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 SV. KLEMENT MARIA HOFBAUER 
 

kněz, lidový misionář  
 

narozen: 26. 12. 1751 v Tasovicích u Znojma 
 

zemřel: 1820, Vídeň 
 

Patron pekařů, Vídně, Varšavy 
 

Atributy: růženec 
 

 

 Narodil se 26. 12. 1751 v Tasovicích u 

Znojma jako deváté z dvanácti dětí a 

pokřtěn byl Jan. Otec Petr Pavel Dvořák 

pocházel z Mor. Budějovic a v Tasovicích 

převzal hospodářství a řeznictví. Matka 

Marie roz. Steerova ovdověla, když Janovi 

bylo šest a půl roku. Jan již v dětství začal 

toužit po kněžském povolání, ale na studie 

nebylo a chudá matka ho dala v 15 letech do 

učení ke znojemskému pekaři Františku 

Dobšovi. Po vyučení pracoval v klášteře v 

Louce a zároveň po 4 roky navštěvoval gymnázium, které skončil 

ve 26 letech. Pak od roku 1779 pracoval ve Vídni jako pekařský 

tovaryš. Tam už pod jménem Hofbauer. Jeho mistr ho chtěl 

oženit se svou dcerou a předat mu živnost.  

Jan ale odešel se svým přítelem do Itálie, přitom navštívili Řím a 

v Tivoli poprosili o přijetí do tamní poustevny. Biskup Barnabas 

Chiarmonti (pozdější Pius VII.) jim předal poustevnický hábit o 

svátku Klementa z Ancyry 23. 1. 1783 a Jan Hofbauer přijal 

nové jméno Klement Maria. To jméno mu bylo připomínkou jak 

dne, tak i věrnosti k Matce Boží, kterou často vzýval.  
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Touha po kněžství ho dovedla znovu do Vídně. Zase se pustil 

do práce v pekařství a přitom navštěvoval katechetický kurs. 

Pak vykonal nějakou službu třem bohatým šlechtičnám a ony 

mu finančně pomohly, že se mohl začít studiem připravovat na 

kněžství. Profesoři teologické fakulty však byli osvícenci a 

Klement Maria záhy poznal, že se rozcházejí s čistou církevní 

naukou. Se svým spolužákem Tadeášem Hýblem proto studium 

přerušili a vydali se za zdrojem čisté nauky do Říma. Seznámili 

se tam s kongregací Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristy a 

stali se jejími členy. Řeholní sliby složili 19. 3. a o 9 dnů později 

28. 3. 1785 byli vysvěceni na kněze. Po dokončeném vzdělání byli 

pak z kláštera Frosinone posláni do střední Evropy, aby rozšířili 

svou řeholní rodinu.  

Klement Maria si vybral za své působiště Varšavu, kde po 

setkání s biskupem Saluzzo mu byla svěřena správa kostela sv. 

Benona. Tam působil s velkou horlivostí 21 let a už v roce 1787 

založil redemptoristický klášter, který byl prvním mimo území 

Itálie. Pak následovaly kláštery další a Klement Maria bděl nad 

nimi jako generální vikář řeholní společnosti. Vedle zakládání a 

vedení řeholních domů věnoval hlavní zájem pastoraci a jeho 

pobyt ve Varšavě lze označit za nepřetržité lidové misie. S 

mladými různých národností rozvíjel nejen duchovní ale i 

sociálně charitativní činnost, takže od mnohých byl nazván 

apoštolem Varšavy. Určitý obraz jeho působení ukazuje nárůst 

sv. přijímání v kostele sv. Benona z dvou tisíc na více jak sto tisíc 

ročně.  

Klement Maria Hofbauer obrácení mnohých docílil 

prostřednictvím růžence. V rukou nosil malý růženec, který měl 

od papeže Pia VII. a když jej jednou ztratil, byl z toho velmi 

smutný. Ale našla ho jedna sestra a on jí s radostí řekl: 

"Pomohla jste mi v obracení hříšníků, protože pokaždé, když 

jsem se pomodlil růženec za některého hříšníka, dosáhl jsem 

jeho obrácení." Také kajícníky prosil, aby mu pomáhali obracet 

hříšníky modlitbou mnoha růženců. Ujišťoval, že růžencem vždy 

dosáhl požadovaného obrácení, i když se jednalo o hříšníky, kteří 

se vyhýbali svátostem třicet nebo čtyřicet let. A jeho tvář vždy 

zazářila, když mohl říci, že mu Pán dal další duši 

prostřednictvím růžence.  

Svými slovy také nabádal k vytrvalosti a dodával: "Viděl jsem 

mnohé bezbožníky umírat svatě a viděl jsem mnohé, kteří se 

zdáli být svatí, a zemřeli jako bezbožníci." Také doporučoval 

mluvit spíš s Bohem o hříšníku, než s ním o Bohu.  

V květnu r. 1808 Napoleon, maje okupační vojska v Polsku, 

nařídil zlikvidování klášterů redemptoristů a vyhnání řeholníků. 

Následkem tohoto rozkazu byl Klement Maria i s dalšími 

řeholníky 17. 6. uvězněn a později vypovězen z Polska.  

Přišel znovu do Vídně a hned začal podobný apoštolát jako ve 

Varšavě. Policie ho však bedlivě sledovala, ale arcibiskup 

Hohenwart nad ním držel ochrannou ruku. První Klementovo 

působiště bylo v minoritském kostele a od r. 1813 mu arcibiskup 

svěřil kostel sv. Voršily i s vedením řeholnic. Klement horlivě 

rozvíjel svůj apoštolát a měl velký vliv na prostý lid i studenty a 

intelektuály. Stal se rádcem některých biskupů, spisovatelů, 

umělců a konvertitů. Mnohé přivedl k duchovnímu povolání, 

zejména mezi redemptoristy. Přes významné osobnosti měl vliv i 

na řešení církevních otázek na Vídeňském kongresu (1814-15). 

Když zemřel, jeho pohřeb byl velkou manifestací úcty obyvatel 

Vídně. Pohřben byl na hřbitově Maria-Enzersdorf, odkud v roce 

1862 byly jeho ostatky přeneseny do redemptoristického kostela 

Maria Stiegen. V roce 1888 byl blahořečen Lvem XIII. a v roce 

1909 kanonizován Piem X.  

                                                                                                              catholica.cz 
 

 

 

 



 

 ŠTRAMBERSKÁ POUŤ 
 

V neděli 8. května 2016 se uskuteční již tradiční Štramberská 

pouť. V tento den budou v našem farním kostele dvě mše: v 7:00 

mše svatá za farníky a v 10:00. Obě mše svaté budou 

celebrovány otcem Vladimírem. 
 

Odpoledne v 14:30 bude svátostné požehnání, které udělí otec 

František Janotka. 

 

PŘÍBĚH MATKY TEREZY  

V neděli o pouti dne 8. května vás 

dětská schola srdečně zve od 14:30 

hodin do farního kostela na 

náměstí. Přijďte si během sv. 

požehnání poslechnout pásmo 

písní a textů a obohatit se 

zajímavým příběhem Matky 

Terezy a jejími myšlenkami, které 

dokázala převést ve skutky lásky.  

 

 

 SVATODUŠNÍ ŠKVAŘENICE 
 

MO KDU-ČSL Závišice Vás srdečně zve na tradiční svatodušní 

škvařenici, která se uskuteční v neděli 15. května 2016 od 

15:00 na zahradě Pohostinství U Kremlů v Závišicích. 

K poslechu a tanci zahraje Dechová hudba ZÁVIŠANKA. 

Součástí akce bude přátelské fotbalové utkání na hřišti TJ 

Závišice. 
 

Chléb, vejce, slaninu s sebou  

KONCERT KE DNI MATEK 
 

U příležitosti svátku matek se v sobotu 7. 5. 2016 v 18:00 hod. 

koná ve farním kostele Narození Panny Marie v Příboře koncert 

Duchovní hudby. 

Zveme srdečně všechny maminky, babičky a tety i vás všechny 

ostatní, kteří si rádi vyslechnete připravený program. V průběhu 

večera vystoupí Komorní trio Zdeňka Pukovce, Příborský žesťový 

kvintet, sestry Alena a Kateřina Juřenovy, Komorní pěvecké 

kvarteto a Vladimír Artz společně s Jakubem Gilarem s hrou na 

kytaru. 

Vstupné je dobrovolné. 
 

 

 SBÍRKY V MĚSÍCI DUBNU 
 

V neděli 3.4.2016 bylo na potřeby farnosti ve Štramberku 

vybráno 11.500,- Kč a v Závišicích 4.254,- Kč. V neděli 24.4.2016 

při sbírce na  opravu katedrály   Božského Spasitele v 

Ostravě   vybráno 8.784,- Kč v Štramberku a 3.715,- Kč 

v Závišicích. 
 

Za všechny vaše dary, Pán Bůh zaplať. 

  

OPLATKY 
 

Připomínáme, že je od měsíce dubna 2016 obnoven prodej 

Štramberských oplatek a trojhránků. Prodej probíhá vždy 

v neděli po mši svaté v předsíni farního kostela. Po telefonické 

domluvě možnost prodeje i v jiné dny. 

telefon: 603 562 087 

Výtěžek z jedné krabičky oplatek bude 9,- Kč a bude věnován 

do veřejné sbírky na opravu kostela sv. Jana Nepomuckého 

ve Štramberku na Náměstí. 

Za nákup Pán Bůh zaplať 



Světové dny mládeže Krakov 
 

 Vrcholem celého letošního roku 

roku bude letní týdenní setkání 

s papežem Františkem v 

Krakově!! Světové dny mládeže 

jsou mezinárodním setkáním, 

které je organizované katolickou církví, spojuje mladé lidi celého 

světa – katolíky, křesťany jiných vyznání a všechny lidi dobré 

vůle. Předsedá jim Svatý otec a slaví se každé tři roky. Tyto 

Světové dny mají za cíl ukazovat světu živou víru v Ježíše 

Krista, Božího Syna a Spasitele. Mají také podporovat 

angažovanost mladých v církvi, radovat se z víry a přemýšlet o 

odkazu, který vždy vybírá papež při této příležitosti. Mottem 

jsou Ježíšova slova: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni 

dojdou milosrdenství“ (srov. Mt, 5,7) 
 

Termíny: 

20. - 25. července – Dny v diecézi - budou zajišťovat Diecézní 

centra pro mládež z jednotlivých našich 

diecézí v různých polských diecézích. Naše diecéze bude ve městě 

Będziň. 

25. – 31. července – Světové dny mládeže v Krakově 

Více na dcm.doo.cz nebo krakov2016.signaly.cz. 

Mladí Ostravsko-opavské diecéze připravují pro vás také pěší a 

cyklo pouť na Světové dny mládeže 2016! 

Kdy se vychází? 

pěší:   17.7. v 14 hodin   

cyklo: 17.7. v 15 hodin 

Kde se sejdeme? 

pěší: Petrovice u Karviné (hlavní vchod na vlakové nádraží)  

cyklo: Opava, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie 

Jaký bude program?  

Putování tři a půl dne s hudbou, modlitbou a úsměvem a dorazit 

do Będzinu, kde bude probíhat předprogram světových dnů. 

Náročnost: pěší denně 25km/ cyklo denně 70km 

Co je zajištěno?  

ubytování, doprovodné vozidlo, program Forma přihlášení 

elektronicky: přes stránky krakov2016.signaly.cz, a teprve pak 

dostanete email z DCM Ostrava a tam dostanete možnost se 

přihlásit k této formě poutě. 

Příspěvek?  

300,- Kč na doprovodné vozidlo organizátorům poutě (celková 

cena nebude menší, neboť autobus bude pro nás potřeba v 

Będzinu) 

Co se sebou?  

Spacák, jídlo (upřesníme množství), batůžek, (kolo) (doprovodné 

vozidlo pak může dovést přebytečné věci zpět)  

Víc informací u:  

pěší:   o. Martin Kudla; martinkudla@seznam.cz,  739 344 115 

cyklo: o. Jakub Vavrečka; jvavrecka@gmail.com;   774 567 307 

 

 MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 
 

V měsíci květnu bude každý všední den – úterý až pátek po mši 

svaté májová pobožnost. Všichni jste srdečně zváni. 
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MŠE SVATÉ – KOSTEL SVATÉ KATEŘINY 
 

V roce 2016 během platnosti letního času budou v kostele svaté 

Kateřiny probíhat pravidelné mše svaté každou sudou sobotu 

v 18:30. Mše svaté budou s nedělní platností. 
 

Případné změny najdete na webu stramberk.farnost.cz 
 

Termíny:          
 21. května 2016 

 4. června 2016 

 18. června 2016 

 2. července 2016 

 16. července 2016 

 30. července 2016 

 13. srpna 2016 

 27. srpna 2016 

 10. září 2016 

 24. září 2016 

 8. října 2016 

 22. října 2016 

 

APOŠTOLÁT MODLITBY - KVĚTEN 
 

Úmysl všeobecný: 

Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a 

úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován. 

Úmysl misijní: 

Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk 

modlit se růženec za šíření evangelia a za mír. 

Úmysl našich biskupů: 

Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, 

modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě 

vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží. 
 

SLUŽBY U SV. KATEŘINY BĚHEM 

ŠKOLNÍHO ROKU 
 

Vážení farníci, opět se na Vás obracíme s prosbou o pomoc se 

zajištěním otevření kostela sv. Kateřiny o víkendech. V sobotu je 

to od 12 do 17 hodin a v neděli od 13 do 18 hodin. Pokud jste 

ochotni si nějaký víkend vzít, prosím, abyste se zapsali do 

seznamu, který je umístěn pod kůrem ve štramberském farním 

kostele. Případně prosím kontaktujte Dominika Davida. Předem 

Vám děkujeme za Vaši pomoc a ochotu. 

 

o. Vladimír 
 
 

VEŘEJNÁ SBÍRKA 
 

Vážení příznivci památek, rád bych vás informoval o tom, že 

vámi vyhlášená veřejná sbírka může být jednou z deseti, které si 

v on-line hlasování soutěže MÁME VYBRÁNO rozdělí celkem 

100 tisíc korun. Podpořte vaši sbírku v hlasování veřejnosti na 

www.mamevybrano.cz. Pátý ročník projektu MÁME VYBRÁNO 

pořádá nezisková organizace Institut pro památky a kulturu ve 

spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním památkovým 

ústavem.  

 

Hlasovat můžete na stránkách www.mamevybrano.cz po 

kliknutí na odkaz "Chci hlasovat" a vyplněním formuláře. 

Veřejná sbírka kostela sv. Jana Nepomuckého má číslo 106. 

 

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. 
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OKÉNKO PRO DĚTI 

 

 
  

PROGRAM BOHOSLUŽEB V KVĚTNU 
  Štramberk Závišice 

1. Ne 6. neděle velikonoční   8:30 10:00 

2. Po sv. Atanáš  

3. Út sv. Filip a Jakub 6:45 18:00 

4. St sv. Florián 18:30 

5. Čt Slavnost Nanebevstoupení Páně 18:30 17:00 

6. Pá sv. Jan Sarkander 18:30 

7. So sv. Benedikt II.  18:30 

 S nedělní platností v Závišicích  18:00 

8. Ne Slavnost Nanebevstoupení Páně   7:00 

         Štramberská pouť   10:00  

9. Po sv. Hermus  

10. Út sv. Izidor                    mše svaté nejsou 

11. St sv. Ignác z Láconi 18:30 

12. Čt sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus 6:45 18:00  

13. Pá sv. Ondřej Hubert Fournet 18:30 

14. So sv. Matěj, apoštol 18:30  

15. Ne Slavnost Seslání Ducha Svatého   8:30 10:00 

16. Po sv. Jan Nepomucký, patron Čech  

17. Út sv. Paschal Baylon 6:45 18:00 

18. St sv. Jan I. 18:30 

19. Čt sv. Petr Celestýn 6:45 18:00 

20. Pá sv. Klement M. Hofbauer 18:30 

21. So sv. Ondřej Bobola 18:30 

22. Ne sv. Slavnost Nesvětější Trojice 8:30 10:00 

23. Po sv. Jan Křtitel de Rossi1 

24. Út sv. Vincent Lerinský 6:45 18:00 

25. St sv. Řehoř VII. 18:30 

26. Čt sv. Filipa Neriho, kněze 6:45 18:00 

27. Pá sv. Augustin z Canterbury 18:30 

28. So sv. Emil 18:30  

29. Ne SLAVNOST  Těla a Krve Páně 8:30 10:00 

30. Po sv. Zdislava 

31. Út Navštívení Panny Marie 6:45 18:00 


