
ZPRAVODAJ 

ŠTRAMBERSKÉ FARNOSTI 
 

BŘEZEN 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

Z obsahu: 

 P. Dominik Alois Marek 

 Historie farní věže 

 Apoštolát modlitby 

 

a mnoho dalšího … 
 

 

 

 

Internetové stránky farnosti: www.stramberk.farnost.cz 
 

 

http://www.stramberk.farnost.cz/


KNĚŽÍ POCHÁZEJÍCÍ ZE ŠTRAMBERKA 

Na přání mnoha zdejších farníků začneme od současného čísla 

zveřejňovat životopisy a životní osudy kněží, kteří pocházejí z naší 

štramberské farnosti. 

 

P. DOMINIK ALOIS MAREK 

 
Narodil se 24. ledna 1917 ve 

Štramberku na Moravě v Dolní 

ulici, jako třetí ze čtyř sourozenců 

– dvě starší sestry a mladší bratr. 

Absolvoval gymnázium v Příboře. 

Duchovenskou formaci absolvoval 

v klášteře v Olomouci. Do 

noviciátu vstoupil v září 1936 a 

slavné sliby složil 28. září 1937.  

Na kněze byl vysvěcen 5. července 

1942. Až do dokončení studií v 

roce 1944 zůstal v Olomouci. Na 

konci války a krátce poté, žil jako 

člen pražského dominikánského 

konventu. V letech 1945 - 1950 pracoval jako ekonom olomouckého 

konventu. Po komunistickém převratu v roce 1948 měl být 20. 

března 1950 v olomouckém klášteře zatčen a souzen v 

monstrprocesu s řeholníky; z kláštera však unikl a skrýval se až do 

amnestie v květnu 1960 u známých na půdě.  

V roce 1961 byl odsouzen na čtyři roky vězení za podvracení 

republiky; vězněn byl až do amnestie v květnu 1962 ve Valdicích. Po 

propuštění žil ve Štramberku a pracoval jako soustružník v Tatře 

Kopřivnice. V roce 1968 přišel zpět do Olomouce, kde byl až do roku 

1974 tajemníkem teologické fakulty. Po odebrání státního souhlasu 

pracoval jako vrátný v Dopravních stavbách. Jako důchodce dostal 

roku 1979 státní souhlas pro výpomoc na Svatém Kopečku, kde 

působil do roku 1990. Poté sloužil do roku 2007 v Olomouci v kostele 

sv. Kateřiny a u Milosrdných sester svatého Kříže v arcibiskupské 

rezidenci. V roce 1996 se vrátil do rekonstruovaného kláštera v 



Olomouci, kde v péči bratří strávil závěr svého dlouhého života. Po 

dlouhé nemoci odešel z tohoto světa k Pánu 6. ledna 2013 ve věku 

nedožitých 96. let. Pohřben je v Olomouci. 
Z rodinného archívu 

LETEM SVĚTEM INTERNETEM  

Už jste někdy slyšeli o vatikánském rozhlasu? Možná jej i 

posloucháte. A víte, že vatikánský rozhlas má i své zajímavé webové 

stránky? Jejich adresa je: 

www.radiovaticana.cz 

Naleznete zde nejen program a frekvence českého vysílání tohoto 

rozhlasu, ale také zprávy z dění ve Vatikánu, potažmo informace o 

důležitých událostech v církvi, promluvy a encykliky papeže 

Františka, informace o jeho činech i cestách, fotogalerii i 

publicistiku, rozhovory i zvukový archív a leccos dalšího.  

 

 

 

HISTORIE FARNÍ VĚŽE 3. DÍL  

K věži dány 2 sochy z hořického kamene a vprostřed ponechána 

socha sv. Jana Nep., která se na fasádě starého kostela nacházela. 

Jest to na památku tří bývalých farářů – děkana Vysloužila Jana, 

faráře Josefa Nehudka a nynějšího víceděkana Antonína Pavlíka, 

věnováno od slečen Františky a Barbory Proskových za 1 340 korun. 

Byly vytaženy 30. září a 1. října. 

Zároveň byly i 2 zvony s umíráčkem ze staré věže přeneseny, hlavice 

za 375 korun opraveny a místo necháno pro nový velký zvon, který 

se má později zakoupiti. 

Opozice nechtěla se začátku žádných hodin. Na nátlak katolíků 

podal p. Socha J. návrh na mimořádné sezení, v němž koupě hodin 

byla schválena a sbírka ku hražení usnešena. Sebralo se za jednu 

neděli přes 1 000 korun. Tak hodiny zabezpečeny – poněvač ty na 

staré věži velmi špatně šly. 

Zároveň byl i kostel zvenku upraven. Byl při posledním líčení 

opatřen pásy ze žluté barvy, které byly částečně deštěm ošlehány a 

velmi nemilý poskytovaly pohled. Kostel oškrábán, jemnou maltou 

http://www.radiovaticana.cz/


omítnut a světlemodře natřen. Obstaral to Kostelní výbor za 1 500 

korun. 

I sakristie byla upravena. Schodiště za oltářem zbořeno a zazděno, 

též i jedno okno, dvě schodiště vedoucí na kůr, poněvač nové 

schodiště věží byly opatřeny. Náklad 1 080 korun vedl kostel 

z vlastního jmění. I 7 nových oken zakoupeno barevných po 280 

korunách. 

4. října vytažen Kříž, byv potichu napřed posvěcen. 

Svatý Kříži vládni nad celým městem a krajem. Sv. Jene, Josefe a 

Antoníne, přijměte nás všechny pod svou ochranu, aby tento sv. Kříž 

byl nám ochranou a záštitou v každé nouzi, hlavně v den soudu 

Božího! 

Ve Štramberku, 1. Října 1907 v první den růžencové pobožnosti, 

tedy pod ochranou Matky Boží. 

 

Josef Fiala     Antonín Pavlík 

nadační kaplan    víceděkan a farář 

 

Jan Hrubý     Josef Socha 

kooperátor     farář na odpočinku 

Jako zástupce p. architekta prováděl stavbu velmi dovedně a 

obratně řídil a ku všeobecné spokojenosti dokončil pan inženýr Jan 

Holeček z Prahy.  
     

    Pokračování v příštím čísle FZ 

 

SBÍRKY V MĚSÍCI ÚNOR 2017 

 
 

V neděli 5.2.2017 bylo na potřeby farnosti ve Štramberku vybráno    

13 204,- Kč a v Závišicích 4 510,- Kč.  

V neděli 19.2.2017 bylo při sbírce na Haléř svatého Petra ve 

Štramberku vybráno   12 496,- Kč a v Závišicích 4 568,- Kč. 

 

Za všechny vaše dary, Pán Bůh zaplať 



ZNÁTE MĚ? 

Neuznávám spravedlnost. 

Nezabíjím. Jen mrzačím. 

Lámu srdce a ničím životy. 

Mými vlastnostmi jsou mazanost a zlomyslnost. 

S věkem sílím. 

 

Čím víc mě  citují, tím víc mi věří. Daří se mi ve všech vrstvách 

společnosti. Mé oběti jsou bezmocné. Nemohou se proti mně bránit, 

protože nemám tvář ani jméno. Není možné mě vystopovat. Čím víc 

se kdo snaží, tím víc unikám. S nikým se nepřátelím. Jen jednou 

někomu poskvrním pověst a už se nikdy neočistí. Svrhávám vlády a 

rozvracím manželství. Bořím kariéry a přináším bezesné noci, 

zármutek a trápení. Kvůli mne nevinní lidé pláčou do polštáře. 

Tvořím novinové titulky a působím bolest srdcím. Říkají mi 

pomluva.  

Až budete mít chuť dát k lepšímu o někom nějakou historku, 

zamyslete se: Je to pravda? Je to nutné? Je to ohleduplné? Pokud ne, 

buďte, prosím, raději zticha….  

Z nástěnky v exercičním domě 

NAMÍSTO POMLUVY MODLITBA A POKÁNÍ 

Kdo mluví špatně o svém bližním, je 

pokrytec, který nemá dost odvahy, aby si 

přiznal vlastní nedostatky. Klepy jsou 

svým způsobem zločinem. Vždy, když 

pomlouváme své bratry, napodobujeme 

Kainovo vražedné gesto.  

„Jak to, že vidíš třísku v oku svého 

bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?“ tato Ježíšova slova 

otřásají svědomím každého člověka v každé době. Ježíš nejprve 

mluví o pokoře a potom přechází k jejímu opaku – onomu 

http://www.obrazky.cz/?q=PAPE%C5%BD+franti%C5%A1ek&url=http://media.zenfs.com/en_us/News/ap_webfeeds/b96545da85274160ad58e34b2f34defe.jpg&imageId=f3ec8a4b1c52b71b&data=lgLEEIdcqIjwSOF6O2Fq5ykIlXfEMCxEurLfrCQwuvscn40YmGd46aGN8uyvO4pgootHJV71kEtbGrtDc68Sr5wVC85iRc5Yt-sZxAI_OZPEAnIXxAJRHcQCh58=


nenávistnému postoji vůči bratru, když se stáváme jeho soudcem. 

Ježíš tu používá ostrý výraz – pokrytec. 

Ti, kteří žijí posuzováním a pomlouváním druhých, jsou pokrytci. 

Nemají sílu a odvahu pohlédnout na své vlastní nedostatky. Pán tu 

neplýtvá mnoha slovy. Později řekne, že ten, kdo ve svém srdci 

nenávidí bratra, je vrah. Také apoštol Jan to jasně říká ve svém 

prvním listu – kdo svého bratra nenávidí, je ve tmě; kdo soudí svého 

bratra, je ve tmě. 

Pokaždé, když ve svém srdci soudíme své bratry, či – ještě hůře – o 

nich mluvíme s druhými, stáváme se křesťanskými vrahy. Křesťan, 

který vraždí…. To není můj výraz – říká to Pán. A neponechává tu 

prostor různým odstíněním. Pomlouváš-li bratra, zabíjíš ho. Vždy, 

když to děláš, následuješ Kaina, prvního vraha v dějinách. 

Nynější čas diskusí o válce a míru po nás požaduje vlastní obrácení. 

Pomluvy se totiž vždy druží k zločinnosti a nejsou nikdy nevinné. 

Jazykem velebíme Pána a Otce. Pokud jim však zlořečíme lidem, 

zabíjíme tak Boha, jeho obraz v bratru. Kdosi by mohl namítnout, že 

leckdo si pomluvu zasluhuje. To je však omyl! 

Běž se za takového člověka pomodlit! Běž a čiň za něj pokání! A 

potom, je-li nezbytné, promluv přímo s tímto člověkem, který může 

napravit svou vadu. Ale nevyprávěj to celému okolí! Pavel, který byl 

velkým hříšníkem, sám o sobě prohlašuje: Dříve jsem byl rouhač, 

pronásledovatel a násilník. Dostalo se mi však milosrdenství… 

Nikdo z nás se možná nerouhá – možná. Jestli však někdo z nás šíří 

klepy, je to jistě pronásledovatel a násilník. 

Vyprošujme si tedy sami pro sebe a pro celou církev milost obrácení 

od zločinného pomlouvání k lásce, pokoře, mírnosti a velkodušnosti 

lásky k bližnímu. 

Z homilie papeže Františka k postní době 

 

 

 



DĚKANÁTNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA 

V neděli 12. března v 15:00 jste srdečně zváni na modlitbu křížové 

cesty, kdy společně projdeme část stezky Via Crucis kolem Rybí.  

Sejdeme se u kostela Nalezení sv. Kříže v Rybí. 

Těšíme se na společně strávené odpoledne. 

 

PSYCHOLOGIE VS. NÁBOŽENSTVÍ 

V úterý 7.3.2017 od 18:00 hodin v Katolickém domě v Kopřivnici jste 

srdečně zváni na přednášku PSYCHOLOGIE VS. NÁBOŽENSTVÍ 

aneb zpověď vs. duchovní doprovázení vs. psychoterapie. 

Přednáší P. Lukáš Engelmann, duchovní farnosti Ostrava – 

Třebovice. 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DÍVKY 

Diecézní centrum pro mládež zve dívky na duchovní obnovu do 

kláštera Sester Služebnic Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Kravařích 

na téma:  

Blahoslavení ti, kdo stavějí dům svého života na skále. 

Začátek je 10.3.2017 v 18:00 hod a ukončení duchovní obnovy je 

plánováno na 12.3.2017 ve 13:00 hod. 

Sebou si vezměte bibli, spacák, dobrou náladu, dobrovolný 

příspěvek.  

Kontakt: Sr. M.Margareta Štědroňová,  

Kostelní 55, 747 21 Kravaře,  

e-mail: sr.margaretasscj@gmail.com,  

tel: 722079158  
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APOŠTOLÁT MODLITBY ÚNOR 
 

Evangelizační úmysl: Podpora pronásledovaných křesťanů 

Za pronásledované křesťany, aby zakoušeli podporu celé církve skrze 

modlitbu i hmotnou pomoc. 

Národní úmysl:  

O milost a sílu opustit to, co přímo nesouvisí s jádrem evangelia (EG, 

č. 43). 

 

ZMĚNA ČASU 

V neděli 26.3.2017 začíná platit letní čas. V tuto neděli se hodiny ve 

02:00 (SEČ) posunou na 03:00 (SELČ).  

NEZAPOMEŇTE 

 

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 

 

Každou postní neděli bude ve farním kostele ve Štramberku v 7:45 

pobožnost Křížové cesty. 

Časy bohoslužeb se mohou měnit, aktuální týdenní přehled je vždy 

uveden ve vývěsce v kostele, nebo je najdete na webu  

stramberk.farnost.cz 


