
 

 

 

 

Drazí farníci, 

po roce zde máme dobu postní. K čemu ji přirovnat? Z pohledu sadaře 

by to mohla být doba časně z jara. Kdy se stromy prostříhávají, 

odřezávají se suché větve a ptáci větve a kůru zbavují parazitů. 

Jednoduše řečeno, dochází k čištění. Oddělení toho, co je k ničemu 

a zanechání a zušlechtění toho, co má budoucnost. Také se stromy nově 

roubují. A sadař pak očekává s napětím, jak to letos dopadne a zda nové 

rouby se uchytí a časem ponesou nový druh ovoce. Rovněž zahrádky 

se dávají do pořádku. Vše se ostříhá, okopá, poryje, pohnojí a zasadí 

se nové rostlinky a semena či cibulky. A zase se čeká na nové květiny 

a plodiny. Ale základ je v tom období jarní přípravy a často i námahy 

a odříkání. Bez toho to nejde. Kdo si myslí, že ano, spláče 

nad výdělkem. 

A tak i postní doba má být pro křesťana z pohledu náboženského života 

jakousi dobou čištění. Zbavování se toho, co je k ničemu, co nějak 

parazituje na duši a mém vztahu s Bohem a lidmi. Třeba se zbavit 

suchých větví, parazitů, jiným slovem hříchů. Konat hřích v hebrejském 

myšlení, doslova znamená – minout se cílem. A tím je Bůh. A to jistě 

nechceme.  

Zahleďme se proto do svého nitra, do své duše, do svého srdce, na svůj 

vztah s Bohem a podstupme onu námahu práce na svém osobním 

setkávání se s Ním. V jeho slově, ve svátostech a v modlitbě, ve které 

by nemělo scházet i ztišení a naslouchání. Nenaslouchejme jen lidem 

a médiím. Nýbrž především Bohu. 

1 / 2019 
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Bratři a sestry, duchovní život křesťana, je totiž především vztah k živé 

osobě – Bohu. A nikoli k nějaké neosobní síle nebo bezejmenné energii. 

A pro křesťany jsou to dokonce osoby tři - Otec, Syn a Duch Svatý.  

Přeji Vám tedy, i sobě, abychom se v životě, a zvláště v době postní, co 

nejméně míjeli cílem. A co nejvíce, úzce v lásce setkávali se svým 

Spasitelem, Ježíšem Kristem. 

o. Vladimír 

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU 

SBÍRKU 

Vážení farníci, letošní Tříkrálová sbírka 

je za námi. I přes nevlídné počasí 

se vydalo do ulic našeho města 

18 skupinek dobrovolníků, kteří přinesli 

lidem přání štěstí, zdraví, a písmeny 

K+M+B požehnání jejich příbytku. 

I letos jsme viděli potěšení v očích 

starších lidí, kteří Tři krále netrpělivě 

očekávali, úžas v očích malých dětí a u mnohých i radost z toho, 

že mohou přispět na dobrou věc. V dnešním světě jsme často sváděni 

strachem či pomyšlením, že nás víc věcí rozděluje, než spojuje. 

Tříkrálová sbírka je ale krásným příkladem toho, že dokážeme dobře 

spolupracovat na společném díle, což se potvrzuje tím, že v letošním 

roce bylo ve Štramberku vybráno rekordních 92 623,- Kč. 

Děkuji Vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, 

ale především na cestu k lidským srdcím, děkuji Vám za ochotu pomoci 

potřebným. Mé upřímné poděkování patří také Vám všem, kteří jste 

do sbírky finančně přispěli. K tomuto poděkování se rovněž připojuje 

Oblastní charita Kopřivnice. 

Vojtěch Monsport, koordinátor Tříkrálové sbírky ve Štramberku 
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VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 2019 

  Štramberk Závišice 

14. 4. Květná neděle 

Pobožnost křížové cesty 7:45 9:30 

Mše svatá 8:30 10:00 

18. 4. Zelený čtvrtek 

Mše svatá 18:30 17:00 

19. 4. Velký pátek 

Pobožnost křížové cesty 15:45 14:15 

Velkopáteční obřady 16:30 15:00 

20. 4. Bíla sobota 

Adorace u Božího hrobu 11:00 – 20:30 13:00 – 18:00 

Velikonoční vigilie a mše sv. 20:30 18:00 

21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Mše svatá 8:30 10:00 

22. 4. Pondělí Velikonoční 

Mše svatá 8:30 10:00 

Příležitost k velikonoční svaté zpovědi bude ve Štramberku v sobotu 

13. dubna od 9 do 12 hodin, v Závišicích v sobotu 13. dubna 

od 13:30 do 15 hodin. 
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VÝSLEDKY SBÍREK 

Účel Štramberk Závišice 

Na potřeby farnosti – 12/2018 12.225,- Kč 6.607,- Kč 

Na potřeby farnosti – 1/2019 12.215,- Kč 4.946,- Kč 

Na potřeby farnosti – 2/2019 12.871,- Kč 4.614,- Kč 

Diecézní sbírka – Den bible 9.243,- Kč 2.750,- Kč 

Sbírka na potřeby diecéze 8.747,- Kč 3.670,- Kč 

Sbírka - Haléř sv. Petra 12.995,- Kč 5.600,- Kč 

MODLITBA POSVÁTNÉ VÝMĚNY 

od o. Vojtěcha Kodeta 

Pane Ježíši, ten můj dnešní den je Tvůj den, 

moje síly jsou tvoje síly, 

moje práce je Tvoje práce, 

moje vztahy jsou Tvoje vztahy,  

všechno, co v tom dni mám, je Tvoje. 

Pane Ježíši, chci, aby Tvůj den byl můj den, 

aby Tvoje vůle byla moje vůle, 

aby Tvoje srdce bylo moje srdce, 

chci být celý Tvůj. 

Děkuji Ti za tuto posvátnu výměnu, aby naše srdce bylo tiché, pokorné, 

vlídné, laskavé, milující. Amen. 

Anna Šenková 
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FARNÍ KALENDÁŘ 2019 

BŘEZEN 

6. 3.  Popeleční středa – začátek postní doby – den přísného půstu  

17. 3.  Děkanátní křížová cesta pro rodiny 

22. – 23. 3. Duchovní obnova ve farnosti, o. Slavomír 

29. 3. – 30. 3. Kopřivnice - 24 hodin pro Pána (so 19–24 h, ne 8–18 h) 

DUBEN   

6. 4.  První svatá zpověď dětí, které se připravují na 1. svaté přijímání, 

Libhošť – zimní kaple - fara 15:00hod. 

13. 4.  Zpovědní den ve farnosti 

20. 4. Bílá sobota – křest katechumena, Daniel Komárek  

28. 4. Skautská mše svatá – spojena s dětskou scholou 

 Odpoledne koncert ve farním kostele 15:00 hod (v jednání) 

KVĚTEN 

4. 5.  Svatba v kostele sv. Kateřiny – Jan Liška a Lucie Kletenská 

5. 5.  Mše svatá – hasiči (Štramberk i Závišice)  

5. 5.  Žehnání polí v Závišicích - 14 hod – od kostela v Závišicích 

11. 5.  Děkanátní ministrantský fotbalový turnaj – Nový Jičín, 

sportovní hala ABC (nebude mše svatá s nedělní platností) 

18. – 19. 5. Farní pouť – Jablonné pod Ještědí, sv. Zdislava  

24. 5. Noc kostelů – Závišice  

26. 5. Koncert – sv. Kateřina (v jednání) 

30. 5. Svátek Nanebevstoupení Páně – Malá pouť – Štramberk – večer 

ČERVEN 

1. 6. Svatba u sv. Kateřiny – Lumír Soukup a Pavlína Marešová 

1. 6.  Děkanátní pouť do Frýdku – za rodiny a duchovní povolání 

2. 6.  Hlavní pouť – Štramberk – odpoledne svátostné požehnání 

9. 6.  Slavnost Seslání Ducha svatého – předpokládá se Farní den v 

Závišicích 

9. 6.  Biřmování v katedrále – Daniel Komárek 
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15. 6.  Příprava na slavnost 1. svatého přijímání (nácvik a svátost 

smíření) – Závišice ve 14 hod. 

15. 6.  Koncert ve farním kostele – Aulos (píšťalky) v 17:30 hod. 

16. 6.  Slavnost – první svaté přijímání – Štramberk 8:30 hod.,  

Závišice 10:30 hod. 

23. 6. Mše svatá za zemřelé kameníky – tradičně slavena na slavnost 

narození sv. Jana Křtitele 

ČERVENEC 

5. 7.  Závišická pouť sv. Cyrila a Metoděje 

27. 7.  Svatba ve farním kostele – Jakub Matoušek a Elizabeth Bulajić 

Po svatbě – mše svatá s nedělní platností 

27. 7.  Výroční mše svatá – hasiči – Závišice 

28. 7.  Mše svatá – farní kostel 8:30 hod  

28. 7.  Mše sv. a žehnání řidičům a dopravních prostředků 

u sv. Kateřiny v 10:15 hod. 

SRPEN 

4. – 11. 8. Exercicie – o. Vladimír bude mít duchovní cvičení 

11. 8.  Pouť u kapličky v Pasekách v Závišicích 

ZÁŘÍ 

7. 9.  Svatba ve farním kostele – Jiří Ševčík a Soňa Šulová 

22. 9.  Krmáš – 84. výročí posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje 

28. 9.  Svatováclavská Horová pouť 

ŘÍJEN 

19.10.  Pouť ke sv. Vendelínovi 

 - Dušičková pouť na sv. Hostýn (termín bude upřesněn) 

LISTOPAD 

17.11.  Pouť u sv. Kateřiny 
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MODLEME SE S MOBILEM 
Myslíte si, že mobil do kostela nepatří? Podívejte se na přehled 

mobilních aplikací, které můžou pomoci ve vašem duchovním růstu…  

Před časem jsme ve farním zpravodaji informovali o webové stránce 

http://www.kancional.cz a aplikaci kancionál, která obsahuje veškeré 

písně z kancionálu včetně notových záznamů. Protože nyní máme 

postní dobu a po ní velikonoční, přinášíme několik aplikací, které Vás 

jimi mohou provézt. 

Malý průvodce postní dobou 

Malý průvodce postní dobou je elektronická verze brožury s biblickými 

citáty na každý den postní doby, kterou každoročně vydává Diecézní 

katechetické centrum Biskupství brněnského. Je určena všem, kdo touží 

denně alespoň po malém duchovním impulzu, jenž jim poslouží 

k zamyšlení a k modlitbě. 

Postní kapky 

Tato aplikace zahrnuje: Zpytování svědomí podle Katechismu katolické 

církve (2x), Liturgickou modlitbu pro daný den a Biblický citát 

s inspirativní myšlenkou. Snad vám tyto impulzy pomohou dobře prožít 

postní dobu a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření 

před velikonočními svátky. 

Velikonoční paprsky 

Tato aplikace funguje on-line a je určena pro dobu velikonoční, která 

směřuje ke Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Je příležitostí více poznat 

Božskou Osobu Ducha svatého, jedná se o stručný katechismus 

o Duchu Svatém. B-citáty (biblické citáty) o Duchu Svatém jsou 

doplněny S-modlitbami (střelnými modlitbami). Spolu s modlitbami 

z knihy Zpěv Ducha tak získáte modlitební „knížku“ zaměřenou 

na Ducha Božího.  

http://www.kancional.cz/
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PLÁNOVANÉ AKCE VE FARNOSTI 

Výroční členská schůze 

Jednota Orel Štramberk zve všechny své členy na výroční členskou 

schůzku, která se uskuteční dne 10. března 2019 ve 14 hodin 

v zasedací místnosti Kulturního domu ve Štramberku. 

Program – informace a zajímavosti, pokladní zpráva, revizní zpráva, 

pohoštění a drobný dárek, plán akcí na rok 2019, diskuze. 

Divadelní představení 

Divadelní spolek Pasáž uvádí hru Z. Svěráka a L. Smoljaka s názvem 

Vražda v salonním coupé 

Uskuteční se dne 17. března 2019 v 18 hodin v sále u pohostinství 

U Kremlů v Závišicích. Vstupné 50 Kč, děti do 15 let 20 Kč. 

Osoby a obsazení: 

Václav Trachta, policejní inspektor ............................................. Jan Číp 

Jindřich Hlaváček, policejní praktikant ............................ Jakub Vaculík 

Josef Bierhanzel, továrník .............................................. Jaroslav Glogar 

Karel Meyer, továrník .....................................................Vojtěch Glogar 

Vlakový steward ........................................................... Antonín Dorazil 

Postní duchovní obnova  

Postní duchovní obnova se uskuteční ve Štramberku v kostele sv. Jana 

Nepomuckého ve dnech 22. a 23. března 2019. Přednášet bude 

P. Slavomír Peklanský SAC. 

Program: 

Pátek 22. března 

17.00 h  - mše svatá, po ní krátká přestávka 

              - přednáška, asi do 20 h. 
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Sobota 23. března  

8.00 h - mše svatá, po ní krátká přestávka 

9.00 h  - přednáška 

10.00 h - adorace, možnost sv. zpovědi, na závěr požehnání    

12.00 h - oběd 

13.00 h - přednáška  

14.00 h - diskuse a závěr 

O přestávkách bude možno si zajít na WC a také bude možnost menšího 

občerstvení – káva, čaj a buchty. 

Cena sobotního oběda 50 Kč. Na sobotní oběd se prosím nahlaste 

do neděle 17. března 2019 z důvodu počtu porcí. 

Zapište se prosím na seznam, který bude v kostele nebo dejte vědět 

na tel. 605 320 436 (L. Petrášová) a 737 467 628 (A. Šenková).               

Křížové cesty 

Mládež děkanátu Nový Jičín Vás srdečně zve na křížové cesty po stezce 

VIA CRUCIS.  

Křížová cesta pro rodiny 

Sraz bude na 2. neděli postní dne 17. března 2019 v 15 hodin u kostela 

v Rybí. Vhodné i pro rodiny s malými dětmi. 

Noční křížová cesta 

Uskuteční se v noci ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek. Sraz bude dne 

18. dubna 2019 ve 22 hodin u prvního zastavení (za novojičínským 

hřbitovem). Délka trasy je cca 9 km. 

Doporučení pro řidiče. Zavezte své auto do Štramberka. Ve 21:44 hodin 

jede autobus ze zastávky Restaurace pod Bílou horou do Nového Jičína. 

V opačném případě bude doprava zajištěna.  
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Farní den farnosti Štramberk a Závišice 

Kdy: sobota 29. června 2019 ve 14:00 hodin 

Kde: Farní zahrada ve Štramberku 

Pojďme se sejít a strávit společný čas jinak a jinde, než v kostele 

při bohoslužbě – něco dobrého pojíst a popít a třeba se i pobavit. 

Všichni jste srdečně zváni. 

AKCE PRO MINISTRANTY 

MiniFor pro mladší 

Uskuteční se ve dnech 5. – 7. dubna 2019 ve Frýdlantě nad Ostravicí. 

Určen je pro ministranty ve věku 8–13 let. Přihlašování bude spuštěno 

11. března v 17 hodin. Je doporučeno se přihlásit co nejdříve, než 

budou všechna místa obsazená. 

Děkanátní ministrantský turnaj v kopané 

Neváhej a přemluv ministranty, kteří s tebou ministrují, a přijeď. Akce 

se koná dne 11. května 2019. Ale pozor – nepromarni přihlašování, 

které je do 27. dubna přes e-mail: dusanzelina@seznam.cz  

 

Z knihy – Humor za kostelem III.  

mailto:dusanzelina@seznam.cz
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KURZY ALFA 
Milí farníci, 

rád bych se s vámi podělil o své dojmy ze sedmi setkání kurzů 

Alfa 2019. 

Když jsem se dozvěděl o kurzech Alfa, obával jsem se toho, že tam 

bude více starších lidí, a ti budou mít více zkušeností s Bohem 

a písmem a já si s nimi nebudu mít co říct. 

Každé setkání nás mile přivítá jeden z pořadatelů, který nás nabudí 

pozitivní náladou, ke které přispěje i případný vtip. Poté nás seznámí 

s tématem setkání. Slavnostní večeři, která je vždy úžasná a dá nám 

plno energie do celého setkání, zahájíme modlitbou. 

Po večeři následuje přednáška, která je většinou promítána. Při jejím 

poslechu si již dělám poznámky k debatě ve skupince, nebo se mi 

vybavují zkušenosti z běžného života, o které bych se rád podělil. 

Každá přednáška je velmi obohacující a donutí mě zamyslet 

se nad daným tématem. Občas přednášku doplní svědectví nějakého 

hosta, nebo účastníka, které je pro mne motivací dělat něco líp. 

Po přednášce se rozejdeme do skupinek. Beru to jako velmi pozitivní 

část setkání. Máme zde možnost říct své pocity z přednášky i svůj názor 

na téma daného setkání. Osobně jsem zde řekl své zkušenosti, které 

jsem považoval za pomoc Boží.  

Po setkání odcházím ohromně obohacený novými informacemi, ale 

i plný otázek, nad kterými lze přemýšlet celý následující týden. Pokud 

budou další kurzy, tak bych je osobně doporučil všem generacím. 

Věřím, že budete stejně nadšeni jako já. 

Marek Juračák  
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SOCHA SV. VÁCLAVA 
Dne 1. února 2019 se zvedl veliký vichr a na sochu sv. Václava 

v Národním sadu spadly tři stromy. Socha byla sražena z podstavce 

z výšky necelých šesti metrů na zem a zcela se rozbila. Zpráva se rychle 

rozletěla skrze noviny, televizi a internet do širokého okolí.  

Více nás všechny zajímá budoucnost tohoto symbolu hory Kotouč. 

Okamžitě po zničení bylo rozhodnuto, že uděláme vše, aby se světec 

vrátil na původní místo. Zjistili jsme, že vytvoření sochy zcela nové, 

opět v nadživotní velikosti, by bylo finančně neúnosné. Jen cena 

materiálu by se vyšplhala do statisícových částek a k tomu bychom 

museli připočítat odbornou práci sochaře a další náklady. Tuto cestu 

jsme zavrhli a hledali jiné řešení. 

Pozvali jsme k nám pana Jana Kozla z Bystřice pod Hostýnem, člověka, 

který v roce 1994 sochu vytvářel. Sešli jsme se přímo na Kotouči 

a nechali si odborně zhodnotit stav poničení. Pan Kozel uviděl zkázu 

na vlastní oči, ale přesto nás hodně potěšil. Vyhověl našemu přání 

a slíbil, že se pustí do opravy stávajícího díla. Bude se snažit využít 

nejen dochované velké části těla, ale také každý kousek hmoty, který 

jsme sesbírali a tím ušetřit nemalé peníze. Sochu a plné krabice 

drobných či větších dílů jsme 23. února odvezli do Bystřice. 

Na podstavci zůstaly jen nohy, které v následujících dnech bude potřeba 

sundat. Demontáž komplikuje pracovní výška, vysoká hmotnost tohoto 

kusu, použité lepidlo, a především dlouhý čep ukotvený skrze sochu 

do podstavce. 

Nyní sháníme pro začátek 50 kg speciální epoxidové pryskyřice, 

vhodné tužidlo a ostatní materiál potřebný k renovaci. Finanční náklady 

nebudou malé, proto zvažujeme vypsání veřejné sbírky a oslovení 

sponzorů. Tento krok však bude následovat až ve chvíli, kdy budeme 

vědět, jakou částkou přispěje pojišťovna. Aktuální dění můžete sledovat 

na stránkách www.orelstramberk.cz. Věříme, že tradice 

Svatováclavských poutí nebude přerušena. 

Za Orel Štramberk Petr Buzek 

http://www.orelstramberk.cz/
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JANO KÖHLER  
a jeho stopa v naší farnosti 

Událost předcházející tomuto článku se stala jednoho zimního 

předvánočního večera, kdy mi má výborná kamarádka vyprávěla 

příhodu o tom, jak se ve svém zaměstnání potkala s PhDr. Karlem 

Antonínem Kavičkou. PhDr. Kavička tehdy do jejího zaměstnání přišel 

se svým novým knižním dílem o výtvarném umělci Janu Köhlerovi. 

Kamarádka vyprávěla, že si knihu otevřela k prohlédnutí, a z téměř 

370 stran náhodně otevřela stranu, na které byla v jedné větě zmínka 

o tom, že Jano Köhler je autorem obrazu sv. Cyrila a Metoděje 

v Závišicích. Později jsme zjistili, že jméno Závišic je v knize jen 

dvakrát, a šance narazit na něj byla z hlediska pravděpodobnosti mizivá. 

Ačkoliv jsem v našem Závišickém kostele byla přibližně dle odhadu 

minimálně 3 500 krát, až do té doby jsem neměla ponětí o tom, jak 

významný umělec se skrývá za výzdobou našeho kostela. Od této 

události náš zájem o jednoho z nejvýraznějších umělců první poloviny 

20. století značně rostl. Nyní již víme, že autor krásné nástěnné malby 

patronů kostela svatých Cyrila a Metoděje nad hlavním oltářem a autor 

námětu okenní mozaiky sv. Václava je umělec, se kterým se mohl jen 

málokdo měřit. 

Jano Köhler si vytvořil a po celý život udržel svůj osobitý styl tvorby, 

čerpající z lidového umění a svého hlubokého náboženského 

přesvědčení. Byl ve své době pro své převážné zaměření na církevní 

umění přehlížen a nedoceněn. Přesto je považován 

za nejvšestrannějšího umělce své doby. Jeho dílo čítá 2 500 prací 

a nalezneme je snad ve všech oblastech výtvarného umění. Díla Jana 

Köhlera jsou rozeseta na různých místech Moravy i v Čechách, 

nejznámější a nejrozsáhlejší sbírku nalezneme v Prostějově a Olomouci. 

Každému z nás je jistě známá také mozaiková křížová cesta na Svatém 

Hostýně, jejímž autorem je také. Mě samotnou překvapila informace 

o tom, že Jan Köhler v letech 1930–1931 vytvořil freskovou výzdobu 

interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku. 
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A proč Vám vlastně o tom všem píšu? Kniha, kterou na konci roku 

2018 vydalo Kartuziánské nakladatelství v Brně, o životě a díle Jana 

Köhlera autorů Karla Antonína Kavičky, Silvie Malíkové, Vojtěcha 

Paříka a Passionarie Parik bude již brzy k dispozici ve farní 

knihovničce v Záviších. Ale to není všechno! 

Protože jsme si vědomi velikosti tohoto umělce a vnímáme velký vděk 

za výzdobu obou kostelů farnosti, pozvali jsme PhDr. Karla Antonína 

Kavičku na Noc kostelů do Závišic, aby nám více přiblížil obdivuhodný 

život a dílo Jana Köhlera. PhDr. Kavička svou účast přislíbil. 

Tímto Vás tedy zveme do kostela sv. Cyrila a Metoděje na Noc kostelů 

24. května 2019. Dalším přislíbeným programem, na který se již nyní 

můžete v souvislostí s Nocí kostelů těšit, je Popelka Nazaretská 

v podání farníků. 

Jano Köhler zemřel v roce 1941 

na počátku druhé světové války. V té 

době vyšlo několik článků o jeho životě 

a díle a byly uspořádány výstavy jeho 

prací. Po roce 1948 díky tvrdé 

proticírkevní politice komunistického 

režimu jeho dílo nebylo prezentováno, 

a tak postupně zapadalo povědomí 

o něm. Pojďme toto společně napravit, 

zajímejme se o tohoto umělce, kterému 

naše farnost za mnohé vděčí a děkujme 

Bohu za jeho život a dílo. 

Jak již bylo výše zmíněno, ve farní 

knihovničce v Závišicích si můžete 

zapůjčit publikaci o životě a díle Jana 

Köhlera a dále mimo jiné novou publikaci otce arcibiskupa Jana 

Graubnera – Rok s církví a audioknihu Biskup vyznavač – Josef Karel 

Matocha. 

Karolína Najzarová 



15 
 

ZDISLAVA Z LEMBERKA 

Paní svatého života  

Zdislava z Lemberka se zasloužila o vznik dominikánského kláštera 

a baziliky v Jablonném v Podještědí a také o rozvoj celého kraje. Známá 

je ale především svou pomocí chudým, nemocným a potřebným. 

Narodila se kolem roku 1220 na Českomoravské vysočině na hradě 

Křižanov. Její rodiče – Přibyslav a Sybila – byli zámožní, vzdělaní 

a velmi zbožní. Zdislava měla mladší sourozence, tři sestry a bratra: 

Eufemii, Elišku, Libuši a Petra. Všechny tři sestry se provdaly za české 

velmože a získaly si později mnoho chvály svým životem, zvláště 

Zdislava.  

Své dětství a dívčí léta prožila Zdislava v rodinném prostředí na hradě 

Křižanově a patrně i v Brně, kde byl její otec pan Přibyslav purkrabím. 

Rodiče jí poskytli všestrannou výchovu. Podle jejich vzoru měla 

Zdislava velkou úctu ke kněžskému a řeholnímu stavu. Když jednou 

slyšela o šťastném životě poustevníků, rozhodla se je následovat. 

Nepozorovaně se vytrácela z křižanského hradu do nedalekých lesů, 

kde se snažila myslet jen na Boha, postila se a odpírala si pohodlí. Brzy 

se ovšem vrátila domů, ale láska k samotě a zbožnosti ji provázela 

po celý život. Později byla Zdislava patrně dána podle tehdejších zvyků 

na vychování a vzdělání do některého kláštera, podobně jako Anežka 

Přemyslovna. 

Pan Přibyslav byl významnou moravskou osobností. V Brně byl 

purkrabím, spravoval tedy brněnský hrad, jeden z nejvýznačnějších 

v zemi. Patřila mu rozlehlá část Moravy, hlavně v oblasti 

Českomoravské vysočiny.  Jeho stálým sídlem byl však Křižanov, kde 

si zbudoval hrad.  Byl velmi nakloněn klášterům a jejich obyvatelům, 

a zvláště si oblíbil řád cisterciácký, který všemožně podporoval.  Celý 

svůj život prožil ve službě Bohu, v povinnostech svých úřadů, 

v oddanosti králi, v péči o rodinu. Když 16. února 1251 zemřel, byl 

pochován u brněnských minoritů v kostele sv. Janů.  
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Paní Sybila přišla do Čech v průvodu Kunhuty, nevěsty budoucího 

krále Václava I. Tato mladá dvorní dáma budoucí královny pocházela 

ze Středomoří, z království Sicílie. Krásná žena jižního typu byla 

vzdělaná a zbožná. Pan Přibyslav si ji vzal již jako vdovu. Poznal ji 

na pražském královském dvoře, kde často pobýval. Sňatek uzavřeli 

kolem roku 1220 a paní Sybila se pak přestěhovala na Moravu. Rovněž 

paní Sybila se věnovala klášterům. S královnou Kunhutou podporovala 

například dominikánský klášter rozjímavých sester v Brně, založený 

roku 1239.  Po smrti pana Přibyslava se provdala potřetí za pana 

Jindřicha, žitavského kastelána. Tímto sňatkem vešla také 

do příbuzenského vztahu s rodem Berků z Dubé (tento rod se později 

zasloužil o dostavbu baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném 

v Podještědí). Když paní Sybila ovdověla potřetí, usadila se ve Žďáře.  

V ústraní a tichu vyšívala kostelní roucha a pečovala o klášter. Matka 

Zdislavy zemřela roku 1262 a byla pochována ve žďárském klášterním 

chrámu. 

Když Zdislava dospěla, chtěla vstoupit do sboru řeholních panen 

v některém klášteře. Měla jakési vnitřní podvědomé tušení o krátkosti 

svého života, a proto toužila žít v bližším spojení s Bohem. On však 

chtěl, aby vstoupila do manželství a stala se matkou.  Zdislava 

se provdala velmi mladá, bylo jí asi něco přes patnáct let, za Havla 

z rodu Markvarticů, pána na hradě Lemberku v severních Čechách. 

Po svatbě na Křižanově se tedy přestěhovala do severních Čech.  

Manžel Zdislavy, pán na Lemberku, byl typ rytíře 13. století. 

V tehdejším dění vystupoval jako slavný muž. Působil jako přední 

český velmož u královského dvora za vlády krále Václava I.  Pan Havel 

měl velký zájem o nábožensko-politický život. Udržoval přátelství 

s mocným olomouckým biskupem Brunem. Podporoval i řád bratří 

kazatelů – dominikánů, který si jeho manželka velmi oblíbila a měl 

účast i na díle Anežky Přemyslovny v Praze Na Františku.  Domníváme 

se, že se obě svaté ženy – Zdislava a Anežka – osobně znaly. Havel 

z Lemberka býval dříve líčen jako muž hrubý nebo dokonce krutý. Měl 

v sobě jistě drsnost bojovníka a rázné vystupování mocného velmože. 
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Ale jeho činnost v přímých službách panovníka, znalost cizího 

kulturního prostředí a smysl pro nové myšlenky, jejichž nositeli byly 

nové řády, které podporoval, nás opravňují k přesvědčení, že se ke své 

ženě choval jako křesťanský rytíř, který jí projevoval nejen úctu a lásku, 

ale měl i plné pochopení pro její úsilí. Bez jeho pomoci by paní 

Zdislava stěží realizovala dílo své dobročinnosti. Nové historické 

poznatky pana Havla rehabilitovaly. 

Zdislava žila na hradě Lemberku v severních Čechách jako hradní paní 

a světice. Plnila všechny společenské povinnosti svého stavu a pečlivě 

se přitom starala o svou rodinu. Narodily se jí čtyři děti (Havel, 

Markéta, Jaroslav a Zdislav). Nejstarší Havel se stal důstojným 

nástupcem svého otce a zaujal přední místo ve společnosti českých 

velmožů. Podobně i další synové dosáhli význačného postavení 

v českém království. 

Se svým manželem Havlem postavila Zdislava v blízkém městě 

Jablonném chrám svatého Vavřince s klášterem pro dominikány. Tento 

řád s apoštolským zaměřením si Zdislava tak oblíbila, že do něj 

vstoupila jako laická spolupracovnice. Do sboru apoštolských 

spolupracovníků se dostala zásluhou slavného dominikána, Poláka, 

blahoslaveného Česlava, který v té době – kolem roku 1235 – byl 

představeným polsko-české dominikánské provincie a v Čechách 

zakládal nové kláštery. Rovněž v Turnově postavila paní Zdislava 

s manželem kostel a klášter pro duchovní syny svatého Dominika.  

I když byla hradní paní, často navštěvovala chudé, neboť evangelium 

pochopila a žila. „Co jste učinili jednomu z nejmenších mých bratří, 

mně jste učinili“ (Mat 25, 40). „Miluj svého bližního jako sám sebe“ 

(Mat 22, 39). Poutníci, nemocní a potřební u ní vždy nalezli laskavé 

přijetí. Podporovala je, kde jen mohla a sama žila skromně. Byla proto 

všemi milována a nazývali ji matkou chudých. Její víra byla hlubokou 

duchovní zkušeností. Žila liturgií, denně se účastnila bohoslužby 

u dominikánů v Jablonném. Když se tamní kostel ještě stavěl, pomáhala 

i sama Zdislava se svými domácími lidmi na stavbě, aby dílo bylo 
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rychleji dokončeno. Dělala to vždy v noci, aby dělníci mohli druhý den 

nerušeně pokračovat v práci. Chtěla mít podíl na tomto díle i prací 

vlastních rukou. Měla dar vroucí vnitřní modlitby a k ní přidávala kající 

skutky.  

Její svatost se potvrzovala i zázraky, které skrze ni učinil Bůh. 

V kronice Dalimilově čteme: „Pět mrtvých boží mocí vzkřísila, mnoha 

slepým zrak vrátila, chromých a malomocných mnoho uzdravila 

a nad jinými ubohými veliké divy činila“ (Dalimil 87, 5). Když byl 

na počátku našeho století veden v litoměřické diecézi proces pro její 

blahořečení, sestavil farní úřad v Jablonném seznam věřících, kteří 

stvrdili přísahou, že obdrželi od Boha na přímluvu paní Zdislavy různé 

milosti. Žila příkladný život, naplněný láskou k Bohu a lidem, plný 

touhy po záchraně duší, a měla zázračnou moc, která pomáhala tělesně 

trpícím. Tato paní svatého života pomáhá mimořádně i dnes všem, kdo 

se na ni obracejí ve svých duchovních i tělesných záležitostech. 

Dokladem jsou četná poděkování a dary k jejímu hrobu. 

Paní Zdislava se nedožila vysokého věku. Byla chatrného zdraví 

a vyčerpala se životními povinnostmi. Zemřela na hradě Lemberk roku 

1252 ve stáří asi 27 až 30 let. Je pochována v kostele sv. Vavřince 

v Jablonném, kde její tělo dodnes odpočívá. 

Známý je také román Aleny Vrbové V erbu lvice či kniha Světlo 

ve tmách od Jaroslava Durycha. Román A. Vrbové posloužil jako 

předloha pro stejnojmenný film natočený v roce 1994. 

28. srpna 1907 byla Zdislava blahořečena papežem sv. Piem X. 

a 21. května 1995 byla Zdislava svatořečena papežem Janem Pavlem II.   

24. října 2000 papež Jan Pavel II. prohlásil sv. Zdislavu za hlavní 

patronku Litoměřické diecéze. Od roku 2002 je patronkou celého 

Libereckého kraje a je také vzývána jako patronka rodin. 
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K ZASMÁNÍ 

Disciplínu kněží pomůže ohlídat bodový systém 

Od Popeleční středy se začne na všechny katolické kněze a trvalé jáhny 

v Česku vztahovat bodový systém, který vyvinula biskupská konference 

ve spolupráci s dopravní policií. „Celkem si umíme poradit s vážnými 

proviněními, ale takové ty drobné prohřešky, které zatím nechceme 

trestat suspendováním nebo exkomunikací, se nám stále nedaří 

vymýtit,“ uvádí biskup Zdenek Wasserbauer a jako příklad zmiňuje 

používání telefonu ve zpovědnicích, chybějící povinnou výbavu 

liturgického textilu, nedodržení bezpečné vzdálenosti v bohoslužebném 

průvodu za účasti biskupa nebo absenci na povinném školení profesní 

způsobilosti. 

„Církev se na nás obrátila s prosbou o radu, jak zavést v chrámech Páně 

podobný pořádek, jaký se nám podařilo nastolit na silnicích. Nakonec 

jsme usoudili, že metoda je stejná. Dokonce jsme mohli církvi 

nabídnout naši prošlou operativní techniku,“ potvrzuje ředitel dopravní 

policie Leoš Tržil. Na dotaz Tisíckráte, zda se jedná i o radary, sdělil: 

„Z taktických důvodů nebudu podrobnosti komentovat.“ 

Ani biskup Wasserbauer nechtěl být konkrétnější ke způsobu provádění 

kontrol. Sdělil jen, že generální vikáři v diecézích povedou každému 

duchovnímu kartu s jeho bodovým kontem. „Kdo dodržuje předpisy, 

nemusí se ničeho bát. Drobné prohřešky navíc budeme řešit domluvou,“ 

ujistil biskup. Naší redakci se podařilo získat interní dokument, který 

stanoví bodové postihy jednotlivých deliktů. Mezi nejvážnější patří 

například nepřečtení pastýřského listu biskupů (4 body), ignorování 

růžové liturgické barvy o čtvrté neděli postní (5 bodů) nebo 

neomluvená neúčast na kněžském dni (6 bodů). Zmíněné telefonování 

ve zpovědnici je za 2 body. Dokument také uvádí, že duchovní ohrožení 

„vybodováním“ mohou ztracené body nabrat třeba měsíční službou v 

Českomoravské Fatimě v Koclířově. Při ztrátě 12 bodů hrozí povinné 

opakování formace v semináři. 
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Jeden z královéhradeckých kněží, který nechtěl být jmenován, hodnotí 

novinku smířlivě. „Třeba se to osvědčí a zavede se to i pro laiky – 

přetahování povolené délky růžence, neodůvodněné postávání na kůru, 

zanedbání dohledu nad dětmi nebo dokonce nedostatečný oděv, s tím 

vším je na čase něco udělat,“ říká duchovní. V letošní postní době 

projde bodový systém kněží testováním. „Policie nám radí řadu 

zajímavých věcí, ale provádění testů na alkohol zatím nezavádíme,“ 

zmiňuje biskup Wasserbauer. Policie údajně také doporučovala určit 

maximální délku kázání a postihovat její překročení, toto ustanovení ale 

vetovala většina biskupů. Církev naopak uposlechla radu, aby ustoupila 

z původně plánovaného biblického roku odpuštění s plošnou amnestií 

po sedmi letech. „I když to není v působnosti mého úřadu, mám radost, 

že naše know-how poslouží církvi. Věřím, že kněží pochopí, že bodový 

systém je především pro jejich dobro a bezpečí v kostelech,“ 

komentoval zaváděnou novinku ministr dopravy Dan Ťok. 

Z webu www.tisickrate.cz  

Poznámka redakce: Tisíckráte je české katolické satirické internetové 

periodikum. I když článek vypadá seriózně, je smyšlený. 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem autorům a spolupracovníkům, kteří se podíleli svými 

příspěvky na tomto farním zpravodaji. Jsou to:  

o. Vladimír, Petr Buzek, Alois Cigán, Eva Davidová, Dominik David, 

Kamila a Jaroslav Dostálovi, Marek Juračák, Vojtěch Monsport, 

Karolína Najzarová, Václav Najzar, Ludmila Petrášová, Anna Šenková.  

Sazba: Petra Davidová  

Další číslo vyjde předběžně v neděli 16. června 2019. Uzávěrka bude 

ve středu 5. června 2019. 

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 10. března 2019. 

http://www.tisickrate.cz/
mailto:dominik.d@centrum.cz

