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P. AUGUSTIN JURÁK 

P. Augustin Jurák se narodil 17.6.1902 ve 

Štramberku na Plaňavě v rodině Augustina a 

Marie Jurákových jako nejstarší syn. Měl dva 

bratry a dvě sestry. Nejmladší bratr Karel 

studoval také bohosloví, ale zemřel ve věku 23 

let. Sestra Ludmila byla řeholnicí - boromejkou. 

Augustin po skončení základní školy studoval 

na gymnáziu v Příboře. Po maturitě odešel do 

Olomouce, kde absolvoval bohosloveckou 

fakultu. Kněžské svěcení přijal 5.7.1925 

v Olomouci. 

Působil nejdříve v Brankách a ve Lhotě u Malenovic. Následně pak 

v letech 1928-1954 v Gottwaldově - Zlíně. Od roku 1954 je ustanoven 

jako děkan a farář v Uherském Hradišti. Zemřel 12.11.1974 a je 

pochován na hřbitově v Uherském Hradišti - Mařaticích. 

  

SLUŽEBNÍK BOŽÍ MONS. ThDr. ANTONÍN ŠURÁNEK   

Mons. ThDr. Antonín Šuránek se narodil 

29.5.1902 v domě č. 28 v Ostrožské Lhotě jako 

předposlední ze šesti dětí rodičů Martina 

Šuránka a Anny roz. Vaňkové. Jeho dětství bylo 

poznamenáno smrtí matky, která zemřela, když 

mu bylo pouhých 10 let. Po studiích na obecné 

škole v Ostrožské Lhotě a měšťanské škole v 

blízkém Uherském Ostrohu pokračoval ve 

studiu v Uherském Hradišti, kde žil v podnájmu 

a studoval na místním gymnáziu. Po maturitě v roce 1922 studoval 

bohosloví na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci, na kněze byl vysvěcen 5. července 1926. 

Jeho prvním působištěm byly Slatinice u Olomouce, avšak již roku 

1929 byl ustanoven spirituálem v kněžském semináři, ve kterém dříve 



sám studoval. Kontakt se Slatinicemi ovšem udržoval nadále a okolo 

roku 1944 se zasloužil o vznik svatoantonínského kultu na nedalekém 

Malém Kosíři a o vznik Matice sv. Antonína na Kosíři, která zde měla 

vybudovat poutní komplex podobný Svatému Kopečku u Olomouce. 

Potom přednášel pastýřskou bohovědu na CM fakultě v Olomouci, kde 

v roce 1948 obhájil svou teologickou doktorskou práci Kořeny Kalvarské 

oběti, kterou tehdy vlastním nákladem také vydal a dosáhl doktorátu 

teologie. 

Když v roce 1950 odmítl spolupracovat s nastupivším 

komunistickým režimem, byl zbaven své funkce a jmenován kaplanem 

ve Velkém Ořechově. V roce 1951 byl přes nemoc zatčen a bez sdělení 

obvinění internován v klášteře v Želivě, odkud na protest proti svému 

zatčení a následnému propuštění odmítl odejít, než byl v roce 1955 z 

vězení vykázán.  

Pak pracoval jako dělník ve Štramberku v cementárně a ve 

vápence. Mnozí starší Štramberáci si ho ještě pamatují. Bydlel u 

Stanislavů (Zadomských). Ve Štramberku byl až do odchodu na důchod 

v roce 1962. V roce 1968 mu bylo umožněno znovu vykonávat kněžskou 

službu. Krátkou dobu opět působil jako spirituál v obnoveném 

kněžském semináři v Olomouci. Na začátku normalizace v roce 1970 byl 

umístěn jako kněz do Blatničky, v roce 1975 mu však byl opět odebrán 

státní souhlas s výkonem kněžské služby. 

Na konci svého života pobýval v Uherském Hradišti, Liptani, 

Písařově a Ludgeřovicích, společně se svým synovcem knězem 

Antonínem Dominikem. Zemřel v nemocnici v Petřkovicích a pochován 

byl do kněžského hrobu na hřbitově v Ostrožské Lhotě. 

Vykonal ohromné dílo jako vychovatel a učitel kněžského dorostu, 

jako spisovatel, zvláště jako životopisec Služebníka Božího A. C. Stojana 

a jako zakladatel Díla sv. Antonína pro zvelebení poutního místa sv. 

Antonína nad Blatnicí. Po jeho smrti a pádu komunistického režimu byl 

započat proces jeho kanonizace. V důsledku toho mu náleží nyní titul 



Služebník Boží. Diecézní proces blahořečení probíhal v letech 1996-

1999, jeho platnost byla potvrzena v roce 2001. 

Jeho pamětní deska je u nás umístěna v předsíni farního kostela. 

 

ZÁVĚR ŽIVOTOPISŮ KNĚŽÍ 

Zakončili jsme vzpomínky na deset kněží – štramberských rodáků, 

které jsme se Vám snažili v tomto roce přiblížit. Čerpala jsem z 

internetu – hlavně u řeholních kněží a také ze vzpomínek jejich rodin.  

Na P. Norberta Sopucha vzpomínal pan Monsport, ostatní jsem 

zpracovala já. Ještě bych chtěla připomenout P. Josefa Juráka (1882 - 

1976), který závěr života prožil ve Štramberku a P. Petra Sochu (1900 - 

1929), kteří jsou pochováni na štramberském hřbitově. 

Z naší farnosti pocházela rovněž řada řádových sester (jak jste se 

mohli dovědět v životopisech našich kněží, z nichž řada měla sestru v 

řádu). V současnosti působí tři řádové sestry v řádu svatého Karla 

Boromejského. Jsou to S.M. Zdislava Davidová, S.M. Michaela 

Rajnochová a S.M. Kristiana Váňová. 

Vím, že to není vyčerpávající, ale chtěla jsem, aby hlavně mladí 

věděli, že ve Štramberku bylo tolik duchovních povolání. A kdo přijde 

po nich? To je otázka, nad kterou je třeba se nejenom zamyslit, ale 

hlavně prosit Pána Boha, aby se i u nás našli nadšení mladí lidé, kteří 

mu budou sloužit. 

Na závěr jsem chtěla vzpomenout vzácného kněze, který ve 

Štramberku pracoval jako dělník a nyní je kandidátem blahořečení – 

Služebníka Božího P. Antonína Šuránka. 

Eva Davidová  

 

 



SBÍRKY V MĚSÍCI ŘÍJNU 2017 

V neděli 1.10.2017 bylo na potřeby farnosti ve farním kostele ve 

Štramberku vybráno 11 784,- Kč a v Závišicích 5 330,- Kč.  

V neděli 21.5.2017 bylo při sbírce na Misie ve farním kostele ve 

Štramberku vybráno  21 233,- Kč a v Závišicích 10 096,- Kč. 

Za všechny Vaše dary, Pán Bůh zaplať 

BIŘMOVÁNÍ 2017 

Ve farnosti Štramberk proběhne dne 11.11.2017 při mši svaté v 

10:00 hod. udělování svátosti biřmování. Svátost biřmování bude 

udělovat pomocný biskup Ostravsko - opavské diecéze, generální vikář 

Mons. Mgr. Martin David. Svátost biřmování příjme celkem 19 farníků 

a farnic. Na tuto slavnost jste všichni srdečně zváni. Zvláště pak zváni 

jsou samotní biřmovanci, biřmovací kmotři a kmotry, příbuzní a jejich 

přátelé a známí.  

Prosím celou farní rodinu, aby se už nyní více ve svých soukromých 

modlitbách zaměřila na samotné biřmovance. Můžete přidat i půst na 

tento úmysl. Samozřejmě podle svých možností a schopností. Zároveň 

Vás prosím, abyste se zapojili do modlitby růžence a Korunky k Božímu 

Milosrdenství před každou mši svatou. Tyto modlitby budou obětovány 

za ty, kdo se připravují v naší farnosti na přijetí svátosti biřmování.  

Děkuji, o. Vladimír  

KRÁTKÝ PŘÍBĚH K ZAMYŠLENÍ 
 

Víte, co je opakem velkorysosti? Úzkoprsost. Jako by měl člověk 

staženou hruď, „úzkost na prsou“, „úzká prsa“, jako by ho svazoval 

jakýsi korzet, takže se nemůže ani pořádně nadechnout. Takový člověk 

se nedokáže odvázat v dobrém. 



Velkorysost jsem v životě objevoval dost pozdě. Až v čase počínající 

dospělosti jsem si pořádně uvědomil, že na světě mohou být lidé, kteří 

třeba vezmou neznámého člověka na byt a nic za to nechtějí, kteří darují 

něco podstatného druhým bez nároku na odměnu, že existují tací, kteří 

o tom, že něco darovali nebo udělali něco pěkného, prostě nemluví. Jsou 

tiší, nenápadní, „chudí v duchu“. Ďábel je otcem úzkoprsosti. Závidí, lže, 

krade, nic nikomu nedopřeje, podrývá a učí podezřívat. Otcem 

velkorysosti je Bůh, velkorysost je jeho příjmení. Miluje zadarmo, nic za 

to nechce. Rozdává – a usmívá se při tom. 

 V souvislosti s dramatickým vyřizováním pozůstalosti po tatínkovi 

bratří Rathů jsem si vzpomněl na jednu nedávnou zkušenost s dědickým 

řízením. Byl jsem jako salesián pozván k notářce kvůli závěti po jedné 

paní. Netušil jsem, oč jde, ale výzva je výzva – i šel jsem tam. V čekárně 

u notářky se sešla zvláštní směska postav: řeholní sestřička, řeholní 

bratříček, nějaká nevidomá paní se psem, lidé starší i mladší, ale 

všichni sympatičtí a od pohledu pozitivní. Skoro se zdálo, že bychom se 

na začátku řízení možná mohli pomodlit. 

 Notářka nás po nějakém čase pozvala k jednání – a my se k ní 

nevešli, asistentka musela nosit židle odvedle. Četla se závěť, notářka 

vypočítávala, komu ta paní odkázala část svého majetku a předčítala 

názvy různých charitativních, ekologických a všelijakých bohulibých a 

prospěšných organizací. Nakonec vypočetla, co milá zesnulá odkázala 

svým pokrevním příbuzným: slovy tisíc pět set korun.  

Všichni jsme se na ty příbuzné s obavou podívali a čekali scénu. 

Oni se ale mile a upřímně usmáli a pravili: „To je celá babička, vždycky 

myslela spíš na tu charitu!“ Ta žena je teď jistě někde v charitativním 

nebi, ale na ty příbuzné to nebe čeká taky. Pro jejich velkorysost. 

P. Zdeněk Jančařík 

(převzato z KT) 



POUŤ U SVATÉ KATEŘINY 

Pouť v kostele svaté Kateřiny oslavíme v neděli 19. listopadu při 

mši svaté v 10:00 hod. Poutní sbírka bude věnována na opravu farního 

kostela. 

Ve farním kostele ve Štramberku bude mše svatá jako obvykle v 

8:30 hod a v Závišicích bude v sobotu 18. listopadu v 17:30 s nedělní 

platností 

 
o. Vladimír 

 

KOSTEL SVATÉ KATEŘINY 

 

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. Předem Vám děkujeme za Vaši pomoc a ochotu. 
Dominik David 

 

LETEM SVĚTEM INTERNETEM  

  Když je řeč o manželství, zaměřme se hlavně na to pozitivní. 

Existují krásné a inspirativní webové stránky pro manžely: 

www.manzelstvi.cz 

Najdete v nich informace i zamyšlení nad láskou, úctou, věrností, 

jednotou, plodností, informace o podstatě manželství, přípravě na 

svatbu, o svatbě, o životě v manželství, krizi v manželství, o rodinách 

s dětmi, manželských společenstvích, hodnotách v manželství. Je zde 

také modlitba pro budoucí tchýně.  Jo a máte taky doma „pročánka“? 

Mrkněte se.  

 

http://www.manzelstvi.cz/


APOŠTOLÁT MODLITBY LISTOPAD 
 

Evangelizační úmysl: Zastavení obchodu se zbraněmi 

Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli 

k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k 

jiným náboženstvím. 

Národní úmysl:  

Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality. 

 

 

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB  

VE ŠTRAMBERKU A ZÁVIŠICÍCH 

    Štramberk Závišice 

Po  Mše svatá není 

Út  Mše svatá    17:30   

St  Mše svatá  17:30   

Čt  Mše svatá  6:45  17:00 

Pá  Mše svatá s adorací  17:30 

So  Mše svatá s nedělní platností 17:30  

Ne  Mše svatá  8:30  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 

Nezapomeňte: V sobotu 11. listopadu v 10:00 hod. je ve farním kostele 

udělována svátost biřmování. V neděli 19. listopadu v 10:00 hod. je 

poutní mše sv. v kostele sv. Kateřiny, a proto je v sobotu 18. listopadu 

v 17:30 mše sv. s nedělní platností v kostele v Závišicích. 

 

 


