
 

 

 

 

10 let kněžství o. Vladimíra 

Ve čtvrtek 28. června uplyne 10 let 

od vysvěcení o. Vladimíra na 

kněze. A také 4. srpna to bude 

5 let, co otec Vladimír sloužil svou 

první mši svatou ve Štramberku 

jako náš duchovní otec (viz 

fotografie vpravo). 

Za celou farnost bychom Vám 

chtěli popřát do Vaší kněžské 

služby hodně Božího požehnání, 

hojnost darů Ducha svatého, pevné 

zdraví, hromadu dobrých nápadů 

a mnoho spokojených farníků. 

Zároveň bychom Vám chtěli 

poděkovat za 5 let Vaší služby 

ve farnosti. 

Vaši farníci 

 

 

  

3 / 2018 
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PLÁNOVANÉ AKCE VE FARNOSTI 

Cyrilometodějská pouť v Závišicích 

Pouť v Závišicích proběhne 5. července 2018. Hlavním celebrantem 

poutních bohoslužeb bude P. Mgr. Zdenko Vavro, farář ve Spálově. 

Po požehnání společné posezení na zahradě Pohostinství U Kremlů. 

Bohoslužby: 

10:00 - mše svatá, hudebně doprovází pěvecký sbor ze Štramberka 

15:00 - svátostné požehnání, hudebně doprovází schola ze Závišic 

Pouť do Žarošic 

Pouť se uskuteční 13. července 2018. Na tomto Mariánském poutním 

místě se zúčastníme mše svaté v 19 hodin a následného světelného 

průvodu. Odjezd odpoledne okolo 16 hodiny, návrat okolo 23 hodin.  

Cena dopravy cca 360 Kč (dle obsazenosti autobusu). 

Zájemci se mohou hlásit paní Martě Najzarově, a to osobně nebo na e-

mail marta.najzarova@seznam.cz 

Svěcení soch sv. Kryštofa a sv. Kateřiny a žehnání 

dopravních prostředků 

Uskuteční se v neděli 22. července 2018 od 10 hodin u kostela 

sv. Kateřiny. Mši svatou bude celebrovat o. Alois Peroutka, 

novojičínský děkan.  

Program: 

10:00 - mše svatá v kostele sv. Kateřiny 

11:00 - žehnání dopravních prostředků 

Všechny druhy dopravních prostředků jsou vítány (kola, koloběžky, 

motorky, auta, traktory a cokoli co jezdí). Místa na parkování bude 

dostatek . Parkovat lze na parkovišti u kostela, u rekreačního střediska 

nebo na přilehlé louce.  

mailto:marta.najzarova@seznam.cz
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Mariánská pobožnost v závišických pasekách  

Pobožnost se uskuteční v neděli 12. srpna 2018 od 14:30 hodin. 

Po bohoslužbě slova je připraveno posezení při dechové hudbě 

ZÁVIŠANKA. Občerstvení a skákací hrad pro děti zajištěn. 

Závišické posvícení  

V neděli 23. září 2018 se v Závišicích uskuteční Závišické posvícení. 

Mši svatou bude celebrovat P. Mgr. Rafael Wala, farář v Orlové. Poté 

bude následovat společný oběd, hudební a další doprovodný program. 

Podzimní farní zájezd  

Farní zájezd se uskuteční v sobotu 27. října 2018. Zavítáme na poutní 

místo Křtiny u Brna a na prohlídku punkevních jeskyní v Moravském 

krasu.  

Program: 

7:00  - odjezd ze Štramberka/Závišic  

10:30  - mše svatá v kostele jména panny Marie ve Křtinách  

- možnost prohlídky kostela a sv. zpovědi 

14:40  - prohlídka punkevních jeskyní s propastí Macocha  

17:00  - předpokládaný odjezd směr Štramberk  

Cena: 

Dospělí    380,- Kč 

Senioři nad 65 let 360,- Kč 

Studenti do 26 let 360,- Kč 

Děti 3 – 5 let  300,- Kč    

Studenti po předložení průkazu o studiu, u seniorů stačí OP. Cena 

obsahuje dopravu a vstup do punkevních jeskyní. 

Přihlášení nejpozději do 16. září 2018. 

Zapisovat se můžete do formuláře vzadu v kostele. 
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Další informace k zájezdu a platby:  

Jaroslav Dostál – tel.: 731 104 938 

Kamila Dostálová – tel.: 732 954 925 

Eva Davidová – tel.: 605 725 236 

Marta Najzarová (Závišice) – tel.: 737 503 207 

 

VÝSLEDKY SBÍREK 

Datum Účel Štramberk Závišice 

4. 3. Na potřeby farnosti 10.430,- Kč 4.510,- Kč 

31. 3. 
Na opravy chrámů ve Svaté 

zemi 
1.334,- Kč 1.010,- Kč 

1. 4. Na bohoslovecký seminář 11.794,- Kč 6.520,- Kč 

8. 4. Na potřeby farnosti 10.651,- Kč 4.000,- Kč 

15. 4. 

Na pomoc při obnově domovů 

obyvatel zemí Středního a 

Blízkého východu 

18.663,- Kč 6.000,- Kč 

29. 4. 
Na Centrum pro rodinu 

Ostrava 
10.071,- Kč 5.335,- Kč 

6. 5. Na potřeby farnosti 12.294,- Kč 3.966,- Kč 

13. 5. Na opravu farního kostela 17.453,- Kč - 

20. 5. Na diecézní charitu 8.554,- Kč 3.270,- Kč 

3. 6. Na potřeby farnosti 15.957,- Kč 3.912,- Kč 

17. 6. Na televizi Noe 11. 646,- Kč 5.036,- Kč 
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MODLITBA  
(nejen k páteční adoraci)  

Čtvrthodinka před Nejsvětější svátostí. Podle textu Antonína Maria 

Clareta (1807-1870). Autor v nich nechává mluvit Ježíše ke čtenáři - 

jako učitel duchovního života. Svatý Claret učí přesně to, co Matka 

Tereza naléhavě doporučuje a o čem také jednala biskupská synoda 

v souvislosti s laickou spiritualitou. Není nutné mnoho vědět, aby ses 

mi líbil - stačí, že mě velmi miluješ. Takže zde se mnou mluv tak, jako 

bys mluvil se svým nejlepším přítelem. 

Chceš mě za někoho o něco prosit? 

Řekni mi jeho jméno a potom mi pověz, co chceš, abych teď pro něho 

udělal. Vypros si mnoho - neváhej prosit. Mluv ke mně jednoduše a 

upřímně o chudých, které chceš utěšovat, o nemocných, které vidíš 

trpět, o zbloudilých, které toužíš vrátit na správnou cestu. Řekni mi o 

každém alespoň slovo. 

A potřebuješ nějakou milost pro sebe? 

Jestli chceš, napiš mi něco jako listinu se vším, co potřebuješ. Přijď 

a přečti ji v mé přítomnosti. Řekni mi otevřeně, že jsi snad pyšný, 

sobecký, nestálý, nedbalý… A potom mě popros, abych ti přišel 

na pomoc zbavit se toho všeho s větším nebo menším úsilím, tak, jak 

chceš. Nestyď se! Je mnoho spravedlivých, mnoho svatých v nebi, kteří 

měli přesné ty stejné chyby. Ale oni se pokorně modlili… a později se 

od hříchu osvobodili. A neváhej také prosit o své zdraví, jakož o šťastné 

dokončení své práce, obchodů nebo studií. To vše ti mohu dát a tobě 

dám. A přeji si, abys mě o to prosil, jestliže to není proti tvé svatosti, 

ale pro ni a její podporu. Co potřebuješ zrovna dnes? Co pro tebe mohu 

udělat? Kdybys věděl, jak si přeji ti pomoci! 
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Máš právě nějaký plán? 

Vyprávěj mi ho. Čím se zabýváš? Na co myslíš? Co si přeješ? Co mohu 

udělat pro tvého bratra, co pro tvoji sestru, co pro tvoje přátele, pro 

tvoji rodinu, pro tvé představené? Co pro ně chceš udělat? A co já: 

Nepřeješ si, abych byl veleben? Nechtěl bys udělat něco dobrého 

pro své přátele, které máš velmi rád a kteří možná žijí bez myšlenky 

na mě? Řekni mi: Co budí dnes hlavně tvoji pozornost? Co si toužebně 

přeješ? Co děláš pro to, abys toho docílil? Řekni mi to, když se ti něco 

nepovede, a já ti povím důvod tvého neúspěchu. Nechceš si mě získat 

pro sebe? Jsem Pán srdcí a s mírným násilím je přivedu tam, kam chci, 

aniž bych narušil jejich volnost. 

Cítíš se snad smutný nebo máš špatnou náladu? 

Pověz mi ve všech detailech, proč jsi smutný? Kdo té zranil? Kdo 

urazil tvoji sebelásku? Kdo tebou opovrhoval? Řekni mi všechno a brzy 

se dostaneš tak daleko, že mi řekneš, že podle mého příkladu všechno 

odpustíš, všechno zapomeneš. Jako odplatu přijmeš moje utěšující 

požehnání. Máš strach? Cítíš ve své duši neurčitou zádumčivost, která 

je sice neoprávněná, ale přesto ti nepřestává rozedírat tvé srdce? Vrhni 

se mé prozřetelnosti do rukou! Jsem u tebe. Na tvé straně. Vidím 

všechno, slyším všechno a ani na okamžik tě neopustím. Cítíš odpor 

u lidí, kteří tě dříve měli rádi, kteří teď na tebe zapomněli a oddálili se 

od tebe, a to bez nejmenšího důvodu? Pros za ně a já je přivedu zpět 

na tvou stranu, jestliže nebudou překážkou na cestě k tvé svatosti. 

Nechceš mi sdělit nějakou radost? 

Proč se mi nesvěříš, jsem přece tvůj přítel. Pověz mi, co 

od poslední návštěvy u mne utěšilo tvoje srdce, co tě přivedlo k smíchu. 

Třeba jsi zažil příjemné překvapení. Možná že jsi obdržel radostné 

zprávy, dopis, znamení náklonnosti. Možná že jsi překonal nějakou 

těžkost a dostal ses z beznadějné situace. To vše je moje zásluha. 

Jednoduše mi řekni: Děkuji, můj Otče. 
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Nechceš mi něco slíbit? 

Čtu si v hlubině tvého srdce. Člověk se dá lehce oklamat, ale Bůh ne. 

Takže se mnou mluv zcela upřímně. Rozhodl ses už nehřešit, zříci se 

toho předmětu, který ti škodí, už nečíst tu knihu, která dráždila tvou 

představivost, už se nestýkat s člověkem, který zmátl mír tvé duše? 

Budeš k tomu jinému člověku, na kterého ses dosud díval jako 

na nepřítele a který tebou opovrhl, zase mírný, laskavý a ochotný? 

Dobře, běž zase zpět k svému obvyklému zaměstnání. K své práci, 

ke své rodině, ke svému studiu. Ale nezapomeň tu čtvrthodinku, kterou 

jsme zde oba strávili. Zachovej si, pokud je ti to možno, mlčeni, 

skromnost, vnitřní koncentraci a lásku k bližnímu. Miluj mou matku, 

která je také Matkou tvojí. A přijď zase se srdcem, které je ještě více 

naplněno láskou a které se ještě více obětovalo mému duchu. Potom 

najdeš v mém srdci každý den novou lásku, nové dobrodiní, nové 

útěchy. 

FARNÍ KNIHOVNIČKA 
Milí spolufarníci ze Závišic, 

máme pro Vás dobrou zprávu! Připravujeme pro Vás farní knihovničku. 

Do boční lodě našeho kostela sv. Cyrila 

a Metoděje bude umístěna knihovna, 

která bude dostupná pro všechny 

zájemce před a po každé mši svaté. Farní 

knihovna bude založena na tom, 

že každý může do knihovny jakékoliv 

knihy s křesťanskou (duchovní) 

tématikou přinést a jakékoliv knihy 

si může vypůjčit (na libovolně dlouhou 

dobu). Kdo se rozhodne donést do farní 

knihovny knihy ze své domácnosti, 

může je buď darovat, nebo propůjčit 
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a kdykoliv si své knihy opět z farní knihovny odnést zpátky domů. Pro 

tyto případy doporučujeme mít knihy podepsané. Každý, kdo do farní 

knihovny propůjčí své knihy, bere na sebe riziko, že se k němu knihy 

již nemusí vrátit. 

U farní knihovny bude blok v tvrdých deskách, do kterého se bude 

zapisovat, kdo si kdy půjčil jakou knihu. Zvažujeme také vytvoření 

podmínek pro to, abychom si mohli pomocí písemných vzkazů předávat 

doporučení a hodnocení přečtených knih. 

Nápad založit farní knihovničku vznikl na základě toho, že jsme 

si uvědomili, že mnoho z nás má doma knihy, které již má přečtené, 

momentálně je nepotřebuje, a může je poskytnout k tomu, aby obohatily 

jiné spolufarníky. Dalším motivem pro založení knihovničky byla vize 

poskytnout nám všem možnost přečíst si knihy, které by pro nás jinak 

byly nedostupné. 

Rádi bychom prostřednictvím farní knihovničky všechny povzbudili 

k četbě křesťanské literatury, ke vzájemnému sdílení dojmů 

z přečtených knih, k otevřené diskuzi a především k posílení víry 

a vztahu s Bohem. Věříme, že se knihovna postupně naplní, a že v ní 

každý nalezne četbu, která jej osloví. 

Půjčování knih bude zcela bezplatné. Pro zájemce, kteří by chtěli 

kdykoliv finančně přispět jakoukoliv částkou, bude v knihovničce 

pokladnička. Z případných finančních prostředků budou nakupovány 

nové knihy. 

Všechny srdečně zdraví a na setkání u knihovny se těší 

Marie Štěrbová a Karolína Najzarová 
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ZÁPIS Z FARNÍ RADY 

Farní rada se konala 13. 4. 2018 ve Štramberku nad sakristií. 

Závišice 

Řeší se převedení hřbitova na obec Závišice. 

Zpracován nový návrh rozdělení pozemků u kostela. 

Otevřela se otázka kapličky v Pasekách. Kaplička se historicky nachází 

na soukromém pozemku. 

Štramberk 

Oprava farního kostela 

Původně měla oprava stát 2,4 mil. Kč  

Program regenerace – jedna z žadatelek odstoupila a městu zbyly 

peníze a musely by se dotace vracet. Město nabídlo farnosti využití této 

části dotace. Farnost souhlasila a také zastupitelstvo města to 

odsouhlasilo. 

Celková částka za letošní opravy 3,79 mil. Kč Z toho: 

 dotace z ministerstva kultury 1,86 mil. Kč 

 dotace města Štramberka 372 tis. Kč 

 podíl farnosti 1,5 mil. Kč 

Nyní se farnosti podařilo získat dotace: 

 500 tis. Kč z Moravskoslezského kraje 

 250 tis. Kč z Ostravsko-Opavského biskupství 

 750 tis. Kč musí farnost doplatit z vlastních prostředků, případně 

získat další dotace 

Je zde nabídka na bezúročnou půjčku z biskupství. Půjčku budeme řešit, 

až bude vyúčtování oprav a budeme vědět, kolik peněz potřebujeme. 

Opravy by se měla stihnout dokončit do konce srpna. 
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Ubytování na faře ve Štramberku 

Diskuze nad přístupem krátkodobý pronájem rodin vs. dlouhodobější 

ubytování dělníků. 

Řešení celého konceptu fary. Kvůli zahájení případných úprav 

potřebujeme schválení památkářů. Památkáři nechtějí vydat povolení 

jen na část, chtějí znát koncept budoucího využití celé fary 

Koncept vytvoří projektant pan Michal Pokorný za spolupráce 

Ing. Arch. Zdeňka Tupého 

Záměrem projektu bude vytvoření jak ubytovacích prostor, které by 

vydělávaly na údržbu a chod farnosti. Tak je také snaha zbudovat nové 

sociální zázemí pro amfiteátr a kancelář i nový farní sál v přízemí fary 

naproti kanceláři. To vše se samostatným vchodem. Všechno se bude 

odvíjet od jednání s památkáři a dalšími orgány, které mají, co mluvit 

do stavebních úprav. A samozřejmě se to týká také financí farnosti 

a vlastního brigádního nasazení farníků. 

Farní rada toto schválila. 

Městské akce budou mít pronájem zdarma (letní kino, divadlo). 

Dostáváme větší dotace na údržbu farní zahrady apod.  

Rodinné/soukromé akce budou mít pronájem – 500,- Kč + energie 

 

Přítomni byli o. Vladimír, Michal Dostál, Michal Dostál ml., Petr 

Buzek, Jan David, Josef Petráš, Jiří Juračák, Eva Davidová, Marta 

Najzarová, Dušan Najzar, Ladislav Kupčík, Dominik David 
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UPLYNULÉ AKCE VE FARNOSTI 

Jízda osením 

I letos za krásného nedělního odpoledne 22. dubna 2018 proběhlo 

tradiční svěcení polí, luk a zahrad. Kdo chtěl, dostal požehnání pro svou 

úrodu. Někdo přijal posvěcený kříž a ostatní s muzikou přivítali jaro. 

Děkujeme všem: panu faráři, celé kapele, všem jezdcům na koních.  

A všichni, co jeli v průvodu, chtějí poděkovat za štědré pohoštění 

na zastaveních. Akce se povedla. Važme si té naší nádherné přírody, 

chraňme ji a udržujme čistou. Chtěla bych se podělit ještě o letošní 

zimní zážitek. Šla jsem zasněženým lesem kolem rybníka z Pasek 

do Závišic a na stráň do sněhu jsem napsala „JE TU KRÁSNĚ“ 

a na druhý den tam někdo připsal „NÁDHERNĚ“. Všechny Vás 

zdravím a přeji krásné léto. 

L. Bajerová 
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Chrámový sbor  

V rámci letošní Noci kostelů dne 29. května 2018 přijal pozvání farností 

Písařov a Mlýnický Dvůr a uvedl zde autorské komponované pásmo 

PhDr. Anny Hrčkové k životním výročím výjimečného služebníka 

Božího P. Antonína Šuránka - VZPOMÍNKY NA PÁTERA 

ANTONÍNA ŠURÁNKA, jež mělo svou premiéru ve Štramberku 

26. listopadu 2017.  

V Písařově působil synovec P. Šuránka, P. Antonín Dominik. 

P. Šuránek u něj na faře také jistou dobu pobýval. Maminka 

P. Antonína Dominika byla sestra P. Šuránka. Svého otce P. Dominik 

nepoznal, jelikož ten zahynul v 1. světové válce, a tak ochrannou 

otcovskou ruku nad malým Antonínkem převzal právě strýček - 

P. Šuránek, který jej nechal i vystudovat bohoslovectví.  

Po asi dvouhodinové jízdě autem (cca 150 km) jsme v 19 hod. zahájili 

vystoupení před oltářem starobylého kostela Narození P. Marie 

v Mlýnickém Dvoře, vesnici v okresu Ústí nad Orlicí. Po prvotním 

nepříjemném zjištění, že zdejší historické varhany jsou spíš jen atrapou 

a pro naši produkci zcela nevhodné, nás zachránily klávesy zdejší 

folkové skupiny zpívající před námi. Zdejší takřka zcela zaplněný 

kostelík (cca 80 posluchačů - a to se v obci uvádí pouze 52 adres 

a 104 obyvatel) na nás udělal silný dojem. Po závěrečném potlesku 
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jsme se přesunuli do nedaleké obce Písařov (okres Šumperk, 

724 obyvatel), kde jsme zopakovali produkci v 20.45 hod., tentokrát již 

z prostorného kůru při varhanách Rieger-Kloss z Krnova z r. 1946, 

které prošly generální opravou v r. 2014. Písařovský kostel Rozeslání 

sv. apoštolů, co do velikosti srovnatelný (32 x 12,5 m) 

se štramberským, byl v tuto pozdní hodinu zaplněn komorněji (cca 

40 lidí). Po dozpívání jsme sestoupili z docela vysokého kůru strmým 

točitým dřevěným schodištěm a za potlesku před oltářem byli všichni 

odměněni růžemi. Následovalo občerstvení na faře, která se zde 

pronajímá pro děti, různá společenství, duchovní obnovy apod. 

a je přizpůsobena k přenocování. Poté se část sboru vydala na zpáteční 

cestu domů, ostatní zůstali ubytovaní na noc a dalšího dne měli 

samostatný program.  

Pavel Hykel 

Noc kostelů 2018 

V letošním roce proběhla Noc kostelů dne 25. května 2018 ve farním 

kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku, kdy se zúčastnilo přes 

250 návštěvníků. Úvodem byla sloužena mše svatá za občany města 

Štramberka. Bohatý program zajistily hlavně děti z komorního 

orchestru ZUŠ Z. Buriana pod vedením p. Mgr. Tomáše Sochy a děti 

místní scholy, které si připravily pásmo o Donu Boskovi. S historií 

a zajímavostmi kostela nás poutavě seznámil Jaroslav Dostál. Závěrem 

jsme si vyslechli varhanní koncert v provedení pana Strakoše. Během 

celého večera si mohli návštěvníci prohlédnout nově opravenou věž 

kostela a výstavu fotografii Člověk a víra. Poslední chvíle jsme 

se společně modlili na úmysly, které napsali někteří přítomni.  

Všem, kteří přišli nebo se zapojili do této akce, patří dík. Boží láska 

naplnila tento večer. 

Marta Najzarová 
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Farní den 

Dne 2. června 2018 naše farnost uskutečnila odpolední výlet na farní 

zahradu ve Štramberku. Příprava byla velice náročná, ale lidé, co se o to 

postarali, byli velice obětaví a všechno zařídili. Museli se vypůjčit 

lavice, stoly, také připravit přístřeší, zajistit jídlo a pití. Byly i dobroty, 

co ženy napekly. Sešli se tam lidé starší, mladší i děti. Všichni se pěkně 

bavili v dobré náladě. I když se někteří vůbec neznali, tak se spřátelili. 

Byli jsme tam všichni, jako jedna velká rodina. I když chvilkami pršelo, 

žádného to neodradilo. Také jsme si zazpívali. Takových akcí by mělo 

být více. Zůstaly nám jen vzpomínky na tento krásně prožitý farní den. 

Všem, kteří se o vše postarali, patří velké Pánbůh zaplať. 

Autor si nepřál uvézt své jméno 

Pouť schol na svatém Hostýně 

Sluncem prozářený sobotní den 16. června 2018 před 11. nedělí 

v liturgickém mezidobí nabídl poutníkům i turistům na Svatém Hostýně 

nečekaný kulturní zážitek – propojení dvou svatohostýnských poutí, 

tj. 4. pouti schol a scholiček a 5. pouti přátel klubů historických vozidel 

(autoveteránů). K Panně Marii Svatohostýnské se sjelo na 140 děvčat 

a chlapců z 9 schol a scholiček z různých moravských míst. Na mši 

svaté v 9 hodin vystupovala chrámová schola z Kopřivnice, na mši 

svaté v 11.30 hodin chrámová schola z Příboru. Během hlavní mše 

svaté v 10.15 hodin se pak představily chrámové scholy z Valašska, 

z Francovy Lhoty a ze Zašové a spontánně se přidávaly i další přítomné 

scholy. 

Po odpoledním požehnání čekal všechny přítomné poutníky i turisty 

ve svatohostýnském amfiteátru příjemný duchovní program v podobě 

vystoupení všech zúčastněných schol a scholiček. Studentská chrámová 

schola ze Zašové zaujala svým energickým mladistvým vystoupením. 

Třicetičlenná štramberská schola a scholička zaujaly nejen působivým 

představením ve stylových modrých trikotech, ale také nejmenšími 

zpěváčky s neuvěřitelným spontánním projevem. Příborská schola svým 
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profesionálním vystoupením jen potvrdila svou skoro třicetiletou 

činnost na půdě kůrů příborských kostelů. Schola z Horního Lidče stále 

naplňuje své heslo: „Dvakrát se modlí, kdo ze srdce zpívá“. 

V polovině programu se sešli na podiu všichni členové schol 

a scholiček a bylo jich skutečně na 140. Společně zazpívali Panně Marii 

Svatohostýnské a všem přítomným posluchačům působivou mariánskou 

píseň Madona. 

Ve druhé polovině odpoledního programu se prezentovaly scholy 

a scholičky z Valašska. Zasněžená schola z Velkých Karlovic (kostel 

Panny Marie Sněžné) neustále každoročně obohacuje setkání schol 

na Svatém Hostýně a v Lidečku. Roztomilé scholy a scholičky 

z Drnovic a Újezdu u Valašských Klobouk zaujaly svým interaktivním 

přednesem s hudebními nástroji a se zapojením pohybových prvků 

do svého vystoupení. Schola z Francovy Lhoty důstojným způsobem 

ukončila vystoupení všech zúčastněných schol nejen podmanivým 

představením, ale také ukončením modlitbou, kterou scholička 

zakončuje své zkoušky. Nakonec si všechny scholy společně zazpívaly.  

Díky Bohu a Panně Marii scholy a scholičky neustále pracují 

na obměňování své členské základny, studující mládež odchází, 

omladina přichází, objevují se noví sbormistři a vedoucí schol, 

svá místa nacházejí mladí nadaní multiinstrumentalisté, zapojuje 
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se mládež s citem pro interaktivní 

hudební a pohybový projev. Setkání 

schol a scholiček na Svatém 

Hostýně by mělo být právě proto 

tím ideálním prostředím, motivem 

a stimulem pro rozvoj křesťanských 

aktivit našich dětí a mládeže. 

Velké poděkování patří duchovní 

správě na Svatém Hostýně, Matici 

svatohostýnské a Valašské nadaci 

ve Francově Lhotě za to, že se snaží 

neustále podporovat tyto bohulibé 

aktivity naší moravské křesťanské 

mládeže. 

Mořic Jurečka 

Foto: Ivo Buráň 

OTEVŘENÉ CHRÁMY 2018  
Od začátku května je naše farnost opět zapojena do projektu Otevřené 

chrámy. Farní kostel, který je otevřen každý den (kromě pondělí) od 10 

do 17 hodin, za měsíc květen navštívilo 3943 návštěvníků. Nejvyšší 

návštěvnost byla hned 1. května, kdy kostel navštívilo 426 návštěvníků. 

V kostele sv. Kateřiny je návštěvnost o poznání menší, protože je také 

otevřen pouze v sobotu a v neděli od 13 do 17 hodin. Tento kostel 

navštívilo za měsíc květen 167 lidí. 

Všem, kteří se podílejí na zajištění otevírání obou kostelů patří 

velké Pán Bůh zaplať. 
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MARIA VE TŘECH VĚTÁCH  
 

Ze zkušenosti vězněného biskupa 

Biskup Van Thuan se v knize Svoboden ve víře 

vyznává i ze své důvěry v Marii. 

*** 

Maria je pro mě živým evangeliem, které 

je přístupné každému člověku, které je snadno 

srozumitelné a hovoří přímo k srdci. Maria 

je nám přístupnější než ostatní světci. 

Maria je pro mě matkou, kterou mi dal Ježíš. Když nějaké dítě trpí a má 

potíže, jeho první reakcí je, že volá na pomoc maminku. Pro dítě 

je matka vším, je to jeho celý svět. 

Maria žije cele a bezvýhradně pro Ježíše. Jejím posláním bylo, aby měla 

podíl na díle vykoupení celého lidstva. Veškerá Mariina sláva pochází 

od Ježíše.  Z toho vyplývá, že můj život pozbude jakékoli ceny, když 

se odloučím od Ježíše Krista. 

Mariin život je shrnut ve třech slovech: Ecce – Fiat – Magnificat. 

„Jsem služebnice Páně“ (Lk 1,38). 

– Ecce. 

„Ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38). 

– Fiat. 

„Velebí má duše Hospodina“ (Lk 1,46). 

– Magnificat. 
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K ZAMYŠLENÍ 

Odpočiňte si 

V různých obdobích roku přemýšlíme o dovolené – příležitosti vybočit 

z našich běžných činností a užít si krátkých chvil odpočinku. 

Ale dovolená jednou za rok nám nemůže sama osobě poskytnout 

zotavení, které potřebujeme. Pravidelné chvíle odpočinku jsou 

podstatnou součástí našeho života – jsou v Božím plánu pro jeho 

stvoření. Čím více čtu Písmo, tím více si uvědomuji, že Boží pravidla 

nás nikdy neomezují, ale naopak vždycky osvobozují. Ve svém 

vlastním uspěchaném životě jsem se naučil, že musím věnovat jeden 

den v týdnu odpočinku a relaxaci. Sice svoji práci nedokončím, ale 

musím ji nechat počkat, aniž bych měl pocit viny, a přijmout den 

odpočinku, tak jak si to Bůh pro mne přeje.  Písmo nám v listu Židům 

(4,9) říká, že Boží lid má mít den odpočinku, den, který přináší 

do našich životů pokoj a zklidnění, den uvolnění, relaxace a odpočinku 

– pravý den obnovy. 

Můj přítel mi nedávno řekl: ,,Tvrdě pracuj, naplno se modli a jednou 

za týden si dej den oraz.“ Je to dobrá rada. A navíc obsahuje jeden 

z principů Božího stvoření – potřebujeme ten den odpočinku.   

Vyňato z knihy ,, Letnice jsou pro život.“ 

Buď odpočinku čest!  

 V první řadě je potřeba pochopit, že odpočinek není nicnedělání. 

Lenošení je něco zcela jiného. Spousta lidí umí pracovat, ale neumí 

odpočívat. Není pravda, že lidé dnes nemají dostatek volného času, 

jenom si nedovedou zorganizovat práci tak, aby jim volný čas vybyl. 

Mnohdy se jedná o chorobný stav, o workholismus, což je návyk 

na práci, podobně jako bývá návyk na alkohol. A tak jako alkoholik, 

když nepije, má abstinenční příznaky, tak workoholik, když chvilku 

nepracuje, začne být neklidný, nervózní, roztěkaný. Říká si: „Já nic 

nedělám, jen sedím, měl bych už zase něco dělat, to je jinak hrozná 
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ztráta času…“ Odpočinek je ale také činnost. Odpočívám-li, konám 

odpočinek – a on mne uschopňuje k další práci. Je potřeba si osvojit 

pojem „dělat odpočinek“. Existuje jedna povídka o moudrém rybáři: 

Majitel obrovské továrny na zpracování ryb šel po mořském břehu 

a viděl vytaženou lodičku, vedle které ležel a odpočíval rybář. „Proč 

nelovíš? Je krásné počasí, klidná hladina, a ty tady lenošíš.“ Rybář mu 

odpověděl: „Dneska už mám naloveno. Ráno jsem nahodil sítě a vytáhl 

je plné.“ „Tak proč nelovíš dál, když je tak úrodný den?“ říká 

průmyslník. „Já už nepotřebuji, když mám naloveno. Proč bych měl 

lovit dál? “Proč, proč!? Protože kdybys šel ještě lovit, tak nalovíš ještě 

víc, ryby pak prodáš a koupíš si dvě loďky.“ „A co bych dělal s dvěma 

loďkami?“ diví se rybář. „Nalovil bys dvakrát tolik a pak by sis mohl 

zaplatit jednoho zaměstnance a už byste lovili dva na dvou loďkách.“ 

„A proč bych to dělal?“ Ptal se dál rybář. „Proč, proč? Protože byste 

nalovili třikrát tolik, ty bys to prodal a mohl by sis koupit motorový 

člun. S ním bys nalovil pětkrát tolik ryb, prodal je do mé továrny, já 

bych ti dobře zaplatil a mohl by sis koupit dva motorové čluny 

a najmout si čtyři rybáře na práci.“ „A proč bych to dělal?“ Řekl 

nechápavě rybář. „Kdybys měl dva čluny a čtyři dělníky, tak už bys 

nemusel pracovat, oni by pracovali na tebe a ty by sis mohl lehnout 

na břeh a odpočívat.“ „A co myslíš, že právě teď dělám?“ 

 Z knížky „Do výšky volím pád“ od Maxe Kašparů 

Zjištění a odpověď 

Letec a spisovatel Antoine de Saint Exupéry byl hluboce uvažující 

humanista. Přikládal velkou cenu bratrství mezi lidmi. Přesto nějaký čas 

před svým zmizením se vyjádřil těmito slovy: 

,,Lidstvo po staletí sestupuje po obrovském schodišti, jehož vrchol se 

ztrácí v oblacích a spodek v temné propasti. Mohlo by po tomto 

schodišti stoupat, ale zvolilo si směr dolů. Duchovní úpadek je hrozný.“ 

Zoufalé zjištění spisovatele se shoduje s tím, co nám o stavu lidí říká 

bible: 
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,,….poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, 

nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl 

se ocitla ve tmě.“(Řím.1,21) 

Ale Boží slovo se u tohoto přísného prohlášení nezastavuje. Bůh nalezl 

lék na nevyléčitelnou nemoc, již jsme všichni zasaženi. Přenesl soud, 

který jsme my zasloužili, na Svého Syna Ježíše Krista, který byl za nás 

ukřižován. 

Bůh pro mne učinil vše. Po mě žádá, abych Mu uvěřil, abych upřímně 

uznal, že jsem jeden z těch lidí, kteří potřebují Jeho odpuštění, a abych 

přijal Pána Ježíše za svého Spasitele. 

Antoine de Saint Exupéry zahynul v roce 1944. 

Vyňato z knihy ,,Dobrá setba.“ 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem autorům a spolupracovníkům, kteří se podíleli svými 

příspěvky na tomto farním zpravodaji. Jsou to:  

Lidka Bajerová, Eva Davidová, Kamila a Jaroslav Dostálovi, Pavel 

Hykel, Marta Najzarová, Václav Najzar, Karolína Najzarová, Marie 

Štěrbová, Ludmila Petrášová a další autoři, kteří nechtěli být uvedeni.  

Sazba: Petra Davidová  

Další číslo vyjde v neděli 2. září 2018. Uzávěrka bude 22. srpna 2018. 

Pokud máte články, materiály nebo tipy, co by se mohlo ve farním 

zpravodaji objevit, posílejte je prosím na e-mail dominik.d@centrum.cz  

nebo předejte osobně Dominiku Davidovi. 

Toto číslo vyšlo v neděli 24. června 2018. 
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