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KNĚŽÍ ZE ŠTRAMBERKA
V tomto čísle zpravodaje vzpomínáme na dva kněze, kteří by v měsíci
červenci oslavili významná jubilea. Otec Jan Jeřábek by 26. července
oslavil 100 let a otec Norbert Bohuslav Sopuch 1. července 45 let od
kněžského svěcení.

P. JAN JEŘÁBEK SDB
P. Jan Jeřábek se narodil 26.7.1917
ve
Štramberku v Dolní ulici manželům Vincenci a
Aloisii Jeřábkovým. V době jeho narození byl otec
už mrtev. Měl dva starší sourozence – bratra
Vincence a sestru Františku. Obecnou školu a 1.
ročník
měšťanské
školy
navštěvoval
ve
Štramberku. Potom odešel na studia k salesiánům
do Fryštáku. Noviciát konal v letech 1934-35 ve
Sv. Beňadiku. První sliby složil 31.7.1936, věčné
sliby o 6 let později. Maturoval na klasickém
gymnáziu v Kroměříži 1938. Rok byl asistentem v oratoři v Ostravě a
pak dva roky ve Fryštáku. Teologická studia absolvoval na salesiánském
učilišti. V letech 1942-44 byl totálně nasazený u Bati ve Zlíně. Na konci
války jel s dalším spolubratrem vyzvednout Štěpána Trochtu z
koncentračního tábora Dachau. Na kněze byl vysvěcen 29.6.1946 v
katedrále sv. Víta v Praze. V následujících letech působil jako vedoucí
studentů filosofie – rok v Ořechově a pak v Přestavlkách. Od dubna 1950
do dubna 1955 byl internován v Želivě. Po propuštění se vrátil do
Štramberka a pracoval v podniku Tatra Kopřivnice jako elektrikář. Při
zaměstnání vystudoval večerní průmyslovku. V Tatře pracoval až do
odchodu do důchodu v roce 1978. Po politickém uvolnění v roce 1969
vypomáhal v duchovní správě v Ostravě-Třebovicích. V roce 1973 mu byl
odebrán státní souhlas. Tajně vypomáhal jako kněz, kde bylo potřeba, i
,když za to hrozil policejní postih a případné vězení. Otec Jan si zachoval
až do konce života bystrost ducha a dobrou paměť. Dovedl svým
vlastním humorem šířit optimismus a úsměv. Zemřel po krátké nemoci o
Slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2008. v ostravské nemocnici.
Je pohřben v rodinném hrobě ve Štramberku.
Jeho nedožité 100. narozeniny si připomeneme při mši svaté v neděli 30.
července 2017.

P. NORBERT BOHUSLAV SOPUCH
Otec Norbert Bohuslav Sopuch se narodil 10. září
1919 ve Štramberku rodičům Rudolfovi a Terezii
Sopuchovým jako páté, nejmladší dítě v najaté
světničce u Hyklů v Dolní ulici. Později se celá rodina
přestěhovala do přiděleného závodního bytu na
Dražném.
10. září 1933 když dovršil 14 let, byl přijat jako učeň
do oboru slevač kovu a 12. září do učení v Kopřivnici
taky nastoupil. Následnou válku strávil v zaměstnání
v Tatře Kopřivnice ve slévárně. Když válka skončila,
bylo mu 26 let a nastoupil do Písku na „Přípravku pro
pozdní kněžská povolání“. Následně o velikonocích 1946 přestoupil do
Juvenátu premonstrátského řádu v Mariánských Lázních jako kandidát
tepelské kanonie a v roce 1948 vstoupil do noviciátu.
Zapsal se na teologickou fakultu v Praze. Velikonoce roku 1950 strávil
v klášteře Teplá, ale po návratu na Strahov 14. dubna 1950 byl
internován do kláštera v Broumově v severních Čechách a následně
nastoupil na vojenský výcvik PTP, odkud byl v říjnu propuštěn.
Po návratu domů pracoval nejprve v účtárně a následně, po zásahu STB,
jako pomocník údržby ve firmě Kotouč Štramberk. V dubnu roku 1960
přestoupil zpět do TATRY a pracoval až do roku 1968 v hlinikárně.
V září roku 1968 nastoupil ke studiím do semináře v Olomouci a 1. 7.
1972 byl vysvěcen na kněze. Slavná primice za účasti rodiny, spolubratří
a bývalých spolupracovníků byla slavena ve Štramberku 8.7.1972.
8. září 1972 nastoupil na první místo v Hlučíně, později dostal excurendo
přiděleny i Šilheřovice, následně byl přeložen do Moravského Berouna a
v roce 1991 se vrátil do kláštera Teplá.
Zemřel 17. listopadu 2006 v nemocnici v Mariánských Lázních a je
pochován na hřbitově v klášteře.

LETEM SVĚTEM INTERNETEM
Chystáte se někam na dovolenou či prázdniny a nevíte, jak tam v neděli
budou bohoslužby? I na tuto záležitost zná internet odpověď. Zkuste se
podívat na stránky:
https://bohosluzby.cirkev.cz/

HISTORIE FARNÍ VĚŽE UKONČENÍ
Území Štramberské zabírá plochu 892 hektarů, z čehož je zřejmo, že
obyvatelstvo ode dávna jako v jiných městech musilo hledati hlavní
výživy v průmyslu. Nejstarší průmysl byl soukenický a plátenický, které
úplně zanikly. Rolníků bylo ovšem málo, proto zastupovali jednotlivci
blízké pozemky kopřivnické a závišické. Také se rolnictví pro čilý
průmyslový ruch nevyplácí, jednak také pro nedostatek zdatných
pracovníků a značné mzdy. Mať např. služka při celém zaopatření 120
korun ročně, pacholek 200 korun. V rodinách městských platí ovšem
jednotlivci služce 14 až 16 korun měsíčně. Nádeník dostává při stravě
denně 80 hal., o své stravě 1 kor. 70 hal. Samo zřejmo, že výnos půdy
domácímu obyvatelstvu nedostačí, pročež musí se různé plodiny
dovážeti. Cena těchto plodin letos značně stoupla. Zato ovocných stromů
je dosti, hlavně švestek, též jabloní a hrušní. Nejoblíbenější druh jablek
jsou Jadrničky a Panenské. Poměrně k plodné půdě nelze chovati tolik
dobytka, kolik by na potřebu obyvatelstva bylo žádoucno. Proto donášejí
sem ze Ženklavy a Rybího mléko, máslo, sýr. 1 kilogram másla za 2 kor
30 hal, 1 kilogram sýra za 32 hal, 1 litr mléka za 20 hal. Roku 1900 bylo
napočítáno 47 koňů, 421 kusů hovězího dobytka, 83 koz, 25 ovec, 145
vepřů, 95 úlů včel, 1589 slepic, 247 hus, 19 kachen. Cena drůbeže
nekrmené: husa 4 – 5 korun, kachna 2 – 3 koruny, slepice 1 kor. 40 hal.
– 1 kor. 80 hal., párek kuřat 1 kor. 40 hal – 1 kor. 60 hal., pár holubů 70
– 80 hal., kopa vajec 4 koruny. Cena masa: 1 kilogram hovězího a neb
telecího 1 kor. 44 hal., 1 kilogr. vepřového 1 kor. 60 hal., 1 kilogr.
skopového 1 kor. 28 hal., 1 kilogr. sádla nebo slaniny 2 kor.
Roku 1896 postavil baron Lindheim železnou dráhu ze Štramberka do
Veřovic. Při stavbě této dráhy byli též zaměstnáni dělníci z Haliče,
z nichž někteří se potom v našem městě trvale usadili. Za to v létech 80
– tých min. století hledalo několik rodin zdejších lepšího bytí v Haliči a
Bukovině, mnozí však vrátili se zklamáni nazpět. Lépe dařilo se
vystěhovalcům z let 70 – tých minulého století v Americe, ba jedna
rodina našla své štěstí v Austrálii na Novém Zelandě.
Lázně založené homeopatem Janem Bajerem v 60 – tých létech
minulého století nacházejí se nyní v majetku německé akciové
společnosti, před tím náležely Frant. Krečmerovi, pens. nadučiteli
zdejšímu.
Protože okresní silnice Štramberkem vedoucí na některých místech je

tak úzká, že ani dva vozy vedle sebe projeti nemohou, zamýšlí obec
zakoupením některých budov silnici tuto přiměřeně rozšířiti. Také se
vyjednává, aby při zdejším poštovním a telegrafním úřadě byla zřízena
stanice telefonická. Stavební ruch je v poslední době dosti čilý. Obecní
příjem r. 1906 = 21 170 korun 70 hal., vydání 20 014 kor. 28 hal.
Na konec uvádím ještě pokud paměť sahá jména těch, jimž důvěrou
občanstva správa našeho města svěřena byla: Tomáš Prosek, Jan
Žerdík, Ant. Kelnar, Aug. Prosek, Aug. Raška, Josef Jurák, Aug. Prosek
(podruhé), Jos. Bár, Aug. Prosek (potřetí), Jos. Hykel, Jan Janek, Petr
Hykel a MUDr. Ad. Hrstka. Dlouholetým tajemníkem obecním je Jan
Jurák. Kéž je rodná obec naše i v budoucnosti šťastná ve volbě svých
zástupců!
Opomenul jsem také podotknouti, že c.k. tereziánská rytířská akademie
(velkostatek tereziánský) má značné pozemky, jejichž ochrana svěřena
jest Rud. Horákovi, revírníkovi.
Snad bude v budoucnosti někoho zajímati, kterak se dříve lámal
vápenec. Krátkým železným dlátem a kladivem vyhloubil kamenář ve
skále vápencové díru 15 – 20 palců hlubokou, do níž náboj vložil a dobře
jej dřevěnou tyčí upěchoval. Na náboj postavil železnou jehlici, kterou
utloukl kolem dokola jílem nebo cihlou, načež železnou jehlici vytáhl.
Místo jehlice strčil dělník zápalku, která byla upravena takto: uřízlo
se stéblo s kolénkem, čím delší, tím vhodnější, prázdná trubka stébla
naplnila se prachem a strčila kolénkem dolů do otvoru po železné jehlici
zůstaveném. Na stéblo položila se hubka zapalovací, která se rozžehla.
Doba, kdy dělník rozžehl hubku a kdy náboj vybuchl, dostačila, aby se
odebral na bezpečné místo, kdež očekával výsledek rány. Po výbuchu
odstranil utržené kameny a větší kusy rozklepal na přiměřenou velikost,
načež započal práci svou znova.
V době pozdější dobýval se vápenec takto: Kamenáři vyvrtali do skály
těžkým železným drátem otvory. Vráželi totiž do skály, až vyhloubili
otvory 70 cm hluboké. Do vyvrtaných otvorů vložily se dynamitové
patrony opatřené doutnáky. Na to dal dozorce znamení trubkou.
Kamenáři zapálili doutnáky a odešli stranou. Když dohořely doutnáky,
vybuchly patrony, čímž utrhlo se kus skály. Potom vrátili se lámači na
svá místa a odlamovali natržené kusy. Ulomené balvany dole dělníci
drobili a nakládali do vagonů. Potom se vápenec dopravil do železáren,
cukrovarů a vápenek.
V době nynější láme se vápenec tímtéž způsobem, jenom že se náboje
zapalují v jednotlivých partiích najednou elektrickým přístrojem.

Poznamenal jsem některé události a uvedl několik jmen doufaje, že se
jimi těm, kdož po létech řádky tyto čísti budou, zavděčím.
Konče prosím, aby Bůh všemohoucí město naše a jeho obyvatelstvo ode
všeho zlého chrániti ráčil.
Psáno ve Štramberku dne 8. října 1907.
Bohuslav Blažek – učitel a pisatel tohoto spisu
Dle originálu přepsal Monsport Vojtěch v létech 2016 - 2017

SBÍRKY V MĚSÍCI ČERVNU 2016
V neděli 4.6.2017 bylo na Charitu ve Štramberku vybráno 8 890,- Kč a
v Závišicích 4 137,- Kč.
V neděli 20.11.2016 bylo při sbírce na potřeby farnosti ve Štramberku
vybráno 12 822,- Kč a v Závišicích 5 860,- Kč.
Za všechny vaše dary, Pán Bůh zaplať

INFORMACE O OTEVŘENÝCH CHRÁMECH
Od 1. 7. 2017 dochází k rozšíření otevírací doby u farního kostela sv.
Jana Nepomuckého a to následovně:
úterý až pátek od 11 do 17 hodin
sobota a neděle od 10 do 17 hodin
pondělí zavřeno
Kostel sv. Kateřiny zůstává beze změn. Otevřeno je v sobotu a v neděli
od 13 do 17 hodin.

PODĚKOVÁNÍ
1. července letošního roku uplynulo 5 let od znovuotevření kostela sv.
Kateřiny po rekonstrukci. Tímto byla splněna podmínka udržitelnosti
projektu, kdy jsme se zavázali kostel po 5 let pravidelně otevírat. Tímto
bych chtěl poděkovat všem, kteří se po uplynulých 5 let podíleli na
otevírání kostel otevírat pro veřejnost. Přestože se zde všichni nevejdou,

chtěl bych jmenovitě poděkovat alespoň několika z nich. Paní Anně
Gerykové, panu Jaroslavu Dostálovi st., Jaroslavu Dostálovi, Michalovi
Dostálovi a jeho rodině, paní Marii Ulrichové, Alžbětě Sykalové,
Václavovi Najzarovi a panu Luboši Sopuchovi. Celkem bylo u svaté
Kateřiny odslouženo přes 200 víkendů. Protože některé služby ani
nebyly zapsány do seznamu, bude toto číslo určitě ještě vyšší. Tabulku
s celými statistikami si můžete prohlédnout na farním webu.
Otec Vladimír se také připojuje k poděkování všem, kdo se během těch
pěti let nasadili a ochotně vykonávali službu bližnímu a potažmo i Bohu
v kostele sv. Kateřiny. Myslí, že i díky této obětavé službě se tento
kostelík dostává pomalu do podvědomí lidí i nevěřících. A také i tato
služba byla jednou z příčin toho, že kostel sv. Kateřiny byl vyhlášen
Památkou roku 2013.
Závěrem bych tedy chtěl za celou farnost ještě jednou vyslovit upřímné
Pán Bůh zaplať všem, kteří se na otevírání kostela podíleli a přispěli tak
k úspěšnému dokončení projektu.
Dominik David

PŘÁNÍ
Redakce Farního zpravodaje přeje všem farníkům krásnou
dovolenou a dětem krásné prázdniny.

APOŠTOLÁT MODLITBY ČERVENEC
Evangelizační úmysl: Odloučení od víry
Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši modlitbu a
evangelní svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána a
krásu křesťanského života.
Národní úmysl:
O sílu k hlásání evangelia, protože mnoho našich bratří žije bez síly,
světla a útěchy plynoucích z přátelství s Ježíšem Kristem, bez
společenství víry, které je přijímá, bez horizontů a smyslu života.

APOŠTOLÁT MODLITBY SRPEN
Všeobecný úmysl: Umělci
Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i
druhým poznávat krásu stvoření.

Národní úmysl:
Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na Boží
lásku

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
VE ŠTRAMBERKU A ZÁVIŠICÍCH
Štramberk

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

Mše svatá není
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá s adorací
Mše svatá s nedělní platností
Mše svatá

6:45
18:30
6:45
18:30
18:30
8:30

Závišice

18:00
18:00
10:00

Jednou za čtrnáct dní bude sobotní večerní mše svatá s nedělní platností
v kostele sv. Kateřiny. V měsíci červenci to bude v sobotu 1., 15. a 29.,
v měsíci srpnu pak 19. a v měsící září 2., 16. a 30. 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 je najdete na webu
stramberk.farnost.cz

 NĚCO NA ZASMÁNÍ 
Víte, kdo má nejlepší zaměstnání?
No přece papež! Má jenom jednoho šéfa a uvidí se s ním až po smrti!


