
 

 

 

 

 

 

 

Drazí farníci, 

Přeji všem požehnané Velikonoce 

Veliká Noc se blíží. Noc, ve které se zrodil věčný den = věčný život pro 

člověka - hříšníka. Ježíš Kristus, Vstal z mrtvých. Porazil smrt, už 

neumírá. Boží Syn na sebe vzal reálné lidské tělo a lidskou podobu. Stal 

se člověkem. To slavíme o Vánocích. Ale stejně reálně se rozhodl pro 

zápas s největším lidským nepřítelem. Smrtí. Jak jinak, než že ji také 

na sebe vzal. A to smrt v té nejhorší podobě. Smrt násilnou. Nešlo 

o smrt způsobenou stářím a sešlostí, ale o smrt způsobenou lidskou 

zradou (učedníci), nenávistí (farizeové a zákoníci) a slabostí (Pilátem). 

A v neposlední řadě tím, kdo je původcem všeho zla – nepřítelem 

člověka – satanem, otcem lži a vrahem od počátku. A přestože 

se všichni z různých důvodů podílí na smrti Krista a srotili se proti 

Němu, vědomě či nevědomě, on přesto vítězí, a vše zlé poráží silou své 

lásky. Poráží smrt. Ta ztrácí nad Ježíšem vládu už třetího dne po zabití. 

Poráží ďábla jeho vlastními zbraněmi. Přál si vládnout nad Ježíšem 

smrtí, ale třetího dne z hrobu Kristus vstává a vládne už i nad ním – 

satanem - On – ježíš Kristus Zmrtvýchvstalý. Poráží i lidi, jejich 

náklonnost ke zlu. Poráží totiž jejich hřích, který ho na kříž přibil 

a dostal. Poráží ho tím, že volá z kříže. Onoho nástroje umučení, 

nástroje odmítnutí Boha. Z něho volá pro nás nepochopitelná slova, 

slova počtem sedm – „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí“. Jeho 

láska je zcela jasně silnější než smrt, než satan, než lidský hřích. Svou 

láskou a odpuštěním dodnes, lidi celého světa, natolik fascinuje, že se i 

dnes lidé stávají jeho učedníky. Právě o Veliké noci se dávají křtít 

dospělí lidé i děti. A otvírají se tak Boží lásce samé – Duchu Svatému 

2 / 2018 
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a přijímají ho i zakoušejí, jak vidíme později o Letnicích na jeho 

učednících. Díky Bohu a Jeho podivuhodné lásce, máme opět naději. 

Naději, která je plná nesmrtelnosti. Je to naděje na život věčný. Tato 

naděje se stává realitou pro ty, kdo uvěří a svou víru potvrdí tím, že se 

dají pokřtít ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Jemu buď čest 

a chvála navěky. Amen.  

Aleluja, Aleluja, Aleluja!!! 

o. Vladimír 

Chrámový sbor 
Základnou chrámového sboru se od začátku letošního roku stala 

místnost nad sakristií, kde byly ze zpěvárny na faře přestěhovány skříně 

s notovým archivem a věříme, že se bez komplikací a úhony podaří 

přestěhovat i klavír. Se stěhováním sice většina členů sboru 

nesouhlasila, ale rozhodnutí duchovního správce a farní rady jsme 

respektovali; věříme, že k prospěchu a užitku celé farnosti.  

Nyní se kromě velikonočních svátků připravujeme na štramberskou 

pouť, kdy by měla, doufám, zaznít Mozartova „vrabčí“ mše 

(Spatzenmesse, KV 220) a dále na červnový koncert z díla tohoto 

velkého skladatele. 

Chrámový sbor není uzavřeným uskupením; selekce z r. 2009 nám 

budiž ponaučením. Naopak od té doby přibyli noví členové a dnes 

navštěvují zkoušky i 4 přespolní zpěváci. Počítáme i se současnou 

situací, kdy není možná 100 % účast v pravidelných čtvrtečních 

zkouškách, vždyť i naši členové pracují na směnný provoz, mají své 

další závazky a povinnosti, malé děti. Závěrem si proto dovolím oslovit 

všechny zpěvuznalé, oslovené či neoslovené, váhající: přijďte mezi nás 

(vždyť ve zkoušce se ZKOUŠÍ) a pomozte nám naplňovat historické 

heslo sboru zapsané na počátku jeho kroniky v r. 1961 – Bohu k oslavě, 

církvi k ozdobě. 

PS: názory a stanoviska autora nemusí vyjadřovat názory a stanoviska 

všech členů chrámového sboru 

Pavel Hykel (pavel.hykel@centrum.cz) 

mailto:pavel.hykel@centrum.cz
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Velikonoční pořad bohoslužeb 2018 

  Štramberk Závišice 

25. 3. Květná neděle 

Pobožnost křížové cesty 7:45 9:30 

Mše svatá 8:30 10:00 

29. 3. Zelený čtvrtek 

Mše svatá 18:30 17:00 

30.3. Velký pátek 

Pobožnost křížové cesty 15:45 14:15 

Velkopáteční obřady 16:30 15:00 

31. 3. Bíla sobota 

Adorace u Božího hrobu 9:00 – 20:30 13:00 – 18:00 

Velikonoční vigilie a mše sv. 20:30 18:00 

1. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Mše svatá 8:30 10:00 

2. 4. Pondělí Velikonoční 

Mše svatá 8:30 10:00 

 

Příležitost k velikonoční svaté zpovědi bude ve Štramberku v sobotu 

24. března od 9 do 12 hodin, v Závišicích v sobotu 24. března 

od 13:30 do 15 hodin. 
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Kalendář akcí ve farnosti v roce 2018 

DUBEN   

22.4. Žehnání osení 

KVĚTEN 

13.5. Štramberská pouť 

20.5. Škvařenice – Závišice 

20. 5. – 29. 6. Výstava fotografií z projektu „Člověk a víra“ 

25.5. Noc kostelů – kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku 

ČERVEN 

2.6. Farní den na Farní zahradě ve Štramberku 

3.6. Boží Tělo – Závišice 

ČERVENEC 

5.7. Závišická pouť 

13.7. Pouť do Žarošic – Závišice 

22.7. Žehnání soch před kostelem sv. Kateřiny + žehnání dopravních 

prostředků 

SRPEN 

12.8. Pouť u kapličky v Pasekách v Závišicích 

ZÁŘÍ 

8.9. Pouť farností Rybí-Libhošť na Maria Hilf 

23.9. Výročí posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích 

28.9. Svatováclavská Horová pouť 

ŘÍJEN 

20.10. Pouť ke sv. Vendelínovi 

27.10. Zájezd farnosti Štramberk-Závišice na poutní místo Křtiny +  

+ Macocha a Punkevní jeskyně 

LISTOPAD 

18.11. Pouť u sv. Kateřiny 
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Velikonoční skautské kuřátko 

Jedná se o dobročinnou sbírku v rámci sbírkového projektu 

„POMOZTE DĚTEM“, jejímž hlavním cílem je poskytnou pomoc 

ohroženým a znevýhodněným dětem. Tato akce 

se uskuteční před Obecním úřadem v Závišicích 

ve čtvrtek 29. března 2018 – od 8:00 do 16:30 hodin. 

V tyto dny budou skauti rozdávat velikonoční výrobky 

za příspěvek do kasičky. 

Otevřené chrámy 2018 
Stejně jako v loňském roce se naše farnost opět zapojila do projektu 

Otevřené chrámy. Od úterý 1. května do úterý 31. října 2018 budou 

opět naše kostely otevřeny pro veřejnost k návštěvě nebo rozjímání. 

Otevírací doba 

Farní kostel – od úterý do neděle od 10 do 17 hodin (pondělí zavřeno) 

Kostel sv. Kateřiny – v sobotu a v neděli od 13 do 17 hodin 

Noční křížová cesta 
Mládež děkanátu Nový Jičín Vás srdečně zve na Noční křížovou cestu, 

která se uskuteční v noci ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek. 

Sraz bude 29. března 2018 ve 22 hodin u prvního zastavení 

(za novojičínským hřbitovem). Délka trasy je cca 9 km. 

Doporučení pro řidiče. Zavezte své auto do Štramberka. Ve 21:45 hodin 

jede autobus ze zastávky Restaurace pod Bílou horou do Nového Jičína. 

V opačném případě bude doprava zajištěna.  
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Sobotní mše svaté v kostele sv. Kateřiny 
Od soboty 5. května 2018 do soboty 20. října včetně bude každou 

sudou sobotu (1× za 14 dní) sloužena sobotní večerní mše svatá 

v kostele sv. Kateřiny. Případné změny budou napsány v ohláškách 

a na farním webu.  

Farní den farnosti Štramberk a Závišice 
Kdy: sobota 2. června 2018 ve 14:30 hodin 

Kde: Farní zahrada ve Štramberku 

(za nepříznivého počasí - ve všech prostorách fary) 

Pojďme se sejít a strávit společný čas jinak a jinde, než v kostele při 

bohoslužbě - něco dobrého pojíst a popít a třeba se i pobavit. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Pouť do Žarošic 
V pátek 13. července 2018 plánujeme poutní zájezd do Žarošic 

na Mariánskou pouť, kde v 19 hodin bude mše svatá a poté světelný 

průvod. 

Prosíme zájemce, aby se již nyní předběžně hlásili na adresu 

marta.najzarova@seznam.cz z důvodu, zda zajistit autobus nebo 

využijeme vlastní dopravu. 

Poutní místo se nachází 15 km západně od Kyjova a 20 km jižně 

od Slavkova u Brna. 

Další informace o poutním místě naleznete na 

http://ado.cz/poutni/zarosice/zarosice.htm nebo 

http://www.zarosice.estranky.cz   

  

mailto:marta.najzarova@seznam.cz
http://ado.cz/poutni/zarosice/zarosice.htm
http://www.zarosice.estranky.cz/
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Pouť do Křtin 
V sobotu 27. října 2018 uskuteční naše farnost zájezd na mariánské 

poutní místo Křtiny. Současně navštívíme také Moravský kras (propast 

Macocha a Punkevní jeskyně). 

Podrobnější informace s možností přihlášení budou k dispozici během 

měsíce dubna vzadu v  kostele. 

Historie poutního místa Křtiny 

Křtiny patří k našim nejstarším poutním místům. Podle starého 

vyprávění ve zdejším údolí křtili svatí Cyril a Metoděj a jejich žáci. 

Proto i starobylý název: Vallis baptismi - údolí křtu - Křtiny. Poutní 

místo začíná roku 1210, kdy se zjevila Panna Maria v blízké Bukovince 

na rozkvetlém kaštanu. Písemné záznamy jsou až z pozdější doby, ale 

význam události i místa dokazuje gotická socha ze 13. století vytvořená 

z kamene z dalekých území (soudí se na Lucembursko nebo jeho okolí, 

kde vznikl řád premonstrátů). První písemnou zprávou o kostele je 

papežská listina z roku 1237. Největší rozkvět prožívaly Křtiny v 17. a 

18. století. V první polovině 18. století byla postavena i nynější barokní 

svatyně dle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla (* 1677 + 

1723). Křtiny se v té době staly střediskem duchovní obnovy celé 

Moravy a byly nazývány: První Ave. S účinností od 1. července 2008 je 

nařízením vlády ČR č. 170/2008 Sb. prohlášen křtinský poutní chrám 

Národní kulturní památkou. Tímto prohlášením je tedy završeno velké 

přání a několikaleté úsilí mnoha lidí včetně dlouholetého duchovního 

správce P. Tomáše Prnky (* 1926 + 2013). Křtiny byly pod správou 

premonstrátů ze Zábrdovického kláštera od jeho založení v roce spásy 

1209. Jim vděčíme za současnou stavbu - Perlu Moravy. Zde se každý 

den modlili církevní hodinky - samozřejmě latinsky - až do zrušení 

kláštera v roce 1784. Dnes se společně modlíme růženec - česky - vždy 

ráno v 7 hodin, a modlíme se za všechny, tedy i za vás, milí občané 

Křtin, poutníci zblízka i z dáli, turisté, návštěvníci. Buďte všichni vítáni. 

Zdroj: https://www.cirkevnituristika.cz/poutni-mista/poutni-misto-99#  

https://www.cirkevnituristika.cz/poutni-mista/poutni-misto-99
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Kurzy Alfa v Kopřivnici 
V pondělí 29. ledna tohoto roku začaly v Katolickém domě v Kopřivnici 

kurzy Alfa a probíhají každé pondělí od 18 do 20 hodin. Jedná se 

o jednu z evangelizačních aktivit, která nenásilnou formou nabízí 

evangelizaci nebo reevangelizaci zúčastněných členů týmu a jejich 

hostů. Tak se totiž nazývají a mají i jimi být lidé, kteří se kurzu alfa 

účastní. Jak již bylo výše zmíněno, ti, kdo se pravidelně v pondělí 

účastní kurzů Alfa, se dělí na „týmáky“ a na hosty. Dohromady je nás 

asi čtyřicet sedm. Tento běh kurzu alfa je označen jako nultý 

a výhledově by se každý rok mohl alespoň jednou opakovat.  

Kurz je složený z deseti večerů, jednoho víkendového setkání 

a závěrečné večeře. Na těchto setkáních jsou v neformální atmosféře 

srozumitelně popsány základy křesťanské víry. Je určen jak pro ty, kteří 

se za křesťany nepovažují a chtěli by křesťanství prozkoumat, tak pro 

lidi hledající, nebo i pro nové křesťany, ale také pro ty, kteří si chtějí 

upevnit základy své víry.  

Každý večer má tři části: začíná se v 18 hodin společnou malou večeří, 

pak pokračuje přednáškou na dané téma a následuje diskuse v menších 

skupinkách. Při těchto debatách je možné téma večera dále rozvinout, 

klást otázky, téma kriticky rozebrat, vyjádřit vlastní názor, podělit se 

o své zkušenosti nebo vše jen zpovzdálí sledovat. 

Kurz je zdarma, je však možné přispět na náklady spojené s večeří. 

Účast je zcela nezávazná, návštěva jednoho večera nijak nezavazuje 

k absolvování dalších témat kurzu. 

Témata kurzu jsou: 

 Úvodní setkání: Jde v životě o víc?  

 Kdo je Ježíš?    

 Proč Ježíš zemřel?     

 Jak získat víru? 

 Proč a jak se modlit? 

 Proč a jak číst Bibli? 

 Jak nás Bůh vede? 
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 Jak odolat zlému? 

 Jak mluvit s druhými o víře? 

 Uzdravuje Bůh i dnes? 

 A co církev? 

 Závěrečná večeře: Jak prožít zbytek života co nejlépe? 

Víkendové setkání: 

 Kdo je svatý Duch a co dělá? 

 Jak mohu být naplněn Duchem? 

Z toho, co bylo uvedeno, vyplývá, že hlavním cílem kurzů Alfa je 

evangelizace - uvedení do základu křesťanské víry - především pro lidi 

nevěřící nebo hledající, ale jako obnovný kurz poslouží také pro 

praktikující katolíky. Účastní se jej pořadatelé a hosté z širokého okolí: 

z Lubiny, z Kopřivnice, ze Štramberka, ze Sedlnice, z Rybího, 

z Příbora,… 

Od samého počátku Bůh provází toto své dílo svým požehnáním, které 

se jasně zrcadlí v očích hostů i členů týmu. Přestože je to na čas náročná 

akce, s Boží pomocí se daří. Celé toto dílo ještě také provází modlitby 

a oběti mnohých, ale zvlášť je potřeba uvést, že v době, kdy 

v katolickém domě probíhá příprava kurzu a potom samotný průběh, na 

kopřivnické faře se menší skupinka křesťanů modlí a prosí o Boží 

požehnání pro toto dílo. Nyní jsme asi zhruba v polovině a věříme, 

že s Boží pomocí vše dobře dopadne a přinese toto dílo bohatou úrodu 

Božích plodů. Pokud se cítíte tímto děním v církvi osloveni, budeme 

rádi, když se k nám příští rok připojíte. 

Za organizační a realizační tým Libor Štefek a Karel Váňa 
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Plán diecézních a farních sbírek 

30. - 31. 

3. 

Velký pátek, Bílá 

sobota 

Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi 

(při adoraci u Božího hrobu) 

1.4. 
Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně 
Velikonoční sbírka na kněžský seminář 

8.4. 
 

Měsíční na potřeby ve farnosti 

15. 4. 3. neděle Velikonoční 
Sbírka na podporu repatriace migrantů 

v zemích Středního východu 

6.5.  Měsíční na potřeby ve farnosti 

13.5. 
POUŤ - 

ŠTRAMBERK 
Poutní sbírka na potřeby ve farnosti 

20. 5. 
Slavnost Seslání Ducha 

svatého 
Svatodušní sbírka na Diecézní charitu 

3. 6. 
 

Měsíční na potřeby ve farnosti 

17.6. 11. neděle v mezidobí Sbírka na TV Noe 

1.7.  Měsíční na potřeby ve farnosti 

5.7. POUŤ - ZÁVIŠICE Poutní sbírka na potřeby ve farnosti 

5.8.  Měsíční na potřeby ve farnosti 

2.9.  Měsíční na potřeby ve farnosti 

 

Výtěžky sbírek 

  Štramberk Závišice 

7. 1. Sbírka na potřeby farnosti 13.682,- Kč 4.385,- Kč 

4. 2. Sbírka na potřeby farnosti 11.251,- Kč 4.785,- Kč 

25. 2. Svatopetrský haléř 11.772,- Kč 4.338,- Kč 

 

Všem dárcům Pán Bůh zaplať! 
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Chalupa Valašské Klobouky 2018 
Na čtvrtek 1. února jsme se všichni těšili, byl to totiž den odjezdu na 

naši scholovou chalupu. Vyrazili jsme odpoledne a naším cílem byla 

lyžařská chata nad Valašskými Klobouky. Hned po příjezdu proběhla 

úvodní scénka, ve které jsme se dozvěděli, že jsme se ocitli na Noemově 

Arše. Rozdělili jsme se do 4 soutěžních týmů a hra mohla začít. Taky se 

z nás stala různá zvířata, od roztomilé berušky až po strašlivého 

medvěda.  

V pátek jsme jeli do Horní Lidče, kde jsme shlédli krásný, vyřezávaný 

Betlém, který po chvíli ožil. Sobota byla plná nejrůznějších her, 

ve kterých se naše týmy neustále předháněly. Odpoledne jsme se vydali 

na procházku lesem ke kapličce. Často jsme taky zpívali ať už nové 

nebo dobře známé písničky.  

Nedělní mši jsme prožili ve Vlachovicích, zpestřili jsme ji naším 

zpěvem, který se místním moc líbil. Odpoledne jsme se ještě naposled 

setkali s Noem, který nám předal sladké odměny, za naši pomoc při 

stavbě lodi. Nejen Archa, ale i my jsme zvedli naše kotvy a vyjeli jsme 

na zpáteční cestu domů. Prodloužený víkend jsme si všichni moc užili 

a už se těšíme zase za rok. 

za dětskou scholu  Anička Váňová 

Ticho! Natáčíme! Nevstupujte! 
Dne 28. 2. měla naše dětská schola jedinečnou příležitost vyzkoušet si 

něco nového. A to rovnou v rádiu Proglas, kde jsme se účastnili živého 

vysílání Křížové cesty! Ve dvě hodiny odpoledne jsme plní napětí 

a nervozity dorazili do Ostravy do nahrávacího studia Hedvika. Po 

zvukové zkoušce se ozval hlas pana zvukaře a my jsme mohli v přímém 

přenosu začít. Četli jsme úryvky k jednotlivým zastavením, prokládali je 

zpěvem a hrou na hudební nástroje.  

Myslím si, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že to pro nás 

všechny byla skvělá zkušenost.  

za dětskou scholu Dorota Dostálová 
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Skautský ples 
Přemýšleli jsme s manželem, kam půjdeme letos na ples a přesto, 

že jsme starší ročníky, vybrali jsme si skautský ples. A nelitovali jsme. 

Hudba výborná. Výzdoba originální. Dala spoustu práce. Pohoštění 

vynikající, protože chlebíčky byly jak z hotelu. Výher v tombole 

hromada. Je vidět kolik sponzorů fandí skautům. Program perfektně 

připravený. Soutěže promyšlené do nejmenších detailů.  Milé byly i ty 

malé deníčky na plnění Bobříků. A půlnoční překvapení perfektní.  

S radostí jsme se dívali, jak se umíte krásně a slušně bavit. Díky všem, 

kteří ples připravovali, aby všichni ostatní si ho mohli užít tak nádherně 

jako my.  

L. a J. Bajerovi 

Poděkování 

Děkuji všem autorům, kteří se podíleli svými příspěvky na tomto farním 

zpravodaji. Jsou to: 

o. Vladimír, Lidka a Jiří Bajerovi, Eva Davidová, Petra Davidová, 

Kamila a Jaroslav Dostálovi, Pavel Hykel, Marta Najzarová, Libor 

Štefek, Karel Váňa 

Sazba: Petra Davidová 

Další číslo je v plánu předběžně na neděli 2. září 2018. Pokud pošlete 

příspěvky a bude co dát do farního zpravodaje, může další číslo vyjít 

ještě před prázdninami. 

Pokud máte články, materiály nebo tipy, co by se mohlo ve farním 

zpravodaji objevit, posílejte je prosím na e-mail dominik.d@centrum.cz 

nebo předejte osobně Dominiku Davidovi. 

 


