
 

 

 

 

Drazí farníci, 

blíží se doba prázdnin a dovolených. Myslím, že je to v dnešní době 

doba očekávaná a vyhlížená. Přeji Vám, abyste načerpali nových sil, 

odpočinuli si a s novou chutí a nadšením pak zahájili nový školní rok. 

Nezapomínejme v tento čas také na modlitbu, která nemusí být dlouhá, 

ale spíše srdečná. Vždyť jde o vztah s Bohem a ten si žádá srdce 

člověka. Dávejte pozor na vnuknutí svých andělů a také je žádejte 

o ochranu, zvláště na cestách, kde není vždy bezpečno. Ať Vás chrání 

Matka Boží, svatý Josef a žehná Vám, Všemohoucí Bůh Otec i Syn 

i Duch Svatý. 

Přeji Vám všem požehnaný prázdninový čas 

 o. Vladimír 

SOCHA SV. ZDISLAVY  

A ŘEZBÁŘKA ALENA STAŇKOVÁ 
Na manželských společenstvích a na Modlitbách matek v roce 2020 

vznikla myšlenka nechat vytvořit sochu sv. Zdislavy, manželky 

a matky, a na její svátek 30. května slavit Pouť rodin také u nás 

ve Štramberku. 

Přestože má sv. Zdislava více atributů, cílem bylo zobrazení Zdislavy 

jako matky s dětmi.  

3 / 2021 
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A tak na podzim loňského roku byla oslovena řezbářka Alena Staňková 

ze Znojma, která je autorkou soch sv. Vendelína a sv. Anežky České, 

které zdobí hlavní oltář v kostele sv. Kateřiny ve Štramberku.  

Cena této sochy byla vyčíslena na 36.000 Kč, téměř celou tuto částku 

pokryla mimořádná sbírka v březnu letošního roku. Socha byla 

zhotovena v polovině května a posvěcena 29. května 2021 při hlavní 

pouti ke sv. Zdislavě v Jablonném v Podještědí otcem biskupem Janem 

Baxantem.  

Socha bude umístěna do kostela sv. Kateřiny 25. července 2021 

na svátek sv. Kryštofa. 

Několik slov paní Aleny Staňkové o její řezbářské práci: 

 „Vystudovala jsem střední pedagogickou školu a pracovala jsem 

potom jako učitelka mateřské školy. Mojí zálibou už od dětství bylo 

malování. A potom, když jsme jeli s rodiči na chatu na Vranovskou 

přehradu, tak jsem v obci Lesná uviděla velkého vyřezaného vodníka, 

který tam stál jako ukazatel 

směru na Vranovskou pláž. To mi 

bylo asi 16 let. Chtěla jsem taky 

něco takového zkusit, ale tehdy 

zůstalo jen u pokusu a menšího 

zranění. Neměla jsem tehdy 

žádná dláta. Později, to už jsem 

byla zaměstnaná jako učitelka, 

jsem v obci, kde jsem učila, 

viděla výstavu místního řezbáře – 

byla to nádhera. A tak jsem to 

zase zkusila, ale dláta, která 

u nás tehdy byla k dostání za moc 

nestála, tak mě ta touha něco 

vytvořit zase opustila. Až v roce 

1990 jsem začala hledat nové 
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možnosti, trvalo ale ještě několik 

let, než se i u nás dostala koupit 

solidní dláta a ty mám 

a používám doposud. Do té doby 

jsem si musela vystačit jen 

s truhlářskými a různě 

upravenými dláty. Práce na soše 

svaté Zdislavy začala 5. 3. 2021. 

Truhlář mi zhotovil špalek takové 

šířky, aby se do něj socha vešla. 

Už v únoru jsem si připravila 

malý model cca 33 cm. Původně 

bylo mým záměrem udělat dvě 

děti, ale protože byl špalek dost 

široký, tak tu byla možnost udělat 

ještě jedno dítě, a tak v konečné verzi má Zdislava děti tři.“ 

Další díla Aleny Staňkové je možno shlédnout na tomto odkazu. 

http://rezbari.ceskatvorba.cz/profil/80/ 

Kamila Dostálová 

MODLITBY MATEK 
Milé maminky, 

zdá se mi, že kolem nás narůstá počet nesrozumitelných událostí, které 

nás mohou mást. Tuším tolik zakamuflovaného nebezpečí, ale 

i cíleného zla, vidím tolik schvalované nemorálnosti, normalizace 

nepřirozeného v různých podobách. I v církvi rychle roste diverzifikace 

různých názorů, kdy Pravda je relativizována a „každému“ se dává 

prostor, aby prosazoval tu svou. Do našeho myšlení nepozorovaně 

proniká, že za každou cenu musíme být korektní ke všemu, a nemá to 

moc společného s láskou k bližnímu. Vojtěch Kodet píše: „Žijeme dnes 

http://rezbari.ceskatvorba.cz/profil/80/
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v náročné době, většina lidí je ve velkém životním zmatku a celá 

společnost je pod vlivem nových i starých pohanských filozofií, cizích 

náboženských systémů, okultních praktik, které se dnes pořádají zcela 

veřejně a okázale.“ Maminky, buďme bdělé a nenechme se zmást. Bůh 

nám skutečně dal prostor a svobodu, abychom každý měli svůj názor. 

Jako lidé se tím zásadně lišíme od zvířat. To však neznamená, že si 

máme uzurpovat právo na pravdu. Pravda je jen jedna a tou je Bůh. 

K němu máme vším, co děláme a říkáme, směřovat. Cokoliv je třeba 

že jen trošku špatné, máme opustit, jak píše sv. Pavel: „Všecko 

zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě“ (1 Sol 

5,21–22). Ano, zkoumejme tedy pečlivě, co je od Pána. Dar rozlišování 

zaujímá výsadní postavení mezi ostatními dary. To proto, že všechny 

ostatní se od něj odvíjejí. Nejde jen o to, abychom uměli rozlišit dobré 

od zlého, i když i toto je zjevně v dnešní době již často problém. Jde 

také o to, abychom uměli rozpoznat, jaké dobro je pro mě to správné, 

to, které se týká mě. Nemohu vykonat všechna dobra světa, ale jen to, 

do kterého mě pozval Bůh. Jinými slovy, tam, kde mě Bůh nechce, 

budu muset žít jen ze svých přirozených darů. Naopak tam, kam mě 

vede On, dostanu také Jeho milost, což vede ke stabilitě a vnitřnímu 

pokoji. Proto je velmi důležité umět rozlišovat své místo a svou cestu. 

Máme za sebou intenzivní a dlouhé období, kdy jsme žili víru ponejvíce 

v rodinách. Aniž bychom si to uvědomili, byl to možná trénink pro 

budoucnost. Domnívám se, že právě rodiny a malé komunity budou tím 

místem, kde přežije pravá, nepokřivená víra. Také emeritní papež 

Benedikt XVI. již před mnoha lety předpověděl, že „církev bude 

ve světě přežívat díky malým skupinkám oddaných věřících, kteří 

budou žít svou víru intenzivně, ale budou zároveň do jisté míry odtrženi 

od většinové společnosti, aby si udrželi pravdu“. Nastal čas uchování 

semen. Pokud je neuchováme, nebudeme mít v budoucnu úrodu. 

Připravme se, že na křesťanské rodiny žijící podle pravdy evangelia 

bude vyvíjen velký tlak – a někde už tomu tak je.  
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Jak obstát? Nemusíme se bát zlého, když žijeme napojeni na Boha. 

Myslí se tím v milosti posvěcující, což je stav, kdy nejsme obtíženi 

těžkým hříchem. Kdy denně rozmlouváme s Bohem (modlíme se) 

a necháme se prostupovat Božím Duchem (čteme Písmo). Kdy živíme 

svého ducha svátostmi (eucharistií). Je to ta nejlepší ochrana proti 

Božímu nepříteli.  

Jak v tomto světě vychovat děti? Předně se nestydět za to, že jsme jiní! 

Je nezbytné vychovávat novou generaci v tom, že plodnost není nemoc 

a že děti jsou požehnáním. Že rodinu tvoří jeden muž a jedna žena, kteří 

jsou spojeni výlučným poutem na celý život. Že předmanželský sex, 

stejně tak nezávazné vztahy pro zábavu nemají být dnešní normou, 

ale jsou tím, co vztahy ve skutečnosti ničí, aniž by to přineslo jakékoli 

trvalé hodnoty. Že není na Zemi jiné spásy ani duchovní alternativy než 

skrze Ježíše Krista.  

Maminky, chci vám napsat následující slova a znovu se tím utvrdit 

ve věrnosti modlitby s vámi: Udělejte poctivě, co je ve vašich silách, 

ale nedělejte si starost o budoucnost svých dětí. Jsou přece v Božích 

rukou, když mu je tam upřímně a s důvěrou vkládáte. Obnovte také 

ve svých skupinkách pravidelnou týdenní modlitbu, hned jak to bude 

možné, a začněte se fyzicky scházet! Ani o prázdninách setkání nerušte, 

ale modlete se, i když se všechny nesejdete. Dostaly jsme velký dar 

do této doby a tím jsou Modlitby matek. Nepřehlédněme to. 

Spisovatelka Mary Craigová, matka dvou postižených dětí, píše: 

„Obvyklá ctižádost obklopující mé ratolesti a kterou jsem měla i já, 

najednou ztratila cenu. Zdraví, blahobyt, vážnost, úspěch – kde ty stály 

na žebříčku věčných hodnot? Nejmohutnější síla světa je láska. 

A vštípit toto poznání dětem je nejdrahocennější dar, jaký jim můžeme 

věnovat.“  

Drahé spolusestry, kéž se nám podaří uchovat víru právě tím, že dětem 

předáme poznání, že tou láskou je Bůh. Kéž děti autenticky zakouší 

naši lásku. Takovou lásku, na které poznají, že Bůh je konkrétní, živý 

a že nás miluje. Ať spolu s nimi máme odvahu svědčit o této lásce 
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světu, který je duchovně zbídačený a na kost vyhublý. To, co nás čeká, 

můžeme zvládnout jen s opravdovou láskou, ne chvilkovými citovými 

extázemi, ale láskou definovanou třeba i utrpením. To je ta cesta. Není 

pravda, že lidé ztratili zájem o duchovno, jen berou tam, kde jim dávají. 

Jsou ochotni jíst zbytky z popelnice, přestože jsou zváni na královskou 

hostinu. Neumějí rozlišit (neslyší, nevidí), že je zve Pán. Je i na každém 

z nás, abychom jim pozvání předávali. Sytit a „připravovat chleba“ 

pro rodinu je jakousi přirozeností nás matek. Ať z této přirozenosti 

vzejde i naše poslání tam, kde jsme. „Sám Bůh pokoje, nechť vás cele 

posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny 

do příchodu našeho Pána Ježíše Krista“ (1 Sol 5,23). 

Ze zpravodaje Modliteb matek. 

 

VÝSLEDKY SBÍREK 

Účel Štramberk Závišice 

Sbírky na potřeby farnosti:   

- květen 12 686,- Kč  4 057,- Kč 

- červen 17 666,- Kč 5 936,- Kč 

Poutní sbírka na ozvučení kostela 64 082,- Kč - 

 

Diecézní sbírky   

- sbírka na pomoc 

pronásledovaným křesťanům 
10 918,- Kč 2 550,- Kč 

- sbírka na Diecézní charitu 12 125,- Kč 8 126,- Kč 

Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. 
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POZVÁNKY 

„Svědkové lidskosti – Odpůrci nacismu z řad 

sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 – 1945“ 

Výstavu organizovanou Sdružením Ackermann-Gemeinde za podpory 

Římskokatolické farnosti Štramberk a města Štramberk je možné 

navštívit od 1. července do 31. srpna 2021. Ve štramberském farním 

kostele sv. Jana Nepomuckého je výstava přístupná denně od úterý do 

neděle vždy od 10 do 17 hodin. 

Výstava „Svědkové lidskosti – Odpůrci nacismu z řad 

sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 – 1945“ představuje osudy 

deseti lidí, kteří se z křesťanského přesvědčení postavili nacismu 

a zaplatili za to svým životem. Výstava si klade za cíl připomenout 

památku nejen těchto vybraných odpůrců nacistického režimu, ale chce 

připomenout i všechny ostatní sudetoněmecké bojovníky a rovněž má 

být impulsem pro další bádání k tomuto dosud málo zpracovanému 

historickému tématu. 

V českém prostředí byla výstava poprvé uvedena 25. února 2017 

v Emauzském klášteře v Praze. Nyní putuje po celé České republice. 

Představeny budou tyto osobnosti: 

Engelmar Hubert Unzeitig - mučedník křesťanství, 

Richard Henkes - apoštol česko-německého smíření 

Roman Karl Scholz - odbojář a hluboce zbožný sbormistr 

Augustinus Franz Schubert - převor kláštera u sv. Tomáše 

Karl Schrammel - nadšený zpěvák nebojácný kněz 

Maria Restituta Helene Kafka - obětavá řeholnice 

Epiphania Barbara Pritzl - nadšená učitelka, statečná sestra 

Eduard Schlusche - knihkupec a křesťanský bojovník 

Josef Tippelt - učitel a křesťan, nechtěný hrdina 

Hanns Georg Heintschel von Heinegg - vlastenec, lyrik 
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Jubileum bratrů Pavla a Václava Hyvnarových 

Srdečně zveme ke společné oslavě „Jubilea bratrů Pavla a Václava 

Hyvnarových“ dne 3. října 2021 v kostele sv. Cyrila a Metoděje. 

Program: slavnostní mše svatá – společný oběd – kulturní program. 

Václav Hyvnar v 50. letech emigroval do USA. O jeho životě svědčí 

Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii 

a lidská práva od prezidenta ČR Václava Havla a vyznamenání 

Pro Ecclesia et Pontifice za zásluhy pro Církev od papeže Jana Pavla II. 

P. Pavel Hyvnar byl jediný kněz pocházející ze Závišic za posledních 

150 let. Byl jmenován novojičínským děkanem a jeho dlouholetým 

a posledním působištěm byly farnosti Veřovice a Ženklava. 

Animátorský kurz 

Pokud pomáháš ve své farnosti či děkanátu, anebo bys chtěl pomáhat, 

ale zatím nevíš jak nebo si příliš nevěříš, je tady pro tebe dvouletý 

animátorský kurz. Během dvou let, rozdělených do jedenácti 

tématických víkendů a animátorské praxe (tábor pro děti nebo pomoc 

v pohraničí), tě bude formovat tým z Diecézního střediska mládeže 

ve Staré Vsi n. O., pod vedením dvou kněží, ve spolupráci s mnohými 

dalšími přednášejícími. Kurz je určen pro všechny, kteří se aktivně 

účastní života své farnosti, nebo by se do této činnosti chtěli zapojit, 

podmínkou je věk min. 15 let a by byl účastník pokřtěný. 

Mezi hlavní témata patří osobní růst animátora, prohloubení jeho vztahu 

k Bohu, seznámení se s obsahem společenství. První ročník je zakončen 

přípravou letních táborů pro děti, nebo účastí na pomoci farnosti 

v pohraničí. Druhý ročník je zakončený vypracováním závěrečné práce 

a zkouškou.  

Přihlašování do dalšího ročníku je možné od 1. května do 1. září 2021 

(nebo do naplnění kapacity). Více informací naleznete na 

http://dcm.doo.cz/projects/animators 

http://dcm.doo.cz/projects/animators?fbclid=IwAR3d6ho6tbIAQJhoru9Orhg4B7fOYCGuuzaF4J1Op9wHpzkuTQucYBslkN0
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Škola partnerství 2021/2022 

Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí další ročník netradiční 

ŠKOLY PARTNERSTVÍ. Obsahem kurzu není pouze vzdělávání, ale 

také možnost vytvořit společenství mladých s podobnými zájmy nebo 

sdílet vzájemně své názory na různé podněty.  

Kurz se skládá z pěti víkendových setkání, která na sebe vzájemně 

navazují. Základní programovou osu každého víkendu tvoří čtyři 

tematické bloky, v jejichž průběhu zazní buď přednáška odborníka, 

nebo svědectví manželského páru k danému tématu, následuje prostor 

pro diskusi v páru a konečně moderované setkání nad dotazy v menších 

skupinkách. Mezi probíranými tématy naleznete např.:  

• Co si přinášíme z původní rodiny 

• Komunikace 

• Budování důvěry ve vztahu 

• Řešení konfliktů 

• Mezi domovem a kariérou 

• Finanční hospodaření rodiny 

• Duchovní život v manželství a rodině 

• Etické otázky kolem předávání lidského života 

• Přijetí dítěte 

Přihlásit se mohou nesezdané páry, které uvažují o vstupu do 

manželství, třeba i v delším časovém horizontu. Kurz není určen pro 

jednotlivce, ani pro manželské páry. Doporučená věková hranice je 18-35 

let. Víkendy budou probíhat na Diecézním středisku pro mládež – ve 

Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

Termíny: 22.–24. 10., 12.–14. 11., 21.–23. 1., 4.–6. 3., 22.–24. 4. 

Více informací naleznete zde:  

http://rodina.prorodiny.cz/rodina/programy-a-aktivity/skola-partnerstvi/ 

http://rodina.prorodiny.cz/rodina/programy-a-aktivity/skola-partnerstvi/
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KŘESŤANSKÉ APLIKACE 
Co všechno můžu mít v mobilu? 

Na poli aplikací zaujímají ty křesťanské jen velmi malé místo, o to větší 

pozornost věřících je upřena na každou z nich. Které aplikace stojí za to 

mít ve svém mobilu a jak nás mohou doprovázet na naší duchovní 

cestě? 

iZIDOOR 

Jedním z průkopníků mezi českými aplikacemi s křesťanským 

duchovním obsahem byl iZIDOOR z dílny Salesiánského mediálního 

centra. Jde o uživatelsky přívětivou aplikaci, jejíž design odpovídá 

současným trendům a zároveň neodvádí pozornost od toho hlavního, 

čímž je v tomto případě obsah.  

Aplikace sama o sobě je velmi zajímavá, stejně jako patron internetu 

sv. Isidor ze Sevilly, po kterém je pojmenována. Najdeme v ní šest 

přehledných sekcí, které nám nabízí podněty v duchovní oblasti – každý 

den nový citát, týdně úryvek z evangelia doplněný o komentář a nebo 

třeba text z knihy z nakladatelství Portál. Uživatelé se mohou spojit 

v modlitbě za sdílené úmysly a nebo si nastavit upomínku k návštěvě 

aplikace (k modlitbě).  

iZIDOORa schválně uvádím hned na prvním místě, protože se podle 

mě jedná o nejlepší počin mezi českými aplikacemi. Za vývojem stojí 

stabilní tým mladých nadšenců, kteří aplikaci stále udržují aktuální 

a přehlednou. Samotný obsah je pak ideální především pro mladé věřící, 

kterým nestačí při modlitbě pouhé odříkávání naučených modliteb 

a chtějí načerpat inspiraci pro svůj každodenní rozhovor s Bohem, 

nicméně aplikace dobře poslouží i rodičům a pracujícím, kteří chtějí 

udělat alespoň malý krok směrem k pravidelnější a hlubší modlitbě.  
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Kancionál 

Elektronická verze oblíbeného tištěného zpěvníku duchovních písní, 

které doprovázejí téměř každou mši svatou v České republice, jistě 

najde četné uplatnění během celého roku. Ať chceme nebo ne, moderní 

technologie pronikají i do našich kostelů a snad v každé farnosti už 

můžeme vidět účastníka mše svaté sledujícího text a noty v mobilu. 

I ten největší konzervativec nemusí mít vždy Kancionál po ruce 

a minimálně pro tyto chvíle se hodí mít staženou aplikaci k dispozici. 

Kromě textů a notového zápisu nabízí aplikace, stejně jako tištěná 

verze, texty modliteb, zpovědní zrcadla i základní informace 

ke svátostem a liturgii samotné. 

Převzato z https://magazin.signaly.cz/2101/krestanske-aplikace-co-

vsechno-muzu-mit-v-mobilu 

K ZAMYŠLENÍ 
U nás doma na stěně visí list a na něm 7 vět. Není to dávno co jsme list 

dostali od syna a jeho manželky. Třeba vás nějaká myšlenka osloví: 

• Že nedostaneme vždy to, co chceme, je někdy obrovské štěstí. 

• Největší komunikační problém je, že neposloucháme, abychom 

rozuměli. Posloucháme, abychom odpověděli. 

• V přístavu je loď v bezpečí, ale to není její účel. 

• Pokud má problém řešení, nemá smysl si dělat starosti. Pokud 

řešení nemá, starosti nepomohou. 

• Nemáme a nikdy nebudeme mít život pod svou kontrolou. 

• Když se budeme stresovat tím, co přinese budoucnost, tak 

budoucnost nezlepšíme, ale naši přítomnost si stresem pokazíme. 

• Věř, že všechno, co k tobě má přijít, přijde v ten správný moment. 

Ludmila Bajerová 

 

https://magazin.signaly.cz/2101/krestanske-aplikace-co-vsechno-muzu-mit-v-mobilu
https://magazin.signaly.cz/2101/krestanske-aplikace-co-vsechno-muzu-mit-v-mobilu
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FARNÍ ZÁJEZD  

 

Společná fotografie z farního zájezdu do Jablonného v Podještědí 

v sobotu 29. 5. 2021, během kterého byla posvěcena socha sv. Zdislavy. 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji všem autorům a spolupracovníkům, kteří se podíleli svými 

příspěvky na tomto farním zpravodaji. Jsou to:  

o. Vladimír, Ludmila Bajerová, Eva Davidová, Kamila a Slávek 

Dostálovi, Karolína Najzarová, Ludmila Petrášová 

Sazba: Petra Davidová  

Toto číslo vyšlo v neděli 27. června 2021. 

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

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

Další číslo vyjde předběžně v září 2021. 

mailto:dominik.d@centrum.cz


SVĚCENÍ ORNÁTŮ 
14. 3. 2021, Závišice 

 

 



 

 

 

 

 



 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
28. 3. 2021, Štramberk 

 

 



 

 

 

 

 



 

FARNÍ ZÁJEZD 
29. 5. – 30. 5. 2021, Jablonné v Podještědí

 

 



 

 

 



 

BOŽÍ TĚLO A KŘTINY 
6. 6. 2021, Závišice 

 

 



 

 

 

 

 


