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 SVATÝ JERONÝM 
 

kněz a učitel církve 
 

narozen: 342 – 347, Stridon, Chorvatsko 

zemřel: 420, Betlém 
 

Patron Dalmácie, Lyonu, teologů, učenců, archeologů, studentů, 

žáků, překladatelů, univerzit, vědeckých společností; vzýván proti 

očním chorobám 
 

atributy: jeskyně, kámen, kardinálský klobouk, kniha, kříž, lebka, 

lev, poustevník, psací potřeby 
 

 

Narodil se v letech 342 - 347 v Stridonu, při hranici Dalmácie 

s Panonií, v Chorvatsku, s dalšími jmény Sofronius Eusebius. 

Od začátku školní docházky se projevoval jako nadaný, ale 

nedisciplinovaný. Z charakterových vlastností je uváděna 

vášnivost, nedůvěřivost a citlivost. Brzy odešel přes Miláno 

do Říma, kde studoval gramatiku, rétoriku a filozofii. Asi 

v 19 letech zde byl pokřtěn a v roce 367 se vydal s přítelem 

Bononem na delší putování, při němž navštívil Dalmácii, Galii a 

další země. Při cestě navštívil školu v Trevíru, kde pro přítele 

Rufina přepisoval dva spisy Hilária. V Akvileji pak pomáhal 

biskupu Valeriánovi proti ariánům. 
 

V roce 372 navštívil Malou Asii. S Heliodorem, Hylasem a 

údajně ještě s dalšími druhy připutoval do Antiochie, kde měl 

učitele v Apollinariovi, pozdějším biskupu Laodiceje. Zde také 

onemocněl a druhové ho opustili. Po nějakou dobu se Jeroným, 

snad ještě s Hylasem, zdržel na statku přítele Evagria 

v Maronii. Odtud navštívil poustevníka Malchuse, jehož 

životopis později napsal. Utvrzen o významu poustevnického 

života strávil Jeroným 4 roky v poušti Chalcis poblíž Antiochie a 

v mnišském společenství u Aleppa na území dnešní Sýrie. Žil zde 

velmi asketicky, bojoval s mnoha pokušeními a po seznámení se 
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s jedním křesťanem židovského původu se horlivě učil hebrejsky, 

aby mohl číst Bibli v originálním znění. 
 

Byl ještě velmi mladý a po volném životě 

v Římě ho sužovaly nejen vzpomínky 

na různá provinění, ale především 

obrazotvornost. K tomu přistupovala jeho 

vášeň k četbě pohanských autorů, zejména 

Ciceróna, jehož některý spis si prý společně 

s Biblí donesl sebou na poušť. Tyto touhy 

po nějakou dobu u něj působily jakoby jeho 

rozpolcenost a rozhodující boj prožíval i 

ve snu. Jednou se vzbudil zpocený úzkostí, 

neboť se mu zdálo o posledním soudu, 

na němž místo za křesťana byl označen za žáka Ciceronova. To 

byla zřejmě tečka za jeho náklonností k pohanským spisům. 

S novou vlnou kajícnosti a s myšlenkami na smrt se pustil 

do boje se sebou samým. 
 

Za hrozby rozkolu v Antiochii, kvůli třem adeptům 

na patriarchální stolec, navrhovaným stranami odlišných 

názorů, se stal rádcem. Požadoval rozhodnutí papeže, kterému 

prý nakonec navrhnul Paulína za biskupa. Ten chtěl mít 

z Jeronýma kněze a přes jeho námitky o nehodnosti ho v roce 

379 přiměl k přijetí kněžského svěcení. 
 

V další životní etapě Jeroným navštívil Konstantinopol 

(Cařihrad), kde věnoval pozornost slovům Řehoře Naziánského, 

pracoval v knihovně a zdokonalil se v řečtině. Překládal z ní díla 

svatých Otců do latiny a její znalost využíval i při práci 

na překladu Bible. V roce 382 byl již na církevním sněmu 

v Římě. Stal se sekretářem papeže Damase a na jeho pokyn 

začal pracovat na revizi latinského překladu Nového zákona 

podle původních řeckých textů. 
 

V Římě byl mimo jiné duchovním rádcem skupiny vznešených 

vdov, mezi nimiž vynikla Marcela a Pavla, která s dcerou 

Eustochium ho později následovala do Betléma, kde s jeho 

pomocí zakládala kláštery.  Jeroným se po pouti na svatá místa 

v Palestině a po návštěvě Didyma, usadil asi začátkem roku 386 

v Betlémě, kde u místa Kristova narození strávil přes 30 

zbývajících let života. Naplnil je prací s překladem Bible 

nazvaným Vulgata. 
 

Za svého života však přeložil a napsal více dalších spisů a to 

historických, polemických i homiletických. Dochovalo se po něm i 

117 dopisů. Z myšlenek, pro které pracoval a žil je nejvýraznější 

upozornění: „Neznalost Písma je neznalost Krista.“ Ke konci 

života jeho kláštery zničili Saracéni a celoživotní námaha jeho 

oči dovedla téměř k plné slepotě. Zemřel asi ve věku kolem 75 let 

a byl pohřben v kostele narození Páně v Betlémě, vedle Pavly a 

Eustochium. Později, asi roku 1200, byly jeho ostatky přeneseny 

do Říma a uloženy v chrámu Santa Maria Maggiore.  Jeroným 

byl zařazen mezi nejslavnější učence své doby a v roce 1298 

spolu s Ambrožem, Augustinem a Řehořem Velikým byl 

prohlášen učitelem církve. 
                                                                                                              catholica.cz 
 

 

 SEBEVÝCHOVA K MANŽELSTVÍ 
 

 1. O sebevýchově k manželství 
 

„To víte paní, jak to chodí. Postavili jsme mladejm barák, koupili 

jim auťák a než jsme splašili garáž, dali si pár facek a šli 

od sebe.“ Tímhle citátem z Dikobrazu chci doložit, že 

do současného úsilí o plánování lepší společnosti patří i téma 

o vašem budoucím manželství. Tato instituce se svými téměř už 

50% rozvodů dokazuje, že je v nynějším stavu také jedním 

pozůstatkem zkrachovalého hospodaření komunistického vedení 

života, Nejprve se chci zabývat otázkou, jak se od mládí 

vychovávat, aby z vás, dívky, byly žádoucí nevěsty, aby z vás 

mládenci vyrostli chlapíci, o které by stála ta nejlepší děvčata. 



 

Uvažujme tedy, jak se od mládí vychovávat pro dobré 

manželství. 
 

Začnu příkladem. 

Parta mládenců se cestou z výletu zastaví u známého kněze, 

„aby si hnáty odpočinuly a duše občerstvila“ - jak to někdo z nich 

vyjádřil. Když se řeč stočila na známosti s děvčaty, jeden 

prohlásil: „O tomhle se nebavím, to mne teď nezajímá. Věci mají 

jit postupně, logicky. Napřed chci dodělat školu, pak přijde vojna 

a pak se teprve budu zajímat o děvčata a o ženění.“ Doufám, že 

vy tak nesmýšlíte. Vy víte, že postup tohoto mládence - ač zní 

logicky, moudrý není. Kdo se od mládí nepřipravuje na život 

ve dvou, kdo se nezajímá o problémy kolem života v manželství, 

ten asi rozmnoží řady těch, kteří se brzo po svatbě rozvádějí. 

Ovšem, mezi manželskými ztroskotanci končívají i ti, kteří se 

od mládí o děvčata zajímají až příliš. Všude kolem sebe slyšíme 

v tyto dny otázky a úvahy, jak pracovat, jak hospodařit, jak žit, 

aby náš národ nezkrachoval, aby se dostal mezi prosperující 

státy. My, křesťané víme, že máme přístup ke znalostem, o nichž 

nemají ani ponětí naši vrstevníci, kteří byli vychováni v tuhém 

ateismu. 
 

Vy víte, že jako křesťané máte velkou šanci založit si pěkný 

domov, dát národu pevný základ v dobrých rodinách - budete-li 

se řídit zásadami Kristova evangelia. Aby byl někdo schopen žít 

v manželství, musí se zaprvé pro to odmala vychovávat. 

Za druhé dobré manželství může vyrůst jen tehdy, když najdeš 

dobrého partnera do života a když dobře využijete doby 

známosti. Ať Duch svatý otevře naše uši, abychom dobře slyšeli. 

Ať otevře naše srdce, abychom pravou lásku uviděli a zamilovali 

si ji. 
       Ladislav Simajchl, www.fatym.com 

 

 

 

 

 

 SCHŮZKY MINISTRANTŮ 
 

KDE: na faře ve Štramberku 

KDY: v sobotu 26. září od 10:00 do 12:00 
 

 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
 

KDE: na faře ve Štramberku 

KDY: v pátek 25. září od 20:00 – po adoraci 
 

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

farnosti. 
 

 

 SKAUTSKÁ ZAHAJOVAČKA 
 

Skautský oddíl Štramberští rytíři zve všechny 

kluky od 6 do 15 let na zahajovací schůzku 

tohoto školního roku, která se uskuteční 5. září 

2015 v 15:00 ve skautské klubovně 

na štramberské faře pod amfiteátrem. 

Předpokládaný konec je v 17:30. 
 

Přijď si užít zábavné odpoledne, se spoustou akce a 

dobrodružství a sám poznáš, jestli přijdeš i příště. 
 

Na všechny se těší tým vedoucích. 
 

 

 DĚKANÁTNÍ POUŤ DO FRÝDKU 
 

V sobotu 5. září 2015 se koná pouť novojičínského děkanátu 

k Panně Marii Frýdecké za obnovu rodin a duchovní povolání. 
 

Program: 

16:00 modlitba růžence 

17:00 adorace před Nejsvětější svátostí 



18:00 mše svatá s otcem generálním vikářem 

Mons. Martinem Davidem a kněžími 

novojičínského děkanátu 
 

Příležitost k svátosti smíření bude od 16:00. 
 

Srdečně zvou kněží z novojičínského děkanátu. 
 

 

Mládež děkanátu Nový Jičín Vás zve na děkanátní cyklopouť 

do Frýdku. Start v Novém Jičíně u farního kostela v 13:00. 
 

Trasa cesty: Nový Jičín – Rybí – Závišice (13:45) – Příbor (14:10) 

– Rychaltice – Chlebovice – Frýdek Místek (16:00 – 

16:30) 
 

Časy jsou orientační. 

Celková délka 35 km. 

Odvoz kol zpět zajištěn. 

Možno se přidat i na trase. 
 

Nutno se přihlásit na email do 31. srpna 2015 

glogar.marek@seznam.cz 
 

 

 DĚTSKÁ SCHOLA ZAČÍNÁ SEZÓNU 
 

Po prázdninovém hlasovém klidu to opět zkusíme rozjet naplno. 

První zkouška dětské scholy v novém školním roce proběhne 

6. září 2015. Také letos se budeme scházet po každé nedělní mši 

svaté v kostele nebo na faře. Zveme mezi sebe nové tváře z naší 

farnosti, ale rádi uvítáme i ty známé (Vojta, Slávek a spol.). 
 

Každý hlas je originál a pomůže nám! 
 Radka Buzková 

 

 

 

 

 

 SPORT PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
 

Se začátkem školního roku opět rozběhneme sportování s Orlem. 

Zveme všechny děti z farnosti školního věku, které si rády 

zahrají florbal či fotbal, zacvičí si na žíněnkách, žebřinách nebo 

třeba na kruzích. Sportování dětí se koná každou druhou 

neděli a to od 15:30 do 16:30 v tělocvičně, začínáme 

6. září 2015. Další termíny jsou zájemcům upřesňovány SMS 

zprávami. Na zaplacení pronájmu tělocvičny a na zakoupení 

sportovního vybavení vybíráme 200 Kč na dítě na celý školní rok. 
 

Mládež hrající volejbal bude mít tréninky každou neděli od 16:30 

do 18:00. 

V rámci Orla si mohou středoškoláci a dospělí každou středu 

od 19:30 do 21:00 taktéž v tělocvičně ve Štramberku zahrát 

futsal. Těšíme se na všechny. 
         Petr Buzek 

 

 

 POUŤ PŘÍBOR 
 

V neděli 6. září 2015 se v Příboře uskuteční pouť, která bude 

zahájena v sobotu 5. září 2015 v 18:00 mší svatou a poté bude 

následovat již tradiční vyhrávání na kostelní věži a slavnostní 

vyzvánění. 
 

Začátek mší v neděli bude v 8:00, 9:30 a 11:00. Ranní mše bude 

celebrována otcem Vladislavem Štefkem a mše v 9:30 a v 11:00 

otcem Jindřichem Švorčíkem. V 15:00 se uskuteční svátostné 

požehnání a ukončení poutě. 
 

Všichni jsou srdečně zváni. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 
 

V rámci Svatováclavského hudebního festivalu proběhne 

v úterý 15. září 2015 od 18:00 ve farním kostele svatého 

Bartoloměje v Kopřivnici koncert Evy Dřízkové – Jirušové 

(soprán) s Janáčkovým koncertním orchestrem pod vedením 

Jakuba Černohorského. 
 

Program: 

L. Janáček – Suita pro smyčce 

L. Boccherini – Stabat Mater 
 

Vstupné: 

180,- Kč plné vstupné 

120,- Kč senioři, studenti 

50,- Kč děti do 15 let 
 

Všichni farníci jsou srdečně zváni. 
 

 

 VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
 

Vážení farníci, 

přijměte srdečné pozvání na oslavy 80. let od posvěcení kostela 

svatého Cyrila a Metoděje v Závišicích. Oslavy budou probíhat 

v kostele a v areálu kolem kostela. Všichni účastníci slavnostní 

bohoslužby jsou zváni na společný oběd. 
 

Program oslav: 

sobota 19. září 2015: 

 11:00 slavnostní mše svatá celebrovaná 

  generálním vikářem Martinem 

  Davidem 

 14:30 koncert manželů Radových 

 16:00 posezení u Cimbálové muziky 

  Pramínky 
 

neděle 20. září 2015: 

 10:00 mše svatá 

 14:30 svátostné požehnání 
 

Na Vaší účast se těší farníci ze Závišic. 
 

 

 SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 
 

Orel Štramberk vás zve v pondělí 28. září 2015 na tradiční 

Horovou pouť. 

Program poutě: 

8:45 Mše svatá ve farním kostele na náměstí 

 ve Štramberku spojená s žehnáním obnoveného 

 orelského praporu 

10:15 Pobožnost u kříže na hoře Kotouč a u sochy 

 svatého Václava 

11:30 Přátelské posezení a občerstvení v Kulturním 

 domě na náměstí zpříjemněné pěveckým 

 vystoupením dětské scholy 
za Orelskou jednotu Petr Buzek 
 

 

 SVATÁ KATEŘINA 
Vážení farníci, 

opět se na Vás po prázdninové pauze obracíme s prosbou o pomoc 

se zajištěním otevření kostela svaté Kateřiny o víkendech. 

V sobotu je to od 12:00 do 17:00 a v neděli od 13:00 

do 18:00. Pokud jste ochotni si nějaký víkend vzít, prosím, 

abyste se zapsali do seznamu, který je umístěn pod kůrem 

ve štramberském farním kostele. Předem Vám děkujeme za Vaši 

pomoc a ochotu. 
 

Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří měli službu 

o prázdninách a zajistili otevření kostela svaté Kateřiny během 

letních prázdnin nejen o víkendech, ale i ve všedních dnech. 
      Dominik David 



 PŘEŘÍZNI TO LANO 
Horolezce, který se vydal sám zdolat strmý vrchol, zastihla 

uprostřed sestupu silná sněhová bouře. Viditelnost se snížila 

na minimum a téměř mu znemožnila jakýkoliv postup. Bouře 

neustávala. Snesla se noc. Najednou mu sklouzla noha a již se 

řítí přes převis do hloubky… Pak ucítil silné trhnutí, jisticí lano 

se napjalo, zapružilo. Zůstal viset v prostoru. Cítil silnou bolest. 

Nic neviděl, všude kolem tma a oslepující vánice. „Pane Bože, 

prosím tě, pomoz mi; Pane Bože, prosím tě, pomoz…,“ opakoval 

v duchu stále znovu a znovu. Lano, na kterém visel, se s ním 

houpalo sem a tam uprostřed temnoty. Vtom uslyšel Boží hlas: 

„Věříš mi?“ „Pane Bože, věřím, jen mi, prosím, pomoz!“ „Dobře! 

Tak přeřízni to lano!“ Horolezec se chytil lana ještě křečovitěji. 

Ráno, když vyšlo slunce a sněhová bouře utichla, našli 

záchranáři bezvládné zmrzlé tělo visící na laně z převisu. Viselo 

dva metry nad zemí, nad hlubokou závějí… 
 

Je to „jen takový příběh pro zamyšlení“, který se nikdy nestal… 

Opravdu se ale nestal? Neopakuje se něco podobného v různých 

obměnách poměrně často? A já se křečovitě držím těch 

pomyslných lan, o kterých si myslím, že mi dávají alespoň 

nějakou jistotu. Ve skutečnosti mi ale nedávají vůbec nic. Bůh 

mi opakuje: „Věř mi! Pusť se, přeřízni to…“ A já mám strach se 

pustit, a tak se držím a držím… 
     P. Pavel Zahradníček 

 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - ZÁŘÍ 
Úmysl všeobecný: 

Aby rostly příležitosti pro vzdělávání a práci pro všechny mladé 

lidi. 
 

Úmysl misijní: 

Za katechety, aby jejich život byl v souladu s vírou, kterou 

hlásají, a tak o ní věrohodně svědčili druhým. 
 

Úmysl našich biskupů: 

Aby všichni lidé poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé 

poznání. 

 PROGRAM BOHOSLUŽEB V ZÁŘÍ 
  Štramberk Závišice 

1. Út sv. Jiljí 6:45 18:00 

2. St sv. Justus 18:30 

3. Čt sv. Řehoř Veliký 6:45 18:00 

4. Pá sv. Růžena z Viterba 18:30 

5. So sv. Viktorin – kostel sv. Kateřiny 18:30 

6. Ne 23. v mezidobí – sv. Magnus 8:30 10:00 

7. Po sv. Melichar Grodecký 

8. Út Svátek Narození Panny Marie 

9. St sv. Petr Klaver 

10. Čt bl. Karel Spinola 

11. Pá sv. Emil 

12. So Jména Panny Marie 

13. Ne 24. v mezidobí – sv. Jan Zlatoústý  

- sbírka na církevní školy 8:30 10:15 

14. Po Svátek povýšení svatého Kříže - žehnání obnoveného 

 kříže u kostela ve Štramberku 18:30 

15. Út Panna Maria Bolestná 

16. St sv. Ludmila 18:30 

17. Čt sv. Kornélius a Cyprián 6:45 18:00 

18. Pá sv. Josef Kupertinský 18:30 

19. So sv. Januárius – kostel sv. Kateřiny 18:30 

20. Ne 25. v mezidobí – sv. Ondřej, Pavel 8:30 10:00 

21. Po sv. Matouš 

22. Út sv. Mořic a druhové 6:45 18:30 

23. St sv. Konstanc z Ankony 18:30 

24. Čt sv. Gerard 6:45 18:30 

25. Pá sv. Kleofáš 18:30 

26. So sv. Kosmas a Damián – farní kostel 18:30 

27. Ne 26. v mezidobí – sv. Vincenc 

 první dětská mše svatá 8:30 10:00 

28. Po sv. Václav 8:30 10:00 

29. Út Svátek sv. archandělů 6:45 18:30 

30. St sv. Jeroným 18:30 


