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P. JOSEF RÝDEL, SDB
P. Josef Rýdel SDB se narodil ve Štramberku na
Plaňavě v rodině Anny a Augustina Rýdlových.
Měl dva starší bratry Augustina a Karla a sestru
Marii.
Salesiánem se stal v roce 1943. Po likvidaci řádů
v roce 1950 byl internován v Oseku. Později byl
převelen k pracovnímu útvaru PTP, kde se
srdeční chorobou těžce pracoval tři roky. Pak se vrátil k rodičům do
Štramberka.
Pracoval jako dělník v kopřivnické Tatře. Přitom po večerech
vystudoval strojní průmyslovku s maturitou. Po roce 1968 studoval
bohosloví na fakultě v Litoměřicích. V roce 1974 je vysvěcen
biskupem Trochtou na kněze. Přichází ale politická normalizace a
otec Josef je nucen odejít do civilního zaměstnání. Pracoval na
katastrálním úřadě v Brně 12 let až do důchodu. Těžká práce
z minulých let mu způsobila mnohé zdravotní potíže a nemoci.
Přesto se snažil sloužit bližním jako kněz. V důchodu obětavě sloužil
na mnoha místech řeholním sestrám a vypomáhal spolubratřím na
farách. Své nemoci snášel s příkladnou trpělivostí. Zemřel 26. října
1998. Očekává vzkříšení na brněnském hřbitově mezi spolubratry.

P. BOHUSLAV HRUŠKOVSKÝ
P. Bohuslav Hruškovský se narodil 17. září 1909
ve Štramberku v Dolní ulici manželům Leopoldu
a Antonii Hruškovským. Měl dva bratry a čtyři
sestry. Odešel do litoměřické diecéze, kde byl 28.
června 1936 vysvěcen na kněze. V litoměřické
diecézi působil do roku 1944 mimo jiné jako
katecheta v Lysé nad Labem. 21. května 1944
přišel na Dolní Bečvu jako administrátor a od 1. února 1945 se stal
farářem. V této farnosti působil ze všech kněží nejdéle, bezmála
čtyřicet let.

V roce 1983 onemocněl a pak 9. ledna 1984 zemřel. Je pohřben na
místním hřbitově na Dolní Bečvě.

POUŤ K SVATÉMU VENDELÍNOVI
Přijměte pozvání na tradiční pouť ke sv. Vendelínovi, patronu
pastýřů a poutníků, ochránci dobytka a polí.
V sobotu 21.10.2017 v 15 hodin v kostele sv. Kateřiny ve
Štramberku budeme slavit mši svatou na poděkování hospodářů za
přijatá dobrodiní v roce 2017.
Při mši sv. bude vykonána sbírka na opravu farního kostela.
Manželé Dostálovi

SBÍRKY V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2017
V neděli 3.9.2017 bylo při sbírce na potřeby farnosti ve Štramberku
vybráno 12 816,- Kč, v Závišicích bylo vybráno 4 313,- Kč.
V neděli 17.9.2017 bylo při sbírce na Církevní školy ve Štramberku
vybráno 9 468,- Kč a v Závišicích 3 320,- Kč
Za všechny Vaše dary, Pán Bůh zaplať

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
Spolek Katolická beseda v Kopřivnici Vás srdečně zve na přednášku
- besedu s ženou, která zažila a přežila 19. let v sovětských gulazích.
Přednáší p. Věra Sosnarová, která je rovněž autorkou a hlavní
hrdinkou knihy Krvavé jahody.
Konat se bude 10.10.2017 v 18:00 hod. ve velkém sále katolického
domu v Kopřivnici. Vstupné 50,- Kč

ZMĚNA LETNÍHO ČASU
V neděli 29. října 2017 začíná opět platit zimní čas. Nezapomeňte si
ve 3:00 hod ráno vrátit čas na 2:00. Prospíme se proto o hodinu déle.

APOŠTOLÁT MODLITBY ŘÍJEN
Všeobecný úmysl: Práva dělníků a nezaměstnaných
Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a
nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného
dobra.

Národní úmysl:
Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou
sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou
ctnostmi silných.

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
VE ŠTRAMBERKU A ZÁVIŠICÍCH
Štramberk
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Ještě v měsíci říjnu bude jednou za čtrnáct dní sobotní večerní mše
svatá s nedělní platností v kostele sv. Kateřiny a to 14. a 28.
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 jej najdete na webu:
stramberk.farnost.cz
Od neděle 29.10.2017 bude v platnosti zimní pořad bohoslužeb, který
bude zveřejněn v příštím čísle zpravodaje.

