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Svatováclavská pouť na Kotouči
Den české státnosti oslavovaný
každoročně 28. září je nejen
státním svátkem, ale také dnem
zavraždění
přemyslovského
knížete
svatého
Václava,
patrona české země. Je již
dlouholetou tradicí, že v tento
významný den se na hoře
Kotouč u sochy svatého
Václava
setkávají
lidé
ze Štramberka i okolních měst
a poutníci z různých koutů naší
země.
Počátky Svatováclavských poutí
na Kotouči se datují do roku
1932. V tomto roce byl
postaven pomník a na něm
zbudována socha sv. Václava.
Členové jednoty Orla ve Štramberku s podporou župy tuto dominantu
hory postavili na památku tisíciletého výročí od umučení našeho světce.
Povětrnostní vlivy, otřesy z nedalekého lomu a politická situace však
zapříčinily, že původní socha byla stržena a tím tradice poutí byla
narušena. Láska k vlasti a ke křesťanským hodnotám však nenechala

farníky a místní Orly chladnými a tak na původním podstavci byla
zbudována v roce 1994 replika původního díla.
Letošní svatováclavské setkání připadne na pátek 28. září a již nyní jste
všichni srdečně zváni na tuto vzpomínkovou akci. Program začne
v 8:30 mší v kostele sv. Jana Nepomuckého na náměstí slouženou
za členy Orla a za všechny účastníky slavnosti. Druhá část proběhne
uprostřed přírody na samotném Kotouči. U kříže nad jeskyní Šipka
v 10:10 pod vedením kněze zazní poděkování za vše dobré uskutečněné
v našem městě s prosbou o pomoc do následujících let. Za zpěvu
Svatováclavského chorálu se všichni poutníci přesunou k soše
sv. Václava, kde si připomenou jeho přínos pro náš národ a zamyslí
se také nad blížícím se stoletým výročím vzniku samostatného
československého státu. Státní hymna zazpívána všemi přítomnými
zakončí tuto nejdůležitější část oslav.

Po namáhavém dopoledním horském výstupu se mohou všichni vydat
do Kulturního domu, kde od 11:30 naleznou nejen posilu na těle,
ale také na duši. Přátelské posezení spojené s občerstvením zpestří tóny
Štramberské scholy. Pásmo rytmických písní s hudebním doprovodem
a slovy k zamyšlení zakončí tento sváteční den.
Petr Buzek
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SLUŽBY V KOSTELE
Když vejdeme do kostela, tak je pro nás samozřejmé, že je tam uklizeno
a oltáře ozdobené květinami. Ale málokdo si uvědomuje, že je za tím
obětavá práce ochotných farníků.
Úklid kostela zajišťuje šest skupin, které se každý týden střídají.
Většinou je ve skupině pět nebo šest lidí. Ženy i muži, starší, středního
věku i několik mladých. Každá skupina si určí dobu, kdy bude uklízet.
Ti, kteří už nepracují, chodí většinou v pátek ráno, pracující podle
dohody, jak jim to vyhovuje. Tato tradice je ve Štramberku už skoro
šedesát let. Z těch, které začínaly uklízet jako mladá děvčata, jsou dnes
babičky a bylo by dobré, kdyby pokračovali i jejich vnuci. Nebudu
jmenovat všechny, kdo se zapojují, je to asi 30 lidí. Rozpis úklidu
je vyvěšen v předsíni kostela a na internetových stránkách farnosti.
Další potřebná služba, která je velmi náročná, je zdobení květinami.
Už řadu let to zajišťuje paní Ludmila Pešlová, většinou z vlastních
zdrojů. Nestačí udělat výzdobu jednou týdně na neděli, ale je třeba ji
doplnit nebo vyměnit i během týdne. V letním období jí pomáhá paní
Anna Geryková s dcerou a vnuky. Paní Geryková květiny – lilie,
slunečnice a hlavně mečíky, pěstuje. Jistě jste si všimli, že i v letošním
roce byla výzdoba mečíky nádherná. Kdyby chtěl někdo darovat
květiny na výzdobu, může je přinést v pátek ráno do předsíně kostela.
Je také třeba se starat o kostelní prádlo. Dlouhou dobu to dělala paní
Růžena Cigánová. V současnosti pere tzv. kalichové prádlo, které
se používá ke mši svaté. Oltářní plachty a ostatní má na starosti paní
Ludmila Petrášová. Jistě uznáte, že není jednoduché, odhadnout
škrobení prádla, aby bylo jako „list“ a šlo vyžehlit tak, aby na oltářích
krásně leželo. Několik nových přikrývek na obětní stůl vyšila paní
Anna Jiříčková, která také opravuje poškozené prádlo.
V kostele svaté Kateřiny všechny tyto služby – úklid, výzdobu i prádlo,
obětavě zajišťuje paní Anna Geryková s rodinou.
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Vím, že všichni farníci, kteří se zapojují do péče o kostel, to dělají
ke cti a slávě Boží a nečekají na díky. Některým nebude milé, že jsem
je tu uvedla. Ale já si myslím, že je třeba říct, kdo je aktivní a co
všechno je třeba, aby náš stánek Boží byl důstojným příbytkem Pána
Ježíše, který to jednou jistě všem oplatí v životě věčném.
A ještě jednu prosbu. Kdyby se chtěl někdo přidat do služeb v kostele,
ať se přihlásí u Evy Davidové.

VÝSLEDKY SBÍREK
Účel

Datum

Štramberk

Závišice

1. 7.

Na potřeby farnosti

13.956,- Kč

4.890,- Kč

5. 7.

Poutní sbírka

neproběhla

6.662,- Kč

22. 7.

Na opravu farního kostela

5. 8.

Na potřeby farnosti

8.297,- Kč
13.629,- Kč

neproběhla
4.202,- Kč

OTEVŘENÉ CHRÁMY 2018
V červenci se opět zvedla návštěvnost našeho kostela. Například oproti
květnu, kdy farní kostel navštívilo „jen“ 3 943 návštěvníků, jej
v červenci navštívilo 5 222 návštěvníků. Kostel sv. Kateřiny si drží
svou standardní návštěvnost. Za červenec jej navštívilo 152 lidí.
Za červenec bylo za oba kostely odslouženo celkem 216,5
průvodcovských hodin.
Všem průvodcům Pán Bůh zaplať.
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PLÁNOVANÉ AKCE VE FARNOSTI
Farní rada
Zasedání Farní rady proběhne ve středu 5. září 2018 po mši svaté
v učebně nad sakristií ve farním kostele ve Štramberku.

Poutní zájezd
V sobotu 8. září 2018 se uskuteční zájezd na poutní místo Maria Hilf
u Zlatých Hor.

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.
Program:
10:30 - mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje
12:00 - společný oběd v přilehlém parku
13:00 - posezení s netradiční Cimbálovou muzikou POŠTÁR
Během dne bude Rodinná tradiční pražírna Café Gape prodávat kávu
s ukázkami tradičního pražení kávy.
Srdečně zvou farníci ze Závišic

Svatováclavská Horová pouť
Orel Štramberk zve na tradiční svatováclavskou pouť, která
se uskuteční v pátek 28. září 2018.
Program:
8:30 - mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku
10:10 - pobožnost u kříže a sochy sv. Václava na Kotouči
11:30 - přátelské posezení a občerstvení v Kulturním domě
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Dušičková pouť na Svatý Hostýn
Srdečně Vás zveme na tradiční Dušičkovou pouť na Svatý Hostýn
v neděli 14. října 2018. Odjezd autobusu v 6:25 - Závišice "Palička".
Dále bude zastavovat v Závišice "u mostu", Štramberk "Pod Bílou
horou, Rybí "Fojtství".
Cena zájezdu je 150 Kč.
Hlásit se můžete u Anny Michálkové 732 916 419 (Závišice) nebo
u Marie Honešové (Rybí).
Pojeďte s námi si vyprosit milosti pro sebe a své rodiny.
A. Michálková, M. Honešová

Mše u svatého Vendelína
Přijměte pozvání na tradiční pouť ke sv. Vendelínovi, patronu pastýřů
a poutníků, ochránci dobytka a polí. V sobotu 20. října 2018 v 15 hodin
v kostele sv. Kateřiny ve Štramberku budeme slavit mši svatou
na poděkování hospodářů za přijatá dobrodiní v roce 2018. Při mši
svaté bude žehnání úrody, kdy je možno donést vlastní výpěstky
ovoce, zeleniny a různých pokrmů nebo výrobků z nich.

Děkanátní setkání dětí
Děkanátní setkání dětí se uskuteční ve dnech 20. - 21. října 2018
v Základní škole sv. Zdislavy v Kopřivnici.
Informace a přihlášky najdete na http://mladeznj.signaly.cz/

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.
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Pouť u sv. Kateřiny
Pouť v kostele svaté Kateřiny oslavíme v neděli 18. listopadu 2018
při mši svaté v 10:00 hodin.
Ve farním kostele ve Štramberku bude mše svatá jako obvykle v neděli
v 8:30 hodin a v Závišicích bude v sobotu 17. listopadu večer s nedělní
platností.

Pouť za svatou paní Zdislavou
Ve dnech 18. - 19. května 2019 se připravuje dvoudenní farní zájezd
do Jablonného v Podještědí ke sv. paní Zdislavě. Zde navštívíme hrob
sv. Zdislavy z Lemberka v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy - klášter
dominikánů, dále Zdislavinu studánku atd. Nocovat se bude ve farním
areálu Betánie v Raspenavě, v blízkosti dalšího poutního místa
Hejnice.
Další informace o tomto farním zájezdu s možností přihlášení budou
k dispozici v kostele v nadcházejících podzimních měsících.

UPLYNULÉ AKCE VE FARNOSTI
Skautský tábor 2018
Náš skautský tábor se konal od 4. července - 18. července 2018
ve Starojické Lhotě. Jelikož bylo na táboře přes 100 lidí, z čehož bylo
asi 70 dětí, celotáborové hry se musely rozdělit na mladší a starší.
Mladší děti putovaly Egyptem a ty starší po Sinajském poloostrově
do Země zaslíbené. Na našem táboře se samozřejmě konal i slibový
oheň, při kterém nováčci slíbili svou věrnost. Dále jsme na táboře
prožili dvě mše svaté, které sloužili o. Jiří Ramík z Kopřivnice
a P. Vladimír Zelina. Za což jim velice děkujeme. Celý tábor se nám
povedl, nikomu se naštěstí nic vážného nestalo, po prázdninách
se můžeme opět těšit na schůzky připravované našimi vedoucími.
Sabina Pavlasová
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Pouť v závišických pasekách
Poutníkům ze Závišic a okolí přálo počasí při každoročním setkání
u kaple v Závišicích. Děti se bavily na atrakcích, ale dospělí již
plánovali nutné opravy kaple.
Tradiční pouť u kaple zasvěcené Panně Marii v závišických Pasekách
se konala v neděli 12. srpna 2018 odpoledne. Zahájena byla pobožností,
kterou vedl místní duchovní správce Mgr. Vladimír Zelina. Poté
následovalo posezení za doprovodu dechové hudby Závišanka. Kromě
občerstvení byly také připraveny atrakce pro děti. Mohly se vyřádit
na skákacím hradu a povozit se na koních.
Kapličku postavil v roce 1861 na svém pozemku pan Josef Bortel
a zavázal své potomky k údržbě této stavby. V roce 1990 skupina
věřících ze Závišic vedena panem Josefem Lipovým provedla
rekonstrukci kaple. Od toho roku se konají každý rok v neděli blízko
svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) tradiční poutě.
Ta letošní se vydařila a účast byla nejvyšší za poslední léta. Vysoká
teplota předcházejících dní se mírně snížila a panovalo příjemné letní
počasí, proto se vydalo na oblíbenou pouť v přírodě více lidí.
„Tuto krásnou tradici chceme zachovat. Nechodí zde totiž jenom věřící,
ale i další občané Závišic. Snad je to díky té přátelské atmosféře.“ Řekl
Václav Najzar, jeden z organizátorů. Jeho slova dosvědčují skupinky
lidí, které přicházejí v průběhu celého odpoledne.
„V blízké době nás čeká výměna střechy, která již dosluhuje,“ dodal
Najzar, který sice patří do mladé generace, jež nepamatuje minulou
rekonstrukci, ale hodlá navázat na práci svých předků a pečovat
o místní kapli a s ní spojené tradice.
Václav Najzar
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POZVÁNKY
Sport pro děti a mládež
Na začátku školního roku se znovu rozběhne sportování s Orlem. Jsou
zvány všechny děti z farnosti školního věku a jejich kamarádi, kteří
si rádi zahrají florbal.

Sportování dětí se koná každou neděli a to od 15:30 do 16:30
v tělocvičně, začínáme 9. září. 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,
začínáme 5. září.
Jsem moc rád, že ani přes letní prázdniny děti a mládež nelenošili
a pravidelně využívali pro sportovní účely farní zahradu.
Petr Buzek

Skautská zahajovačka
Zveme mezi sebe všechny kluky a děvčata ve věku od 6 - 15 let, kteří
chtějí něco zažít, zahrát si hry, získat nové kamarády a mnoho dalšího.
Kromě pravidelných schůzek chodíme také na různé výpravy,
oddílovky, drakiádu, jarní chalupu, tábor a spoustu jiných akcí.
Tak neváhej a přijď v pátek 8. září 2018 na naši
ZAHAJOVACÍ SCHŮZKU.
Sraz je ve 14:00 hodin v Závišicích u Obecního úřadu nebo
ve Štramberku na náměstí.
Těší se na Tebe skauti a skautky
www.minehawa.skauting.cz
www.rytiri.skauting.cz
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Kurz "GPS pro partnery aneb Gró Partnerského
Souznění"
Chodíte spolu? Máte se rádi? Uvažujete o společném životě? Chcete
lépe poznat jeden druhého? Pak je tady právě pro Vás tato novinka
Centra pro rodinu - kurz GPS pro partnery aneb Gró Partnerského
Souznění! Orientační věková hranice účastníků je 17-30 let.
Kurz je sestaven ze šesti cca 3-hodinových setkání, která na sebe
tématicky navazují a jednoho víkendového setkání. Kurz bude probíhat
od 15. září 2018 do 12. ledna 2019 v Katolickém domě v Kopřivnici,
více informací najdete na https://cprkoprivnice.webnode.cz

Škola partnerství
Intenzivnější příprava na vstup do manželství. Celý kurz probíhá
na středisku mládeže ve Staré vsi nad Ondřejnicí.
Tento kurz se skládá
z pěti víkendových
setkání, která na sebe
vzájemně navazují.
Program
každého
víkendu tvoří čtyři
tematické
bloky,
ve kterých zazní buď
přednáška odborníka,
nebo
svědectví
manželského páru k danému tématu. Následuje prostor pro diskusi
v páru a moderované setkání nad dotazy v menších skupinkách.
Nový kurz začne víkendovým setkáním ve dnech 19. - 21. října 2018
a bude pokračovat v následujících termínech: 16. - 18. 11. 2018;
8. až 10. 2. 2019; 29. - 31. 3. 2019 a 24. - 26. 5. 2019.
Více informací naleznete na http://rodina.prorodiny.cz
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DVANÁCT HVĚZ
Rada Evropy – organizace, která se stala zárodkem budoucí federace
evropských států – vznikla v roce 1949. O rok později byl vyhlášen
konkurz na vlajku budoucí sjednocené Evropy. Ve Štrasburku se sešlo
101 návrhů. Komise, již předsedal Žid, Paul Levy, ředitel tiskového
střediska Rady, vybrala návrh jistého Arsena Heitze: Kruh dvanácti
hvězd na modrém pozadí. Heitz později vysvětlil, že inspiraci k tomuto
návrhu byla četba knížky o sv. Kateřině Labouré. Před nedávnem
koupil pro sebe i pro svou manželku Zázračnou medailku Panny Marie.
A právě z ní převzal motiv dvanácti hvězd pro vlajku Evropy.
Tuto událost doprovázely dvě jiné zajímavé okolnosti. První: Rada
Evropy čítala tehdy ne dvanáct států, ale jen deset. Avšak bylo
ponecháno dvanáct hvězd, neboť toto číslo – od biblických dob –
symbolizuje plnost. Druhá: Konečná podoba vlajky sjednocené Evropy
byla přijata 8. prosince 1955, tedy na slavnost Neposkvrněného Početí
Panny Marie.
Mariino znamení znázorněné korunou z dvanácti hvězd je otištěno
na vlajce Evropské unie a také na každém vozidle registrovaném
v členských státech EU. Jejich rozmanitost je v každém úhlu pohledu
obrovská: náklaďáky, dodávky, autobusy, osobní auta, traktory,
motorky, jezdící na naftu, benzín, plyn, hybridní pohon,… Auta drahá,
elegantní, technicky pokročilá… ale taktéž auta stará, rezavá,
zanedbaná, stále se kazící… - všechna mají registrační značku
se stejným počtem hvězd jako na Zázračné medailce.
Svatý Maxmilián Kolbe snil o tom, aby toto Mariino znamení
doputovalo do každého domu. Dnes – alespoň v Evropě – se tento sen
plní: medailka, anebo alespoň její hvězdná část, se nachází téměř
v každém domě, v každé rodině, a to díky evropské registraci značek.
Z časopisu ,, IMMACULATA“
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A ještě jedna zajímavost o znaku 12 hvězd
Mariiných.
Prostranství za kostelem Matky Boží Žarošické - symbolika ambitu
Je dílem akademického malíře Ludvíka Kolka. Je v něm vyjádřena
myšlenka stojící za povšimnutí.
Zvlnění přední plochy ambitu znázorňuje stálý pohyb hmoty a energie
ve vesmíru, ale i neklid v duších. V poslední době se dostala tato
energie do rukou člověka. Je to naznačeno Einsteinovým vzorcem
atomové energie: E = mc2 . Má to znamenat dle závěti Einsteinovy,
že lidstvo v dnešním atomovém věku stojí na prahu poznání a uznání
Boha, nebo sebezničení.
Sám znak - Maria - výtvarně vlastně znázorňuje vzor atomu: 12 hvězd elektronů - krouží kolem jádra. Číslo 12 znamenalo v biblickém
myšlení úplnost, celý vesmír (12 kmenů izraelských, 12 apoštolů atd.)
Znak pak představuje zároveň i mikrokosmos - nejmenší svět - atom.
Jako na rozhraní věků Maria zprostředkovala lidstvu Spasitele Zachránce - nabízí jej i člověku atomového věku. Vždyť On
jediný i dnes je Cesta - Pravda - Život!

PAPEŽ FRANTIŠEK NA ZÁŘÍ 2018
Je třeba, aby srdce hořelo touhou dosáhnout
drahocenného dobra, tj. Božího království, které
se představuje v osobě Ježíše.
On je ukrytým pokladem, On je drahocennou
perlou. On je základním objevem, který může
vnést do našeho života zásadní zvrat a dát mu
smysl.
Papež František
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K ZAMYŠLENÍ
Oheň
Dne 6. května 2018 jsme mohli prožít v našem Závišickém kostele mši
svatou za všechny hasiče. Moc mě oslovilo kázání otce Vladimíra
a chtěla bych vám tento příběh připomenout. Jmenoval se „Oheň“.
Šest lidí se za mrazivé noci nešťastnou náhodou ocitlo na opuštěném
ostrově. Každý měl v ruce kus dřeva, s nímž připlaval na břeh. Jiné
dřevo na ostrově ztraceném v Severním moři nebylo. Choulili se kolem
skomírajícího ohně. Chlad byl čím dál nesnesitelnější. Jedním z těch
lidí byla žena. Když záblesk plamene oslnil tvář jednoho muže, uviděla,
že má tmavou pleť. Stiskla svůj kus dřeva pevněji. Přece ho
nespotřebuje na zahřátí nějakého povaleče. Vedle ní se choulil muž,
který zjistil, že jeho soused je z opoziční strany. Za nic na světě nebude
svým kusem dřeva zahřívat politického protivníka. Třetí člověk měl
na sobě jen chatrné oblečení; zachumlal se do své ošuntělé bundy ještě
hlouběji. Ten vedle je určitě bohatý. Proč by měl spotřebovat svou
větev kvůli zbohatlíkovi, co nepracuje? Bohatý člověk seděl a uvažoval
o všem svém majetku, o dvou vilách, čtyřech autech a tučném
bankovním kontu. Kvůli těm lenochům a špinavcům své dřevo
nespálím! V přistěhovalcově snědé tváři byl v slábnoucím světle
dohasínajícího ohně vidět pomstychtivý výraz. Svůj kus dřeva svíral
pevně. Dobře věděl, že jím všichni ti bílí kolem pohrdají. Své dřevo jim
na oheň nikdy nepřiloží. Nadešel okamžik pomsty. Posledním členem
sklíčené skupinky byl podezřívavý lakomec. Nikdy neudělal jedinou
věc, za které by něco neměl. Jeho nejoblíbenějším heslem bylo: Dát jen
tomu, kdo dá. „Za ten kus dřeva mi musejí zaplatit,“ říkal si. A tak je
tam našli: zmrzlé, každého s jeho kusem dřeva v ruce.
Z toho jsme se poučili, nedělejme si o druhých předsudky, aniž bychom
nechodili v jejich botách. Všichni se můžeme stát hasiči a v našem
srdci hasit nelásku, zlo, závist, mstění, nenávist. Hledejme v každém
člověku dobro. A co přeji těm našim skvělým hasičům? Hodně síly
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a štěstí v jejich náročné službě. Chlapi, ať se vám daří hasit požáry
a vyhrávat závody a musím říct, že v těch uniformách vám to v kostele
moc slušelo.
Lidka Bajerová

SV. LUDMILA
V září uctíme svatou Ludmilu, první českou světici
Svatá Ludmila je první česká žena známá
jménem,
první
pokřtěná
panovnice,
zakladatelka Přemyslovské dynastie, babička
a vychovatelka sv. Václava a první česká
světice. Zavražděna byla v noci z 15.
na 16. září na hradišti Tetín v roce 921
na příkaz své snachy Drahomíry.
Svátek svaté Ludmily proto připadá
na 16. září a na mnoha místech po České
republice se konají poutě k uctění této významné světice. Mnoho
poutníků se tak v září vydá na některou svatoludmilskou pouť. Tradičně
se pouť koná například na Pražském hradě, na Mělníce (odkud podle
legend Ludmila pocházela), na Levém Hradci (kde s knížetem
Bořivojem založila první kostel v Čechách) a také na Tetíně.
Právě letošní pouť na Tetíně bude výjimečná, neboť Svatovítská
kapitula na slavnost zapůjčí jednu z nejvzácnějších relikvií
svatovítského pokladu – lebku svaté Ludmily. Poutníci budou mít
možnost uctít lebku v barokním kostele svaté Ludmily 22. září.
Svatou Ludmilu dnes vnímáme jako matku a patronku českého národa,
v roce 2021 si budeme připomínat 1100 let od jejího zavraždění. Právě
z tohoto důvodu vznikl na začátku roku 2016 spolek Svatá Ludmila
1100 let. Založení iniciovala obec Tetín a zakládajícími členy se staly
farnosti Beroun a Roztoky a města Roztoky a Mělník – místa, která jsou
historicky spjata s působením kněžny Ludmily.
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Posláním spolku a stejnojmenného projektu Svatá Ludmila 1100 let
je péče o odkaz svaté Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření
a prezentování široké veřejnosti, tak aby v roce 2021 došlo
k důstojnému uctění její mučednické smrti. Vyvrcholením celého
výročí by se měla stát svatoludmilská národní ekumenická pouť
na Tetín v září 2021.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!
www:
Facebook:
Instagram:

http://www.svataludmila.cz/cs/
https://www.facebook.com/svataludmila1100let/
https://www.instagram.com/svataludmila1100let/

SOCHA PANNY MARIE
V NÁRODNÍM SADU
Po 2. světové válce nechaly
štramberské
matky
a
ženy
na poděkování za ochranu v obou
světových válkách postavit v parku
sochu Panny Marie. Socha byla
postavena v roce 1946. Autorem sochy
je dle informací pana Kozla olomoucký
sochař
Rudolf
Doležal.
Socha
je zhotovena z kararského mramoru.
Protože socha je umístěna na kraji lesa
pod stromy, objevil se na ní mech.
V letošním roce ji proto nechaly ženy
z naší farnosti očistit, tak aby opět
zářila novotou. Této práce se ujala
Šárka Hyklová z Rybího.
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DOŽÍNKY V ZÁVIŠICÍCH

V neděli 19. srpna 2018 proběhla
s poděkováním za letošní úrodu.

v

Závišicích

mše

svatá

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem autorům a spolupracovníkům, kteří se podíleli svými
příspěvky na tomto farním zpravodaji. Jsou to:
Lidka Bajerová, Petr Buzek, Eva Davidová, Kamila a Jaroslav
Dostálovi, Václav Najzar, Anna Geryková, Sabina Pavlasová, Ludmila
Petrášová a další autoři.
Sazba: Petra Davidová
Další číslo vyjde v neděli 2. prosince 2018. Uzávěrka bude ve středu
21. listopadu 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 .
Toto číslo vyšlo v neděli 2. září 2018.
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