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SV. ZACHARIÁŠ A ALŽBĚTA 
 

Rodiče sv. Jana Křtitele 
 

Patron: pilařů 
 
Atributy: Zachariáše: kaditelnice, kniha nebo svitek, tabulka    
                s nápisem, židovský kněz  

Alžběty: starší žena v dlouhém šatě, těhotná nebo dítětem v 
náruči, beránek 

 

Zachariáš byl zbožný kněz v judských 

horách a jeho manželka, Alžběta byla 

příbuznou Panny Marie. Ta ji přišla po 

Zvěstování navštívit a zřejmě zůstala do 

narození Jana Křtitele. Zachariáš, který 

neuvěřil andělově zprávě, že bude mít syna 

Jana, byl pak do jeho obřízky němý. Dlouho 

spolu žili jako bezdětní manželé v Ain 

Karim v judských horách.  

 

Lukášovo evangelium o nich říká: "Oba byli 
spravedliví před Bohem a žili bezúhonně 

podle všech přikázání a nařízení Páně. Neměli však děti, protože 
Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku." (Lk 1,6-7)  

Zachariáš byl knězem z Abiášovy kněžské třídy. Pocházel z rodu 

lévijců, které král David rozdělil do 24 tříd. Abiášova byla osmá. Na 

každou připadla 2x za rok týdenní služba v jeruzalémském chrámu. 

Kadidlovou oběť ráno i večer přinášel kněz vylosovaný ze třídy, která 

měla službu. Jednou, když los určil Zachariáše a on vešel do 

nejposvátnější části chrámu obětovat, zjevil se mu na pravé straně 

kadidlového oltáře anděl Gabriel a řekl mu: "Neboj se, Zachariáši, 
neboť tvá modlitba je vyslyšena; tvoje žena Alžběta ti porodí syna a 
dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou 



radovat z jeho narození…“ Zachariáš zapochyboval, že by s Alžbětou 

ještě mohli mít dítě a to dokonce předchůdce Mesiáše. Žádal znamení, 

a proto uslyšel z andělových úst: "zůstaneš bez řeči a nebudeš moci 
promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, 
která se naplní ve svůj čas."  

Tak se stalo a teprve osmého dne po narození dítěte, když došlo k 

obřízce, při které se dávalo jméno a Zachariáš napsal na tabulku 

"Jeho jméno je Jan", otevřela se mu ústa a chválil Boha. Bible uvádí 

jeho prorocký chvalozpěv (Lk 1,67-79), který se církev denně modlí v 

ranních chválách.  

O konci Zachariášova života Baronius ve spisu ze 3. století uvádí, že 

byl na rozkaz krále Heroda zavražděn a jeho krev zanechala na 

chrámovém dláždění nesmazatelné stopy. Východní církev vzpomíná 

nalezení jeho ostatků (11. 2.), které byly v roce 415 přeneseny do 

Konstantinopole.  

Alžběta byla rovněž z kněžského rodu, a protože byla Mariinou 

příbuznou, předpokládá se, že její otec byl levita a matka z Davidova 

rodu, tedy z kmene Judova. Alžběta byla k Božímu plánu otevřenější, 

jak vidíme z uvítacího pozdravu své mladší příbuzné, v níž působením 

Ducha svatého poznala matku Mesiáše. Tento její pozdrav 

"Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého!" 
opakujeme při každé modlitbě "Zdrávas Maria." Alžběta ve velké 

pokoře dodala: "Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke 
mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a 
radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se 
splní to, co ti bylo řečeno od Pána!" V duchu se pak připojovala k 

Mariině chvalozpěvu "Velebí má duše Pána…“, který se církev modlí 

denně ve večerních chválách." Skrze Zachariášův chvalozpěv a 

opakování pozdravu od Alžběty stali se rodiče sv. Jana Křtitele 

každodenními průvodci církve.   
       catholica.cz 

 

 

 



SBÍRKY O PRÁZDNINÁCH 2016 
 

V neděli 3.7.2016 bylo na potřeby farnosti ve Štramberku vybráno 

12.672,- Kč a v Závišicích 3.530,- Kč.  

V neděli 7.8.2016 bylo na potřeby farnosti ve Štramberku vybráno 

40.054,- Kč a v Závišicích 6.862,- Kč. 

 

Za všechny vaše dary, Pán Bůh zaplať. 

 

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 

Orel Štramberk vás zve ve středu 28. září 2016 na tradiční Horovou 

pouť. Program pouti je následující: 

  8:30 – Mše svatá ve farním kostele na náměstí ve Štramberku  

10:10 – Pobožnost u kříže na hoře Kotouč a u sochy svatého Václava  

11:30 – Přátelské posezení a občerstvení v Kulturním domě 

zpříjemněné pěveckým vystoupením scholy s pásmem „Matka 

Tereza“  

Za Orelskou jednotu Petr Buzek  

 

SPORT PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Na začátku školního roku se znovu rozběhne sportování s Orlem. 

Zveme všechny děti z farnosti školního věku, které si rády zahrají 

florbal či fotbal. Sportování dětí se koná každou druhou neděli a to od 

15:30 do 16:30 v tělocvičně, začínáme 11. září 2016. 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 Vás všechny.  

Petr Buzek  



POUŤ PŘÍBOR 
 

V neděli 11. září 2016 se v Příboře uskuteční pouť, která bude 

zahájena v sobotu 10. září 2016 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. 

V pondělí 12. září se u příležitosti Klokočovského krmáše bude ve 

farním kostele sloužena v 9:00 hod. děkovná mše svatá. 

 

Všichni jste srdečně zváni. 

 

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 

 
 

POZEMEK U KOSTELA 

Drazí farníci, jak jistě víte, proběhla směna farního hřbitova s 

městským pozemkem u kostela. Když přicházíte do kostela tak jde o 

plochu po pravé straně. Prosím zvažte, jaké by bylo smysluplné a 

užitečné využití tohoto pozemku a vašeho farního majetku. Případné 



návrhy mi prosím písemně sdělte (nikoli anonymy). Ústně můžete 

také, ale raději volím písemnou formu, protože nejsem schopen si vše 

zapamatovat. V případě, že nějaké návrhy budou, tak se vše bude 

řešit s ekonomickou i farní radou. V případě, že nebude žádný návrh, 

tak se bude tato plocha nadále jen udržovat tak, jak to dosud dělala 

správa města Štramberk. Podněty lze podat do konce měsíce října 

2016. Děkuji. 
           o. Vladimír 

 

SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 

Papež František vyhlásil rok 2016 mimořádným Svatým rokem 

milosrdenství. Svatý rok, jehož základním mottem je „Milosrdní jako 

Otec“, bude zahájen 8. prosince 2015 a zakončen 20. listopadu 2016. 

V Bule Misericordiae Vultus papež mimo jiné píše: Posláním církve je 

zvěstovat Boží milosrdenství, které je tepajícím srdcem evangelia a 

skrze něž se má dostat k srdci a mysli každého člověka. V naší době, 

kdy se církev zabývá novou evangelizací, si téma milosrdenství žádá, 

aby bylo podáváno s novým nadšením a novým pastoračním 

přístupem. (Misericordiae Vultus 12) 

 

SVATÉ BRÁNY 

Stanovuji, aby o této neděli v každé místní církvi – v její katedrále, 

která je mateřským chrámem pro všechny věřící anebo v 

konkatedrále či v jiném kostele zvláštního významu – se Brána 

milosrdenství otevřela na celý svatý rok. Každá místní církev tak 

bude přímo zapojena do svatého roku jakožto mimořádného momentu 

milosti a duchovní obnovy. (Misericordiae Vultus 3) 

V ostravsko-opavské diecézi jsou až do neděle 13. listopadu 

2016 Svaté brány otevřeny na těchto místech: 

Katedrála Božského Spasitele v Ostravě  

Konkatedrála Panny Marie v Opavě 



Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku 

Poutní kostel Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) u Zlatých Hor 

Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova 

 

ODPUSTKY SPOJENÉ S POUTÍ KE SVATÝM BRANÁM 

Mé myšlenky se především obracejí ke všem věřícím, kteří zakusí 

milost tohoto Svatého roku – ať už ve své diecézi, nebo jako poutníci 

do Říma. Toužím po tom, aby se ke každému z nich dostaly odpustky 

související s tímto svatým rokem jako ryzí zkušenost s Božím 

milosrdenstvím, jež vychází každému vstříc s tváří Otce, který vítá a 

odpouští a úplně zapomíná na spáchaný hřích. (Dopis papeže 

Františka předsedovi Papežské rady pro novou evangelizaci 

arcibiskupu Rino Fisichellovi) 

Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání odpustků 

pro sebe nebo pro duše zemřelých. Kromě čtyř obvyklých podmínek 

pro získání odpustků: 

 vykonat svátost smíření 

 účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání 

 pomodlit se za Svatého otce a na jeho úmysly, které nosí ve svém 

srdci pro dobro církve a celého světa (např. Otče náš a Zdrávas 

Maria) 

 na daném místě se pomodlit Vyznání víry 

připojuje papež František ještě tyto dvě podmínky další: 

 jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení vykonat 

krátkou pouť ke Svaté bráně (podle fyzických možností každého 

člověka) 

 setrvat v krátkém zamyšlení či rozjímání na téma milosrdenství 



První tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po 

tom, kdy je vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, 

aby svaté přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly 

vykonány v tentýž den jako odpustkový úkon (Enchiridion odpustků 

P20 § 3). 

 

DIECÉZNÍ POUŤ DO ŘÍMA 
 

Zvláštním znamením svatého roku je pouť, protože je obrazem cesty, 

kterou se každý člověk ubírá ve svém životě. Život je putováním a 

lidská bytost je viator, poutník, který jde po cestě ke kýženému cíli. 

(Misericordiae Vultus 14) 

Ostravsko – opavská diecéze uspořádá ve Svatém roce milosrdenství 

Diecézní pouť do Říma ke Svatým branám za účasti biskupa 

Františka Václava Lobkowicze, jako poděkování za společnou cestu 20 

let v historii diecéze. Diecézní pouť se uskuteční v termínu 25. – 30. 9. 

2016.  

 

MOŽNOST   ZAKUSIT   BOŽÍ   MILOSRDENSTVÍ   VE   

ZPOVĚDNICI 

Pro Svatý rok milosrdenství obdrželi od Svatého otce všichni 

zpovědníci pravomoc promíjet tresty exkomunikace rezervované 

ordináři /biskupovi/, za hříchy: 

1. Odpadu /apostaze/ od víry, hereze nebo schizmatu 

2. Provedení dokonaného potratu. Trest se vztahuje na osobu, která 

si nechala udělat potrat, a na toho, kdo potrat provedl. 

Pokud jde o tresty exkomunikace rezervované Svatému otci za hříchy: 

1. Zneuctění Nejsvětější Eucharistie  

2. Fyzické násilí spáchané na papeži  



3. - 7. (Tyto hřích se týkají kněží a biskupů – proto je zde nezmiňuji) - 

zde se nic nemění a v těchto případech smí kněz udělit kajícníkovi 

rozhřešení jedině: 

a) v nebezpečí smrti, 

b) je-li pro kajícníka velmi těžké zůstat ve stavu hříchu do té doby, 

než dosáhne prominutí trestu.  

Ovšem, ve SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ jsou od začátku postní 

doby mimořádně papežem pověřeni tzv. misionáři milosrdenství, 

kteří budou moci exkomunikace reservované Svatému otci sejmout.  

Těmi jsou v Diecézi ostravsko - opavské: 

P. František Boldy, CSsR;   administrátor ve Frýdku 

P. Józef Wojciech Gruba, SAC;  farní vikář ve Fulneku 

P. Bogdan Stępień, OSPPE;   farář v Ostravě – Přívoze 

P. Václav Koloničný,    farář v Ludgeřovicích. 

  

Od začátku postní doby do konce Svatého roku milosrdenství, tj. do 

20. 11. 2016, proto mohou kajícníci, kteří upadli do trestu 

exkomunikace vyhrazeného Svatému otci, jít za tzv. misionáři 

milosrdenství. 

VÍCE NA STRÁNKÁCH NAŠEHO BISKUPSTVÍ – VČETNĚ 

INFORMACÍ O STÁLÉ ZPOVĚDNÍ SLUŽBĚ V OSTRAVSKÉ 

KATEDRÁLE A OPAVSKÉ KONKATEDRÁLE 

http://www.doo.cz/pastoracni-aktivity/svaty-rok-milosrdenstvi.html 

 

 

 

 



VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠTRAMBERKU 
 

Ve školním roce 2016/2017 bude výuka náboženství probíhat ve 

Štramberku vždy ve středu takto: 

 První a druhá třída bude vyučována v budově Základní školy ve 

Štramberku pod vedením pana katechety Vojtěcha Monsporta. 

 Třetí třídu bude vyučovat otec Vladimír v budově Základní školy 

ve Štramberku.  

 Další třídy budou vyučovány v místnosti nad sakristii ve farním 

kostele opět pod vedením pana katechety. 

První setkání proběhne ve středu 14.9.2016 (kromě třetí třídy) dle 

uvedených časů: 

 

 1. a 2. třída 14:30 – 15:15 

 3. třída         14:30 – 15:15 - první hodina bude až 21. září 

 4. a 5. třída 15:20 – 16:05 

 6. – 9. třída 16:10 – 16:55 

 

V Závišicích bude výuka náboženství v budově Základní školy 

v Závišicích vždy ve čtvrtek. 

Jednotlivé časy vyučovacích hodin otec Vladimír upřesní podle 

dodaných přihlášek - první setkání bude ve čtvrtek 22. září.  

 
                 Vojtěch Monsport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍBĚHY PRO ZAMYŠLENÍ 
 

Jakýsi bohatý byznysmen se dostal do nebe. Svatý Petr ho jde 

doprovodit do jeho nového nebeského příbytku. Byznysmen už zdálky 

vidí jakousi velkou vilu s bazénem a raduje se: „Á, tak tohle je pro 

mne?“  

„Ne, ne,“ odpovídá svatý Petr, „tady to je pro tvou uklízečku.“ 

„No, pěkné to má…,“ myslí si byznysmen. „A co teprve bude čekat na 

mne!“ 

Pak dojdou k vile ještě o něco větší. „A hele, tak tohle je pro mne?“ ptá 

se byznysmen. 

„Ne, to je připraveno pro tvého šoféra,“ odvětí svatý Petr. 

„Pěkné, opravdu pěkné…,“ povídá byznysmen a ještě víc se těší, co 

teprve bude pro něj. 

A pak dojdou k jakési rozpadající se boudě pobité děravým vlnitým 

plechem. „A tohle je jako co?“ 

„To je pro tebe,“ odpoví svatý Petr. Byznysmen se na to dívá, dívá a 

má strach vejít dovnitř, aby to celé na něj nespadlo. Pak se nechápavě 

zeptá svatého Petra: „Jak to, že moje uklízečka a můj šofér mají 

takové krásné velké vily a já tohle…?“ 

„Z toho mála, co jsi nám sem během svého pozemského života dodal, 

jsme opravdu nic lepšího vybudovat nedokázali,“ smutně pokrčí 

rameny svatý Petr. 

 

A tento příběh, také pro zamyšlení, vyprávěl svým posluchačům Pán 

Ježíš: 

Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy 

sám pro sebe: „Co mám udělat? Vždyť už nemám, kam svou úrodu 

uložit! Tohle udělám,“ řekl si, „strhnu své stodoly, vystavím větší a 

tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké 

zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!“  

Bůh mu řekl: „Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši, 

a čí bude to, co jsi nashromáždil?“ Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí 

poklady, ale není bohatý před Bohem 

 

Převzato z časopisu Milujte se 



 

APOŠTOLÁT MODLITBY - ZÁŘÍ 

 
Úmysl všeobecný: 

Aby každý člověk přispíval k obecnému dobru a povznesení 

společnosti, v níž lidská osoba bude středem pozornosti.  

Úmysl misijní: 

Aby si křesťané, kteří přijímají svátosti a rozjímají o Písmu svatém, 

stále více uvědomovali své poslání šířit evangelium.  

Úmysl našich biskupů: 

Ať Duch Svatý pomáhá všem rodičům, vychovatelům, učitelům, 

kněžím a katechetům v jejich evangelizačním poslání a povolání. 
 

 

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB VE 

ŠTRAMBERKU A ZÁVIŠICÍCH 

 
    Štramberk Závišice 

Po  Mše svatá není 

Út  Mše svatá    6:45  18:00 

St  Mše svatá  18:30 

Čt  Mše svatá  6:45  18:00 

Pá  Mše svatá s adorací  18:30 

So  Mše svatá s nedělní platností 18:30  

Ne  Mše svatá  8:30  10:00 

 

Časy bohoslužeb se mohou měnit, aktuální týdenní přehled je vždy 

uveden ve vývěsce v kostele, nebo je najdete na webu 

stramberk.farnost.cz. 

V roce 2016 během platnosti letního času budou v kostele svaté 

Kateřiny probíhat pravidelné mše svaté každou sudou sobotu v 18:30. 

Mše svaté budou s nedělní platností.  


