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P. JAN JOSEF NOVOBILSKÝ OP
P. Jan Josef Novobilský se narodil
21.9.1914 ve Štramberku na Zauličí v
rodině Josefa a Marie Novobilských.
Měl tři mladší sestry.
Vystudoval reálné gymnázium v Příboře.
Po maturitě studoval rok právnickou
fakultu, pak filosofickou fakultu. Dva
roky
byl
v kněžském
semináři
v Olomouci a nakonec v roce 1938
vstoupil do dominikánského řádu.
Řeholní sliby složil 15.října 1939 a
kněžské svěcení přijal 22. listopadu
1942 v Olomouci. Působil v klášterech
v Praze jako katecheta a pak v Olomouci, kde byl posledním
novicmistrem až do roku 1950. Při likvidaci klášterů byl internován
v Broumově a pak nastoupil k PTP. Po propuštění se vrátil do
Štramberka. Pracoval jako dělník v závodě Tatra Kopřivnice. V roce
1968 se stal tajemníkem obnovené teologické fakulty v Olomouci.
Poději působil ve farnosti sv. Mořice v Olomouci, pak ve farnostech
v Ostravě, v Kojetíně a v Křenovicích. Od roku 1996 žil až do své
smrti v klášteře v Uherském Brodě. Podle svých možností se snažil
posloužit věřícím především ve zpovědnici. Zemřel 11.7.2003 a je
pohřben v Uherském Brodě.

LETEM SVĚTEM INTERNETEM
A jakým stránkám bychom mohli věnovat pozornost dnes? Možná
právě takovým, které nás provedou Velikonocemi. Jsou určeny pro
všechny věkové kategorie:
http://velikonoce.vira.cz/
Najdete zde historii i současnost, informace, zamyšlení, liturgii,
rébusy, omalovánky i nápady pro tvořivost nejen s dětmi.

HISTORIE FARNÍ VĚŽE 4. DÍL
PAMĚTNÍ LIST VLOŽENÝ OBCÍ
Léta Páně 1907 za slavného a požehnaného panování Jeho cís. a
král. apoštolského Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I., za
starosty MUDr. Adolfa Hrstky, radních Roberta Proska,
hostinského; Jindřicha Parmy, kupce; Jana Petráše, rolníka čís.
139.; Jana Hykla, pekaře; Josefa Barabáše, majitele vápenek; Petra
Kahánka, hostinského; Aug. Juráka, obchodníka čís. 184.; Jana
Bára, úředníka a členů výboru obecního: Jos. Bára, kupce č. 10.; Jos.
Bára, kamenáře čís. 107.; Bohuslava Blažka, učitele; Vinc. Bajera,
kamenáře čís. 375.; Jana Hykla, rolníka č. 412.; Jana Hykla, rolníka
č. 461.; Aug. Hykla, obchodníka č. 38.; Josefa Hykla, hostinského;
Jos. Hykla, rolníka č. 3.; Petra Hykla, obchodníka č. 8.; Rud.
Hubeňáka, hostinského; Jana Rajnocha, rolníka; Jana Rašky,
řezníka; Aug. Sanytra, nadučitele a Vinc. Sochy, dělníka č. 292.
postavena při zdejším chrámu Páně nová věž, jejíž původ obšírně
vyličuje v jiném pamětním spise důst. pan P. Ant. Pavlík, který se od
svého příchodu do Štramberka r. 1901 v brzké postavení její horlivě,
svědomitě a obětavě pečoval, což se mu za přispění šlechetných
dobrodinců v poměrně krátké době podařilo. Budiž jim všem
zachována vděčná paměť! Stavbu řídil inženýr architekta Sochora p.
Holeček.
Město Štramberk mělo dle posledního sčítání lidu r. 1900.
provedeném 3 052 obyv., z nich 3 031 Čechů 21 Němců, dle
náboženství 2 859 katolíků, 172 evangelíků augs. vyzn. a 21
israelitů. Počet obyvatelstva od té doby značně vzrostl. R. 1907 bylo
tu 486 čísel většinou dřevěných budov.
Toho času jsou zde katol. duchovní: P. Ant. Pavlík, víceděkan, rodák
z Kunovic, P. Jos. Fiala, městský kaplan, rodák ze Štěbořic ve
Slezsku a P. Jan Hrubý, kaplan, rod. z Olšan.
Obec, zejména však tyto části: Bašta, Záuličí, Plaňava a Kopec,
trpěly od pradávných dob velkým nedostatkem vody, jenž krutě
doléhal na obyvatelstvo za dob zimních, nebo za suchých let. Aby
celému městu dostalo se potřebného množství vody, nebylo až do
roku 1880 pro nedostatek peněžitých prostředků ani pomyšlení.

Byliť Štramberští ponejvíce chudí tkalci, kteréžto řemeslo stále více
a více klesalo, nemohouc s velkovýrobou tovární soutěžiti.
Pilný tkadlec vydělal při celodenní práci za týden 1 zlatý 50 krejcarů
či 3 koruny. Nyní má kamenář ve vápencových lomech denně 4 – 5
korun a pracuje ½ dne. Tento netušený obrat nastal vystavěním
soukromé železnice ze Studénky do vápencových lomů pod Kotouč.
Obyvatelstvu dostalo se náhrady za klesající malý průmysl
tkalcovský, městu pak nových zdrojů příjmu. Tu teprve bylo možno
pomýšleti na podniky nákladnější. R. 1898 upraveno náměstí,
opatřeno kolem domů chodníky a vysázeno stromy. R. 1897 začaly se
konati přípravy ke stavbě vodovodu. Byloť známo, že takzvaná „Bílá
studně“ chová vodu nejen stálou, nýbrž i vodu dobrou a zdravou, jíž
se dle písemného svědectví v 18. století všeobecně jako vody léčivé
užívalo. (Písemné svědectví nachází se ve Františkově muzeu
v Brně)
Na jaře r. 1899 za starosty Petra Hykla, obchodníka č. 8.; radních
MUDr. Adolfa Hrstky, lékaře; Jos. Barabáše, maj. vápenek; Rob.
Proska, hostinského a Richarda Sochy, hostinského započato se
stavbou, kterou prováděla firma Rumpel a Waldek svým inženýrem
Starkem; plány a nákresy opatřila firma A. Kunz v Hranicích.
Stavba provedena nákladem 70 000 korun, kterýžto obnos obec
vypůjčila na 40 leté umoření, nechtějíc zvyšovati obecní přirážky, což
bylo zajisté velice prozřetelné, neboť největší poplatník milionář
Guttmann, který z vápencových lomů pod Kotoučem každodenně do
blízkých železářských závodů Vítkovických až 100 vagónů vápence
odváží, byl rozhodnutím nejvyššího správního dvoru od veškeré daně
osvobozen, ježto prý jeho podnik za rolnickou živnost považovati
dlužno. Tímto rozhodnutím byl učiněn rázem konec veškerým
chvalitebným snahám po zvelebení města, ano bylo rozhodnuto, že
mají se mu vrátiti zaplacené obecní přirážky za léta minulá obnosem
24 000 korun. Na štěstí došel výměr, kdy vodovod byl postaven. Při
této příležitosti nelze mlčením pominouti, že za vystavení vodovodu
vděčíme býv. starostovi Petru Hyklovi, jejž vydatně podporoval jako
první radní MUDr. Adolf Hrstka.
Pokračování v příštím čísle FZ

SBÍRKY V MĚSÍCI BŘEZNU 2017
V neděli 5.3.2017 bylo na potřeby farnosti ve Štramberku vybráno
12 379,- Kč a v Závišicích 4 096,- Kč.
V neděli 19.3.2017 bylo při sbírce na potřeby naší dieceze ve
Štramberku vybráno 8 949,- Kč a v Závišicích 3 850,- Kč.
Za všechny vaše dary, Pán Bůh zaplať

VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ
K velikonoční svátosti smíření budou moci farníci přistoupit v sobotu
8. dubna 2017 od 9:30 do 12:30 v kostele svatého Jana
Nepomuckého ve Štramberku, kdy ve zpovědnici bude zpovídat otec
Michal ze Španělské kaple a v sakristii bude zpovídat otec Vladimír.
V Závišicích bude příležitost ke svátosti smíření rovněž v sobotu
8. dubna 2017 od 14:00 do 15:30 v kostele svatých Cyrila a Metoděje
v Závišicích, kdy v sakristii bude zpovídat otec Vladimír a ve
zpovědnici otec Dušan.

APOŠTOLÁT MODLITBY DUBEN
Evangelizační úmysl: Mladí lidé
Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a
vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a
zasvěceném životě.

Národní úmysl:
Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku.
Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového
celostátního setkání mládeže v Olomouci.

CHRISTOS VASKRES!
Jsou před námi Velikonoce. Velikonoce - veliká noc, kdy Mojžíš
vyvedl Izraelity z Egypta, 1250 let před Kristem. Tu velkou událost
slaví Židé dodnes. Kristus o jedněch Velikonocích kolem roku 30
našeho letopočtu proměnil její význam svou smrtí a vzkříšením.
Slyšel jsem jedno vypravování ze Sovětského svazu. V době
intenzivního ateistického boje přišli do jedné vesnice dva úspěšní
agitátoři. Sezvali celou vesnici do hospody a tam se snažili svými
argumenty rozmetat víru vesničanů. Zdálo se, že se jejich dílo opět
zdařilo. Potom posměšně vyzvali i přítomného popa, jestli chce něco
říci na závěr. Staříček vstal a řekl jen dvě slova: "Christos vaskres!"
Lidé náhle povstali a zvolali jakoby jedním hlasem: "Va istinu
vaskres!" (Kristus vstal - jistě vstal!)
"Christos vaskres!" To je pozdrav východní liturgie, který jsem sám
poznal kdysi v Mariánských Lázních, když jsem jako mladý kněz byl
na velikonoční liturgii v pravoslavném kostele. "Christos vaskres!"
řekl nesčetněkrát kněz do očí přítomných a každý odpověděl:
"Va istinu vaskres!" "Kristus vstal!" - "Jistě vstal!"
Jednou mě požádal můj přítel lékař, abych promluvil na rozloučení v
krematoriu. Jeho sedmiletého syna rozdrtilo nákladní auto. To se
rozumí samo sebou, že jsem se snažil zdrcené rodiče povzbudit. Když
po obřadech matka dítěte sedala do auta, najednou se na mne
obrátila, podívala se mi do očí a řekla: "Jirko, ty skutečně věříš ve
vzkříšení?" Nikdo se mne dosud nikdy tak bezprostředně nezeptal.
Odpověděl jsem jí: "Jeleno, věřím." Ona řekla: "Děkuji," a posadila
se. A tu mi její manžel, otec dítěte, povídá: "Vidíš, a já si pořád
myslel, že ta křesťanská víra je jen jakási psychoterapie."A já na to:
"Víš, Karle, v tuhle chvíli by ti psychoterapie moc nepomohla."
Kristova smrt na kříži nám připomíná: "Pamatuj, člověče, že jsi
prach a v prach se obrátíš." A Kristovo vzkříšení: „Pamatuj, že nejsi
jen prach.“
Christos vaskres! Kristus vstal!
+ biskup Jiří Paďour

SVATÝ TÝDEN A VELIKONOCE 2017
Jak nám v uplynulých dnech připomněl papež František, jedinou
budoucností lidstva je věčný život, život trvale zakořeněný v Bohu.
Tento věčný život nám Ježíš otevřel svým utrpením, smrtí a
vzkříšením.
Pojďme také letos společně slavit tato svatá tajemství. Pojďme
nahlédnout jejich hloubku.
Pojďme se z nich radovat i projevit vděčnost...

POŘAD BOHOSLUŽEB VE SVATÉM TÝDNU
VE ŠTRAMBERKU A ZÁVIŠICÍCH
Štramberk Závišice

So 8.4.
Ne 9.4.
Po 10.4.
Út 11.4.
St 12.4.
Čt 13.4.
Pá 14.4.
So 15.4.
Ne 16.4.
Po 17.4.

Zpovědní den
Květná neděle
Mše svatá není
Mše svatá
Mše svatá
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Boží hod Velikonoční
Pondělí velikonoční

18:30
8:30

10:00

6:45
18:30
18:30
18:30
20:30
8:30
8:30

17:00
17:00
18:30
10:00
10:00

Na mši svatou na Květnou neděli si prosím přineste ratolesti.
Na Zelený čtvrtek je po večerní mši svaté ve Štramberku možnost
adorace v Getsemanské zahradě.
Na Velký pátek je den přísného postu a bude možnost zúčastnit se
pobožnosti Křížové cesty – v Závišicích v 16:15 a ve Štramberku
v 17:45. Není mše svatá, ale jsou Velkopáteční obřady.
Na Bílou sobotu je možnost adorace u Božího hrobu – v Závišicích od
13:00 do 18:30 a ve Štramberku od 9:00 do 20:30. Sbírka od Božího
hrobu bude věnována na opravu chrámu ve Svaté zemi
V neděli na Boží hod velikonoční bude při mši svaté žehnání pokrmů
a sbírka je určena na Kněžský seminář.

PŘÁNÍ K POSVÁTNÝM DNŮM
Víme, že když Ježíš umíral na Kalvárii, byla tam tma. Nejenom tma
fyzická, ale také temnota v duších učedníků, kterým zhasla každá
naděje.
A do této temnoty zazářil jako blesk fakt: Christos vaskres - Kristus
vstal!
Přejeme každému z nás, ať tento fakt: Christos vaskres - Kristus
vstal - září i do našich životů a ať je pro každého z nás takovou
samozřejmostí, jako je to, že žijeme, bydlíme, jíme, dýcháme, spíme...
Krásné a hluboké Velikonoce!
Redakce Farního zpravodaje

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
VE ŠTRAMBERKU A ZÁVIŠICÍCH
Štramberk

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

Mše svatá není
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá s adorací
Mše svatá s nedělní platností
Mše svatá

6:45
18:30
6:45
18:30
18:30
8:30

Závišice

18:00(po velikonocích)
18:00
10:00

Časy bohoslužeb se mohou měnit, aktuální týdenní přehled je vždy
uveden ve vývěsce v kostele, nebo je najdete na webu
stramberk.farnost.cz

