus, přidávala 

lidová zbožnost bez kontroly učitelského úřadu církve mnohá 

další, takže hrozilo nebezpečí plíživého proniknutí hereze do této 

formy zbožnosti. 
 

 SVATÝ PIUS V. A 

 SOUČASNÁ PODOBA 

 MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE 
 

Roku 1566 usedl na stolec svatého Petra svatý Pius V., 

dominikán, asketa a velký reformátor církve v duchu 

Tridentského koncilu. Ten pevně věřil slovům Panny Marie, jež 

řekla v soukromém zjevení jeho spolubratrům svatému 

Dominikovi a blahoslavenému Alanovi, že právě tato modlitba 

disponuje nejúčinnější silou, jak zastavit šíření herezí, napomoci 

k obrácení duší a zachránit křesťanství před agresí 

nekřesťanských vojsk. Pius V. viděl zoufalou situaci tehdejší 

církve, ohrožené lavinovitým šířením protestantismu a tureckým 

loďstvem, nacházejícím se už téměř u italských břehů. Vsadil 

proto všechno na růženec. Roku 1569 v apoštolské konstituci 

„Consueverit“ zavedl tuto modlitbu v celé církvi. Aby zabránil 

nekontrolovanému pronikání různých spontánně vytvořených 

tajemství, pocházejících z lidové zbožnosti lidí ve víře 

nevzdělaných, ustanovil za závazná nám dodnes známá 

tajemství v počtu 15 (5 radostných, 5 bolestných, 5 slavných). 

K andělskému pozdravení dodal ještě prosbu „Svatá Maria, 

Matko Boží…“. Svatý Pius V. je tedy z moci učitelského úřadu 

tvůrcem dnešní podoby svatého růžence a vyzval celou církev, 

aby se jej horlivě modlila. 
 

Výsledky se dostavily. 7. října roku 1571 zvítězila spojená 

křesťanská vojska v námořní bitvě u Lepanta 

nad několikanásobně větší tureckou přesilou, čímž byla Evropa 

zachráněna. Rovněž tak katolická církev se ubránila 

myšlenkovému náporu protestantismu, katolické státy jižní 

Evropy si uhájily svou identitu. S růžencem v ruce vyzýval 

kapucín Marco d'Aviano roku 1683 u Vídně spojené katolické 

oddíly pod velením polského krále Jana Sobieského k obraně 

města před obrovskou tureckou přesilou – a proti všemu 

očekávání přišlo vítězství. Zhruba v téže době svatý Ludvík 

Maria Grignion de Montfort se s nadšením věnoval růžencovému 

apoštolátu ve francouzském kraji Vendée – a právě tento kraj 

dokázal o sto let později vzdorovat i za cenu mučednické krve 

jakobínským osvícenským tyranům. Panna Maria ve svých 

zjeveních dala několikrát jednoznačně najevo, že mezi všemi 

modlitbami upřednostňuje právě svatý růženec. 
 

V Lurdech se svaté Bernardetě zjevila s růžencem v ruce, 

ve Fatimě vyzvala k jeho časté modlitbě a vyslovila přání, aby se 

po každém desátku přidávala prosba „Pane Ježíši, odpusť nám 

naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, a přiveď do nebe 

všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce 

potřebují.“ Tato tzv. „fatimská vložka“ se stala nedílnou součástí 

modlitby růžence. V období II. světové války a po ní se staly 

pověstnými tzv. „růžencové křížové výpravy“ (kruciáty), kdy se 

katolíci masově zapojovali do modliteb růžence na určitý úmysl. 
 

Katolický kněz v USA Patrick Peyton z kongregace Svatého 

Kříže vyhlásil během války růžencovou kruciátu za její ukončení. 

Tato myšlenka inspirovala rakouského františkána P. Petra 

Pawliczka k vyhlášení růžencové kruciáty za odchod sovětských 

okupačních vojsk z rakouského území. Do tohoto modlitebního 

boje se zapojilo přes 700 tisíc lidí. Stalo se, co nikdo neočekával: 

Sovětská vojska roku 1955 opustila zemi. Papež svatý Jan 

Pavel II. (1978–2005), známý svým hlubokým vztahem k této 

modlitbě, navázal na odkaz Dominika z Prus a ke třem typům 

svatého růžence (radostný, bolestný a slavný) připojil ještě tzv. 

růženec světla, jenž reflektuje náměty k rozjímání z veřejné 



činnosti Spasitele. Právě od Dominika z Prus tato témata 

pocházejí. 
 

Modlitba svatého růžence, jak ji dnes známe, není tedy umělým 

výtvorem nějaké významné osobnosti, byť i světecké, ale 

výsledkem organického vývoje zbožnosti církve a neustálé 

kontinuity její nauky a jejích forem spirituality, nad nimiž bdí 

Duch Svatý. Už proto si zasluhuje nejen úctu, ale též „aktivní 

používání“. 
 

Dějiny církve mohou vydat mnoho svědectví o tom, čeho všeho 

bylo díky této modlitbě dosaženo. Nejvýmluvnějším příkladem je 

Japonsko, kde v 19. století misionáři, domnívající se, že 

křesťanství zde bylo už v 17. století krvavým pronásledováním 

vyhlazeno, najednou objevili domorodé katolíky, kteří si uchovali 

neporušenou víru po několik generací celých 200 let. Bez Písma 

Svatého, beze mše svaté a bez svátostí, jediné, co jim zůstalo, 

byly růžence, které jim jejich předkové, již podstoupili 

v 17. století mučednickou smrtí pro Krista, ještě stačili předat. 

Růženec jim zachránil pravou katolickou víru. Kéž by se tak 

stalo i dnes, důvěřujme! 
     http://immaculata.minorite.cz/pdf/IM135.pdf 

 

 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - ÚNOR 
 

Úmysl všeobecný: 

Za vězně, zejména mladé, aby měli možnost vrátit se 

k důstojnému životu. 
 

Úmysl misijní: 

Za manžele, kteří žijí odděleně, aby v rámci křesťanského 

společenství nacházeli přijetí a podporu. 
 

Úmysl našich biskupů: 

Za ty, kdo stojí před důležitým životním rozhodnutím, aby byli 

provázeni světlem Ducha Svatého. 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V ÚNORU 
  Štramberk Závišice 

1. Ne 4. v mezidobí – sv. Pionius –  

 sbírka na potřeby ve farnosti 8:30 10:00 

2. Po Svátek uvedení Páně do chrámu 17:30 16:00 

3. Út sv. Blažej   

4. St sv. Ondřej Corsini 17:30 

5. Čt sv. Agáta 6:45  

6. Pá sv. Pavel Miki a druhové 17:30 

7. So sv. Richard 17:30 

8. Ne 5. v mezidobí – 

         sv. Jeroným Emiliani 8:30 10:00 

9. Po sv. Apollonie 

10. Út sv. Scholastika 17:30 

11. St Panna Maria Lurdská 17:30 

12. Čt sv. Benedikt Aniánský 6:45 17:30 

13. Pá sv. Kateřina Ricciová 17:30 

14. So sv. Valentin 17:30 

15. Ne 6. v mezidobí – sv. Jiřina 8:30 10:00 

16. Po sv. Juliána 

17. Út sv. Alexius a druhové 17:30 

18. St Popeleční středa - sv. Simeon 18:00 16:00 

19. Čt bl. Godšalk 6:45 17:30 

20. Pá sv. Nikefor 17:30 

21. So sv. Petr Damiani 17:30 

22. Ne 1. postní – Stolec sv. Petra -  

 dětská mše svatá 8:30 10:00 

23. Po sv. Polykarp 

24. Út sv. Modest 17:30 

25. St sv. Valburga 17:30 

26. Čt sv. Alexandr 6:45 17:30 

27. Pá sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie 17:30 

28. So sv. Roman 17:30 


