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P. VOJTĚCH JAN MAREK 

 

Vojtěch Jan Marek se narodil 9.10.1924 ve Štramberku na 

Horní Baště v rodině Josefa a Karolíny Markových. Pocházel 

ze sedmi dětí – měl dva bratry a čtyři sestry. Dvě z nich byly 

sestry řádové. Po zabrání Sudet se přestěhoval do Votic s 

úmyslem vstoupit do františkánského řádu. Do noviciátu v 

Hájku nastoupil v roce 1944. Po záboru klášterů v roce 1950 

byl internován v Hejnicích a Bohosudově. Poté byl převelen 

k PTP, kde byl v roce 1952 tajně vysvěcen na kněze. Tato 

skutečnost ovšem vyšla najevo, takže byl 8.5. 1953 zatčen a 

po brutálních vyšetřováních odsouzen na 4 roky žaláře. Po 

propuštění postupně vystřídal více zaměstnání. Fakt, že je 

knězem mohl přiznat veřejně až v roce 1968, kdy slavil ve 

Štramberku primici. V duchovní službě působil postupně 

v Charvátech, Lutgéřovicích, ve Velké Šťáhli – Václavově- 

Břidličné a Josefově. Po revoluci působil ve Starém Městě u Uherského 

Hradiště, kde se stal iniciátorem stavby kostela sv. Ducha. Přednesl jako první 

myšlenku zasvěcení kostela Duchu Svatému s tím, že Duch Svatý je patronem 

3. tisíciletí. Dalším jeho působištěm byla Korytná. Poslední léta života strávil 

v konventu v Uherském Hradišti. Byl velice oblíbený zejména pro svoji 

laskavost a mírnost. Zemřel 16.2.2011 a je pochován ve Starém Městě.  

 

HISTORIE FARNÍ VĚŽE A MĚSTA - 5. DÍL  

V dobách těch založen byl odbor klubu českých turistů, jenž si vzal 

za úkol, aby obrátil zřetel nejširších vrstev obyvatelstva naší vlasti 

na tento půvabný koutek našeho Valašska, který už dříve jednak 

zkamenělinami, jež ve vrstvách vápencových hojně se nacházely, 

jednak také archeologickými výzkumy ředitele Mašky ve vědeckém 

světě dobře znám byl. Bohaté nálezy starožitnické poskytly jeskyně 

Šipka, Psí kostelík a Čertová díra, kterážto stálým rozšiřováním 

vápencových lomu r. 1906 zkázu vzala. Odbor klubu českých turistů 

založen r. 1896. Přičiněním jeho provedena restaurace „Trúby“, 

kterýžto název u domácího obyvatelstva netěšil se velké přízni, 

nahražován byv. „Kulatinou“. Restaurace provedena r. 1903 za 

15 000 korun dle plánu architekta Kamila Hilberta z Prahy, 



stavitele chrámu svatovítského. Stavbu provedl stavitel Bedřich 

Karlseder z Příbora. Prostředky na stavbu pořízeny všeobecnými 

sbírkami a pak subvencemi státními a zemskými. Vedle rozhledny 

(na Trúbě samé) postavil odbor pod Trúbou úpravnou útulnu 

turistickou v ceně 2 000 korun, když před tím jedna jednodušší 

útulna (veranda) větrem rozmetána byla. Týž obor vydal 

v památném roce oslav Palackého r. 1898 „Album Valašska“. 

R. 1903 uspořádal odbor výstavu známého malíře valašského Boh. 

Jaroňka, jenž si Štramberk zvlášť oblíbil a mnoho svými obrazy 

k rozkvětu turistiky i městu našemu prospěl. Dle jeho obrázků 

pořízeny také různé umělecké pohlednice, jež budoucím podají 

dostatečný názor, jak vypadaly chaty štramberské začátkem 20. 

století. Veškerá tato úspěšná činnost dála se z podnětu MUDr. Ad. 

Hrstka, jenž řídí odbor 11. rok jako předseda. Z ostatních spolků 

sluší jmenovati „Záložnu Štramberskou“ založenou r. 1872, jež každý 

důležitý podnik hmotně podporuje, hasičský spolek založený r. 1874, 

spolek vojenských vysloužilců zal. r. 1883, dělnicko čtenářský spolek 

„Kotouč“ zal. r. 1891, místní odbor Ústřední Matice školské zal. r. 

1893, Katolická jednota zal. r. 1893, Lidový politický spolek „Lípa“ 

zal. r. 1894, tělocvičná jednota „Sokol“, Průmyslová a musejní 

jednota zal. r. 1899, záloženský spolek „Reifeisenka“ zal. r. 1902. 

Obecná škola je pěti třídní se šesti pobočkami, a protože místností 

školních se nedostává, jsou 2 třídy prozatím v najatých místnostech 

a to jedna v čís. 21 a druhá v čís. 30. Vzhledem na stále rostoucí 

počet žactva jeví se nutnost stavby nové budovy, s níž započíti se má 

r. 1908. Roku letošního 1907 má škola zdejší 557 žáků. Toho roku 

působili jako nadučitel Aug. Sanytr ze Štípy, jako učitelé: Bohuslav 

Blažek ze Štramberka, Josef Bár ze Štramberka, Kar. Bárová 

z Příbora, Al. Dresler z Albrechtiček, Amálie Hradilová z Bílovce, 

Jakub Turek z Rožnova, Marie Kubová z Mlače, Jan Klevar ze 

Žádlovic, Cyril Váňa z Kopřivnice, Jaroslav Lebeda z Čáslavic a 

Johana Tomková z Příbora jako ind. učitelka. Učitel Jaroslav Lebeda 

je náboženství evang. augs. vyzn. a vyučuje subsidiárně náboženství 

a zastupuje též někdy při bohoslužbách evang. faráře Ant. Štúra 

z Hodslavic, který obstarává duchovní správu zdejších evangelíků.  
    Pokračování v příštím čísle FZ 



SBÍRKY V MĚSÍCI DUBNU 2017 

V neděli 2.4.2017 bylo na potřeby farnosti ve Štramberku vybráno    

12 243,- Kč a v Závišicích 3 385,- Kč.  

V neděli 16.4.2017 bylo při sbírce na kněžský seminář ve 

Štramberku vybráno   11 773,- Kč a v Závišicích 6 972,- Kč. 

Na sbírkách u Božího hrobu na opravy kostelů ve Svaté zemi bylo ve 

Štramberku vybráno 1 645,- Kč a v Závišicích 1 940,- Kč. 

 

Za všechny Vaše dary, Pán Bůh zaplať 

 

JUBILEJNÍ ROK FATIMY 

Podmínky k získání plnomocných odpustků 

Pro důstojné prožití oslav stého výročí zjevení Panny Marie ve 

Fatimě, z rozhodnutí papeže Františka, jsou věřící obdarováni 

plnomocnými odpustky v jubilejním roce od 27. listopadu 2016 až do 

26. listopadu 2017.  

Plnomocné odpustky jubilea se udělují:  

a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní 

některé z oslav nebo modliteb ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče 

náš“, Vyznání víry (Credo) a budou vzývat Pannu Marii Fatimskou; 

 b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, 

která je slavnostně vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, 

oratoři či na vhodném místě, ve výroční dny zjevení (13. den v měsíci 

od května do října 2017) a kdo se s úctou zúčastní oslavy 

nebo modlitby ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče náš“, Vyznání 

víry (Credo) a bude vzývat Pannu Marii Fatimskou; 

 c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci, nebo z jiného 

vážného důvodu nemohou cestovat, činí pokání ze všech svých 

hříchů s pevným předsevzetím splnit, jakmile jim to bude možné, tři 

obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na 

úmysl Svatého otce) a před soškou Panny Marie Fatimské 

ve výročních dnech zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017) 



se duchovně spojí s oslavami jubilea, přičemž s důvěrou odevzdají 

svoje modlitby a bolesti nebo oběti svého života skrze Pannu Marii 

Milosrdnému Bohu. 

K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají 

pravé pokání, splnili obvyklé podmínky: svátost smíření, svaté 

přijímání  

a modlitba na úmysl Svatého otce. 

Podle World Apostolate of Fatima 

 

OSLAVA STÉHO VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY 

MARIE VE FATIMĚ V NAŠÍ FARNOSTI 

V pátek dne 19.5. 2017 bude v Závišicích v 16:00 vystavena socha 

Panny Marie Fatimské a proběhne modlitební program spojený 

s plnomocnými odpustky. V ten samý den bude oslava pokračovat i 

ve farním kostele ve Štramberku po večerní mši svaté (nebude 

večerní adorace). Všichni jste srdečně zváni. otec Vladimír 

 

POUŤ K PANNĚ MARII DO FRÝDKU 

V sobotu 6. května 2017 se koná pouť Novojičínského děkanátu  

k Panně Marii Frýdecké za obnovu rodin a duchovní povolání 

Program:  

16:00 modlitba růžence  

17:00 adorace před Nejsv. Svátostí  

18:00 mše sv. s generálním vikářem Mons. Martinem Davidem a 

kněžími novojičínského děkanátu  

Příležitost k sv. smíření bude od 16:00 hodin.  

Prosíme o hojnou účast, zvlášť našich rodin, dětí a mládeže. 

 

Stalo se již tradicí, že na pouť k Panně Marii Frýdecké za obnovu 

rodin a duchovní povolání se vyráží taky pěšky. Sraz je v sobotu 

v kostele Narození Panny Marie v Příboře v 8:45 hod. 

Putuje se cca. 22 km s písněmi a modlitbou, zastávky a občerstvení 

jsou samozřejmostí. 

         Srdečně zvou kněží Novojičínského děkanátu 



APOŠTOLÁT MODLITBY KVĚTEN 
 

Evangelizační úmysl: Křesťané v Africe  

Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření, 

spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství.  

Národní úmysl:  

Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí na Boží 

lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia. 

 

KRÁTKÝ PŘÍBĚH K ZAMYŠLENÍ: STO KORUN 

Z práce se žena vrátila pozdě, unavená a podrážděná. Náhle zjistila, 

že na ni čeká u dveří její šestiletý syn. 

Syn: „Mami, můžu se tě na něco zeptat?“ 

Máma: „Jistě, na copak?“ 

Syn: „Mami, kolik vyděláš za hodinu?“ 

Máma: „Do toho ti nic není. Proč se mě na to vůbec ptáš?“ 

Odpověděla žena nazlobeně. 

Syn: „Jen to chci vědět. Řekni mi prosím, kolik si vyděláš za 

hodinu?“ 

Máma: „Když to musíš vědět, tak je to 100 korun za hodinu.“ 

Syn: „Ach jo,“ povzdechl si chlapec se svěšenou hlavou. „Mami, můžu 

si půjčit 50 korun?“ 

Máma byla bez sebe, „Jestli ses ptal jen proto, že si chceš půjčit na 

nějakou pitomou hračku, nebo jiný nesmysl, tak odpochoduj zpátky 

do svého pokoje a jdi spát. Přemýšlej o tom, proč jsi tak sobecký. Já 

se v práci nedřu jen pro nějakou dětskou lehkovážnost.“ 

Chlapec potichu odešel do svého pokoje a zavřel za sebou dveře. Jak 

se ji může takhle ptát, jen aby dostal nějaké peníze? Asi po hodině se 

žena uklidnila a začala přemýšlet: Možná, že na něco opravdu těch 

50 korun opravdu potřeboval. Moc často si o peníze neříkal. Žena 

přistoupila ke dveřím do chlapcova pokoje a otevřela. 



„Už spíš, synku?“ Zeptala se. 

„Ne, mami, jsem vzhůru,“ odpověděl chlapec. 

„Přemýšlela jsem, možná jsem na tebe zbytečně vyjela,“ řekla žena. 

„Byl to dlouhý, úmorný den a já si na tobě všechno vylila. Tady máš 

těch 50 korun, které jsi chtěl.“ 

Malý chlapec se posadil a usmál. „Ach, mami, moc děkuju,“ zajásal. 

Pak sáhl pod polštář a vytáhl několik desetikorun. Žena viděla, že už 

nějaké peníze má a pocítila, jak se ji znovu zmocňuje hněv. Chlapec 

spočítal všechny své peníze a pak pohlédl na matku. 

„Proč chceš víc peněz, když už nějaké máš?“, zabručela matka. 

„Protože jsem neměl dost, ale teď už mám,“ odpověděl chlapec. 

„Mami, teď mám 100 korun. Můžu si koupit hodinu tvého času? 

Prosím, přijď zítra o hodinu dřív. Mohli bychom spolu večeřet.“ 

Žena byla zdrcena. Objala svého malého syna a prosila ho za 

odpuštění. 

Tohle je jen kratičká připomínka všem, kteří v životě hodně tvrdě 

pracují. Nenechme si protéci čas mezi prsty, aniž bychom jej strávili 

s těmi, na kterých nám opravdu záleží, které máme v srdci. 

Nezapomínejte sdílet váš čas v hodnotě „100 korun“ s někým, koho 

opravdu milujete. Zemřeme-li zítra, firma, u které pracujeme, si za 

nás najde náhradu během několika hodin, ale rodina a přátelé, které 

opustíme, budou cítit ztrátu po zbytek života. 

LETEM SVĚTEM INTERNETEM  

Na tomto místě si přibližujeme internetové stránky, které stojí za 

rozkliknutí. Což takhle podívat se dnes třeba na:  

www.biblehrou.cz 

Naleznete zde spoustu her, kvízů, doplňovaček či křížovek s 

biblickou tématikou. Děti a mládež zaujmete a poučíte (neb s 

počítačem zacházejí a soutěží rády) a dost možná stránky zaujmou a 

vtáhnou i vás. Jen je potom včas vypněte, ať nepřipálíte nedělní oběd 

 



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 

 

Od 13. května začnou probíhat v sobotu (jednou za čtrnáct dní) 

večerní mše svaté s nedělní platností v kostele sv. Kateřiny. Další 

bude v sobotu 3. a 17. června. 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 

POŘAD BOHOSLUŽEB NA POUŤ 

V neděli 28. května se v naší farnosti bude slavit tradiční pouť. Mše 

svaté budou ve Štramberku v 7:00 sloužena otcem Vladimírem a 

slavná poutní mše svatá v 10:00 sloužena otcem Františkem 

Janotkou. V Závišicích mše svatá v neděli nebude, bude v sobotu    

27. května v 18:00 hod. 

Odpolední požehnání není zatím stanoveno, protože je odpoledne 

v katedrále Božského spasitele v Ostravě svěcení pomocného 

biskupa Mons. Martina Davida. 

Sledujte proto, prosím, vývěsku v kostele, aktuální ohlášky a web 

naší farnosti. 


