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P. BOHUSLAV JUROŠKA 

P. Bohuslav Juroška se narodil 28.4.1909 

ve Štramberku v Dolní ulici v rodině 

Eduarda a Františky Juroškových. Měl 

čtyři sourozence - dva bratry a dvě sestry, 

ale dospělosti se dožila jen sestra Marie. Ve 

škole patřil mezi nadané žáky, studoval na 

příborském gymnáziu, kde maturoval v 

roce 1929. Studium bohosloví absolvoval 

v Olomouci a v Litoměřicích. Tam byl 

vysvěcen na kněze 24. června 1934. Jako 

kaplan působil v několika farnostech 

litoměřické diecéze mimo jiné v Lysé nad Labem, jako katecheta na 

reálném gymnáziu v Mělníku-Pšovce, jako biskupský okresní vikář a 

farář tamtéž. V době druhé světové války se zapojil aktivně do 

protifašistického odboje.  

Prožité útrapy za války se podepsaly na jeho zdraví. Po infarktu 

v roce 1957 byl děkan Juroška nucen odejít do invalidního důchodu. 

Vrátil se do Štramberka a žil se svou matkou v domku na náměstí.  

Nemoc jej nepřinutila k nečinnosti, začal se zabývat badáním a 

tříděním materiálů z historie. Aktivní znalost jazyků, především 

latiny, němčiny, francouzštiny, znalost kurentu i švabachu mu 

umožnila studovat kroniky nejen štramberské, ale i kroniky okolních 

farností. Prošel archívy od Nového Jičína, Opavy, Olomouce přes 

Brno po Vídeň.  

Až do konce života žil ve Štramberku. Zemřel 21.9.1988 a je pohřben 

v kněžské hrobce na místním hřbitově.  

HISTORIE FARNÍ VĚŽE A MĚSTA - 6. DÍL  

R. 1903 postavili si evangelíci modlitebnu za přispění svých 

souvěrců. V další vzdělání řemeslnického dorostu postaráno 

dvojtřídní průmyslovou školou pokračovací zal. r. 1897, kteráž 

připojena je ke škole obecné. Žáků r. 1907 má 56. 



K všeobecnému vzdělání přispívá knihovna Palackého, jež čítá přes 

800 svazků, knihovna katol. jednoty o více než 600 svazcích, 

knihovna spolku Kotouč má 100 svazků a jest jenom členům 

přístupná. 

Chudí nemocní nalézají bezplatného ošetřování v nemocnici, již 

založila Anna Hrčková. Základ k budoucímu sirotčinci dal odkazem 

v ceně 2000 korun Aug. Bár. 

Ke zdravotnímu obvodu zdejšímu přiděleny jsou tyto obce: 

Štramberk, Závišice, Libhošť, Ženklava a Veřovice. Péče o nemocné 

svěřena MUDr. Adolfu Hrstkovi z Klešic od r. 1893, až dosud před 

ním v pořádku zpětném byli lékaři: Ignác Jalůvka z Kopřivnice, 

Ferd. Střébl ze Strážnice, Tomáš Prosek ze Štramberka, Stanislav ze 

Štramberka a König. Lékárna zřízena r. 1900. Prvým lékárníkem 

byl Jos. Soběslavský z Kyjova, po něm Jan Libertin. V dřívějších 

dobách bylo město naše pro zdravou polohu nakažlivých nemocí 

ušetřeno a to i tenkráte, kdy v okolních obcích cholera nebo mor 

krutě řádil, vyskytlo se zde poměrně málo úmrtí. Nyní ovšem, kdy 

obyvatelstvo se více v různých závodech stýká a kdy vzhledem na 

nedostatek bytů 2 i 3 rodiny pohromadě bydlí, měla by zajisté smrt 

větší žně. Celkový stav zdravotní možno nazvat dobrým, protože 

značný počet dělnictva zaměstnán jest ve vápencových lomech na 

čerstvém vzduchu. 

Tak je ve váp. lomech pod Kotoučem, náležejících firmě Gutmann 

zaměstnáno 455 dělníků, ovšem také příslušníků sousedních obcí. 

Závody ty řídí Eusebius Gutzmann. Ve vápencových lomech firmy 

Knauer a Barabáš 42 dělníků, v obecních lomech, jež pronajala firma 

F. L. Kohn r. 1906 za 4 000 korun ročně na 15 let 54 dělníků. Před 

20 lety najala táž firma obecní lomy za roční nájemné 1 200 korun. 

V těchto lomech začalo se r. 1907 vrtati strojem a to zhuštěným 

vzduchem. Poměrně vydělal kamenář denně 3 – 5 korun, od palce 

vyvrtaného otvoru 5 haléřů (1 palec = 2,63 cm), nakladač 3 – 4 

koruny, mladiství pomocníci od 14 – 16 let jednu korunu 60 haléřův 

až 2 koruny. Vápno pálilo se původně v polních pecích, nejstarší 

zmínka nám známa činí se v českém rozhodnutí při sporu 

Štramberských s Novojičínskými jako vrchnosti roku 1613, že 

Novojičínští jsou povinni Štramberským potřebné dřevo k pálení 



vápna dodávati. První kruhovou pec postavil Antonín Šindler, rodák 

z Loučky u Nového Jičína. Nyní m firma Knauer a Barabáš               

2 kruhovky v nichž zaměstnává 40 dělníků, firma Kahánek               

2 kruhovky kdež pracuje 42 dělníku a firma F. L. Kohn 3 kruhovky 

se 73 dělníky. Denní výdělek na vápenkách 2 – 3 koruny.  

Kromě toho dochází množství dělníků a to vyučených řemeslníků do 

továrny vozové v Kopřivnici (dle souhr. sdělení na 200 osob) a do 

továren Novojičínských. Menší továrna na sametové stužky firmy 

Scheiber z Vídně zaměstnává asi 50 dělníků při ručních strojích 

tkalcovských. Děvčata pracují v továrnách punčochových za 

pletacími stroji. Majiť zde odbočky  firma Reiserova na 200 dělnic, 

firma Mandlerova a Schušírerova 45 dělnic. Firmy ty mají sídlo 

v Příboře. Za týden vydělá zručná dělnice 8 až 9 korun. Z řemeslníků 

doma zaměstnaných bylo: 9 obuvníků, 8 krejčích, 5 řezníků,              

2 stolaři, 1 knihař, 1 kovář, 3 holiči, 1 kolář, 1 sklenář a 4 pekaři 

mající také obchod se smíšeným zbožím. Z ostatních živnostníků 

uvádím: 9 hostinských, 9 kupců, 4 obchodníky s dobytkem,                

1 obchodník s dřívím, 1 obch. s krátkým zbožím, 1 obch. s kožemi,      

2 obch. se střižným zbožím, 1 obch. se železem, 4 trafiky a 4 obch. se 

zeleninou. 
   Pokračování v příštím čísle FZ 

 

SBÍRKY V MĚSÍCI KVĚTNU 2017 

V neděli 7.5.2017 bylo na potřeby farnosti ve Štramberku vybráno    

14 251,- Kč a v Závišicích 3 926,- Kč.  

V neděli 21.5.2017 bylo při sbírce na televizi NOE ve Štramberku 

vybráno  11 191,- Kč a v Závišicích 6 540,- Kč. 

V sobotu 27.5.2017 bylo v Závišicích při mši svaté s nedělní platnosti 

vybráno 2 115,- Kč 

V neděli 28.5.2017 bylo při sbírce o štramberské pouti vybráno 

celkem 12 666,- Kč a tyto peníze budou použity na dokončení oprav 

místnosti nad sakristií. 

 

Za všechny Vaše dary, Pán Bůh zaplať 



ANTIOCHIA - LETNÍ MISIONÁŘSKÉ 

DOBRODRUŽSTVÍ    

Už 25 let navštěvuje české a 

moravské farnosti misijní 

společenství Antiochia. Bohoslovci 

a mladí křesťané z celé republiky 

tráví letní prázdniny v místech, kde 

víra pohasíná, a po vzoru křesťanů 

z Antiochie se zapojují do života 

obce. Připravují zábavné a kulturní 

programy pro děti, poznávací 

výlety, navštěvují osamocené a nemocné. 

Hlavní myšlenkou misijního společenství Antiochia je přiblížit 

nenásilnou formou křesťanství lidem, kteří se s ním již po generace 

neměli možnost přímo seznámit. Misie se konají vždy o letních 

prázdninách a jsou rozděleny do 4 turnusů. Na dva týdny přijede do 

dané farnosti skupina mladých vedených bohoslovci či kněžími a po 

dvou týdnech je vystřídá další. 

Konkrétní činnost ve farnostech se odvíjí individuálně, podle potřeb 

lidí, za kterými Antiochia přijela. Jakmile přijde čas opustit farnost, 

protože mladým začíná školní rok, zůstává často po Antiochii mnoho 

kontaktů a práce pro tamní duchovní. "Antiošákům" se totiž podařilo 

probudit něco nového k životu :-) 

Připoj se k misijnímu týmu v Čechách či na Moravě. Pro mladé od 16 

let; odvážné, kteří se nebojí jít s kůži na trh; biřmovance, kteří chtějí 

prohloubit život s Kristem. Čeká Tě společenství, modlitba, 

dobrodružství, možnost pomoct druhým a mnoho dalšího. 

Termín: 7.7.2017 - 13.8.2017 

Místo konání: Stráž pod Ralskem, Potštát 

Další informace na webu: http://antiochia.cz 

Organizátor nebo kontaktní osoba: Ondřej Talaš 

Kontakt na organizátora: antiochia@antiochia.cz 

 
 

http://antiochia.cz/


KRÁTKÝ PŘÍBĚH K ZAMYŠLENÍ 
 

Dva těžce nemocní muži sdíleli stejný pokoj v nemocnici. Jeden 

musel celé dny trávit upoutaný na lůžko, toho druhého na hodinu 

denně posadili, aby se mu dostala voda z plic. Protože oba trávili 

v nemocnici dlouhou dobu, spřátelili se a povídali si o svých životech, 

rodinách a zájmech. 

Každý den odpoledne, když se jeden z nich na onu hodinu posadil, 

přerušili běžnou konverzaci a muž svému příteli popisoval, co 

všechno je z okna vidět a jak vypadá svět tam venku. 

Popisoval pohled na nádherné jezero s kachnami, labutěmi a dětmi, 

které si hrály na břehu s modely lodí. Milenci občas kráčeli mezi 

květinami a užívali si krásný pohled na město. 

Jednoho dne šel kolem průvod. Muž zavřel oči a představoval si tu 

krásu, kterou mu spolubydlící tak barvitě líčil. 

Mezi tím ubíhaly dny a týdny. Jednou přišla do pokoje zdravotní 

sestra, aby oba pacienty umyla. Muže u okna však našla mrtvého. 

Odešel pokojně a v tichosti během spánku. 

Druhý muž zůstal v pokoji sám, a jakmile to bylo možné, poprosil 

sestru, zda by jeho postel nemohli posunout blíže k oknu. Sestra 

souhlasila a velmi rychle zařídila jeho přestěhování. Muž neváhal 

ani minutu, a přestože ho to stálo spoustu sil, posadil se, aby 

konečně viděl tu krásu venku. 

Naproti okna však byla jen holá a špinavá zeď. Muž se optal sestry, 

co vedlo jeho zesnulého spolubydlícího k popisu tak nádherného 

světa, když se přitom díval jen na holou zeď. Sestra odpověděla, 

že muž byl zcela slepý a nemohl tak vidět ani tu zeď. „Možná vás 

chtěl jen povzbudit…“, dodala. 

Nezapomínejme, že život je dar. Může se nám nedařit, může nám být 

zle, ale v podobných situacích si uvědomíme, že už jenom to, 

že můžeme vidět, je neskutečný dar. 



OTEVŘENÉ CHRÁMY 2017 

Farnost Štramberk se zapojila do projektu Otevřené chrámy 2017. 

Informace o otevřených chrámech v naší Ostravsko-Opavské najdete 

na webu  

www.doo.cz/otevrenechramy 

V každém kostele bude po celou dobu otevření přítomen průvodce. 

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého 

Otevřeno od 6. 5. do 29. 10. 2017 

Sobota od 11 do 17 hodin 

Neděle od 11 do 17 hodin 

Během prázdnin a možná i v září Úterý – Neděle od 11 do 19 hodin 

Kostel sv. Kateřiny 

Otevřeno od 6. 5. do 29. 10. 2017 

Sobota od 13 do 17 hodin 

Neděle od 13 do 17 hodin 

Další informace ke kostelu najdete na www.svata-katerina.cz 

 

LETEM SVĚTEM INTERNETEM  

Především mladým, kteří touží po čisté lásce, které by Bůh mohl 

žehnat, jsou určeny webové stránky Společenství čistých srdcí  

www.spolcs.cz 

Máte možnost se zde dozvědět podrobnosti o této iniciativě, přečíst si 

zajímavé články a svědectví týkající se nejen této oblasti, informovat 

se o různých akcích a zavítat i na jiné doporučení weby či 

nakouknout do diskuse. Můžete tyto stránky nabídnout také vašim  

mladým...  

 

http://www.doo.cz/otevrenechramy
http://svata-katerina.cz/


APOŠTOLÁT MODLITBY ČERVEN 
 

Evangelizační úmysl: Zastavení obchodu se zbraněmi 

Za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích 

ukončujících obchod se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha 

nevinných obětí 

Národní úmysl:  

Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství a 

usilovali tak o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých 

věřící měli jedno srdce a jednu duši. 

 

 

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 

 

Jednou za čtrnáct dní bude sobotní večerní mše svatá s nedělní 

platností v kostele sv. Kateřiny. V měsíci červnu to bude v sobotu    

3. a 17. června v měsíci červenci pak 1., 15. a 29. V ostatní soboty 

bude mše sv. ve farním kostele. 

Časy bohoslužeb se mohou měnit, aktuální týdenní přehled je vždy 

uveden ve vývěsce v kostele, nebo je najdete na webu  

stramberk.farnost.cz 


