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 SVATÝ FLORIÁN 
 

narozen: 3. století, Cetie u Vídně, Rakousko 

zemřel: 4. května 304, Lorch, Rakousko 
 

patron hasičů, hrnčířů, kovářů, kominíků, sládků, bednářů 

zedníků, horníků; dále Horního Rakouska, Bologne, Krakova a 

celého Polska i některých obcí u nás; vzýván je jako ochránce 

proti suchu, ohni, povodním a neúrodě 
 

atributy: brnění, dům, hrnec, kámen, kámen mlýnský, korouhev, 

koruna, kříž, meč, oheň, orel, plamen, požár, praporec na kopí, 

řeka, škopek, vědro, voda, vojáci 
 

Dle některých údajů se narodil v Cetii u dnešní Vídně. Florián se 

stal významným důstojníkem římské armády a prý i správcem 

provincie. Jeho sídlo bylo v jejím hlavním městě v Lauriacum 

(což je dnešní Enns v Rakousku). V Římě tehdy vládl Dioklecián, 

známý a krutý pronásledovatel křesťanů, k nimž Florián patřil. 

O jeho životě je plno legend a pověstí. 
 

Do Lorch mělo být nebo už bylo uvězněno asi 40 křesťanů. 

Florián je chtěl zachránit a skončil u soudu, kde neohroženě 

vyznal svou víru. Císařský náměstek Akvilín (Aquilinus) ho 

odsoudil k smrti. Tomu prý řekl: "Sloužíce u vojska klaněl jsem 

se Bohu skrytě. Poslechnu ve věcech vojenských, ale jako 

křesťan se nedám nikým přinutit, abych zapřel Krista a klaněl 

se mrtvým modlám." 
 

Legendární pojednání hovoří o jeho dvojím bičování, kterým se 

nepodařilo zlomit jeho věrnost ani oslabit jeho lásku. Proto mu 

pak prý ještě ze zad kleštěmi odtrhávali maso, někde se hovoří 

o stažení z kůže. Nakonec byl usmrcen tím způsobem, že mu 

k hrdlu byl uvázán těžký kámen, většinou se uvádí mlýnský, a 

byl shozen do řeky Emže, v níž se utopil. 
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Dle legendy voda poponesla tělo ke skále, kde na ně upozornil 

orel. Uvádí se také, že tělo bylo nalezeno křesťankou Valerií, 

která se postarala o pohřeb na území svého statku. Později došlo 

k přenesení ostatků. Nad hrobem svatého Floriána u Lince 

postavili pasovští biskupové v 8. století kanonický klášter 

s kostelem svatého Floriána a pak byly kosterní ostatky 

mučedníka přeneseny do Říma a odtud 

je pro Krakov v roce 1183 dostal Kazimír 

II. s krakovským biskupem jako záštitu 

proti Rusům. Část ostatků z Polska 

získal také Karel IV. do chrámu svatého 

Víta v Praze. Části relikvií svatého 

Floriána se nacházejí i v jiných našich 

městech, např. v Olomouci u svatého 

Václava a v Havlíčkově Brodě. V kryptě 

klášterního kostela svatého Floriána 

u Lince je snad dosud vystaven mlýnský 

kámen vytažený z Emže jako relikvie. 
 

Jak se stával i patronem našich měst, jeho obraz se objevoval i 

na obecních pečetích, na věžích i branách měst, na zvoničkách i 

na hospodářských objektech. Zvlášť na Hané ho z věží vzývali i 

hlásní. K prvním jeho atributům patří palma a meč, pak se 

přidávaly další: kříž na prsou a praporec. Nakonec se 

nejčastějším ztvárněním stal římský voják s korouhví v ruce, jak 

z nádoby v druhé ruce hasí hořící dům, hrad nebo kostel. Jako 

patron proti požárům a vodě představoval v dřívějších dobách 

častý námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí. 

Legendární pojednání směřující k hasičství je prý ale výsledkem 

pozdních legend, např. že modlitbou v mládí zachránil hořící 

dům. První nádoby v jeho ruce prý měly obsahovat vodu života, 

která má hasit vyprahlost a zlo. 
 

Patronem hasičů a ochráncem proti požárům se stal zřejmě prý 

až po 15. století, samozřejmě nejspíš v souvislosti s tím, že 

vodou, v níž byl utopen, se hasí oheň. Jedno z pořekadel 

uváděných ve spojení s úctou ke svatému Floriánovi, zní: „Kde 

pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý 

Florián.“ Z toho plyne, že jeho přímluva může hasit i oheň zloby 

a nenávisti. Nezapomínejme, že toto hašení je neméně potřebné 

jako hašení požárů. A láskou se uhasí i oheň zloby. 
                         catholica.cz 
 

 

 POUŤ DO WADOWIC 
 

V sobotu 10. května 2014 bude možnost účastnit se pouti 

do Wadowic do rodného města Jana Pavla II. u příležitosti 

oslavy jeho svatořečení. 
 

Bližší informace jsou na plakátu v předsíni kostela. 
 

 

 SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
 

V pátek 9. května 2014 při mši svaté, která bude v 18:30, se 

bude v kostele svatého Jana Nepomuckého udělovat 

hromadně svátost pomazání nemocných. Taktéž se tato svátost 

bude udělovat ve čtvrtek 15. května 2014 při mši svaté 

od 18:00 v Závišicích. Zváni jsou především nemocní tělesně i 

psychicky – věk není rozhodující. Doporučuje se tuto svátost 

přijmout alespoň jednou za rok od 60 – ho roku života. Je třeba 

být v milosti Boží, bez těžkého hříchu nejlépe po zpovědi. 
 

 

 VÍKEND PRO CETILETÉ 
 

Všichni mladí od 19 do 30 let jsou zváni do Vsi na víkend 

pro cetileté. 
 

Termín: 9. – 11. května 2014 

Cena: 320 Kč 

Registrace: cm.doo.cz/akce/vikend-pro-cetilete/ 
 



 

Začínáme v pátek večeří v 19:00 a končíme v neděli obědem. 

S sebou si vezmi spacák, sportovní oblečení, přezůvky a něco 

dobrého na zub do společné kuchyně. 

Čeká Tě modlitba, společenství, výlet do hor, zajímavý host, noví 

přátelé… 
 

Sbal svůj raneček a dojeď!!! 
 

 

 KRMÁŠ VE ŠTRAMBERKU 
 

9. května 1802 byl posvěcen farní kostel ve Štramberku 

biskupem olomouckým, hrabětem Aloisem Kolovratem. Prosté 

posvěcení bylo roku 1722. 
 

Posvěcení kostela neboli krmáš, budeme slavit v neděli 

11. května při mši svaté v 8:45. 
 

 

 VI. CYKLOPOUŤ PO DIECÉZI 
 

Pojeď s týmem ze Vsi poznat nepříliš známá zákoutí naší 

diecéze! Na Krnovsku a Osoblažsku se nachází množství 

rozhleden, zřícenin, rovněž poutní místo Cvilín či známá 

osoblažská úzkokolejka. 
 

Termín: 16. – 18. května 2014 

Start: 16. května 2014 v 14:00 ve Vsi 

Cena: 350 Kč 

Registrace: dcm.doo.cz 

S sebou: vybavené kolo v dobrém stavu, spacák, karimatka, něco 

do společné kuchyně (např. buchta) 
 

Doprovodné vozidlo bude zajištěno 
 

Všichni mladí od 13 let jsou zváni. 
 

 

 

 NOC KOSTELŮ 

 

V pátek 23. května 2014 od 18:00 do 23:00 proběhne v kostele 

svaté Kateřiny Noc kostelů. Program naleznete v příloze farního 

zpravodaje nebo na plakátech. 
 

 

 ŠTRAMBERSKÁ POUŤ 
 

V neděli 1. června 2014 se uskuteční již tradiční Štramberská 

pouť. V tento den budou v našem farním kostele dvě mše: v 7:00 

mše svatá za farníky celebrována otcem Vladimírem a v 10:00 

mše svatá celebrována otcem Františkem Janotkou. 
 

Odpoledne v 14:30 bude svátostné požehnání. 
 

 

 KOPRSTAR 2014 
 

V měsíci dubnu proběhla pěvecká soutěž dětí základních škol 

z Kopřivnice, Štramberku a okolí, do které se letos přihlásilo 312 

soutěžících. Odborná porota vybrala desítku nejlepších, která si 

před zaplněným sálem mohla zazpívat na finálovém koncertě. 

O konečném pořadí pak již rozhodovaly zaslané SMS s hlasy 

diváků. 
 

Jsme rádi, že na loňské vítězství Aničky Sochové navázal 

v tomto roce další člen štramberské dětské scholy. Zvítězil Vít 

Buzek, který získal hlasy z 324 různých mobilních telefonů. 

Tímto děkujeme všem, kterým se Vítkův zpěv líbil, a zaslali mu 

hlas. 
           ZŠ svaté Zdislavy 

 

 

 

 

 

 

 



 NEMOCNÉ VARHANY VE ŠTRAMBERKU 
 

Od generální opravy varhan farního kostela v roce 1987 již 

uběhla řádka let a přes menší průběžné opravy se začínají 

projevovat stále zřetelněji jejich neduhy. Nejznatelnější je 

nadneseně řečeno jejich dýchavičnost. Při zmáčknutí klávesy je 

nasazený tón provázen mírným či výrazným syčením 

(propouštěním vzduchu), v horším případě tón nezazní vůbec. 
 

Aby píšťala zazněla a vydala po stisknutí klávesy svůj tón, je 

na to třeba řada důmyslných zařízení. V našem případě se jedná 

o membrány, tzv. míšky. Představme si je jako malinké 

svačinové sáčky (i když ve skutečnosti není jejich materiálem 

papír). Po zmáčknutí klávesy se míšek nafoukne vzduchem a 

nazvedne kuželku nad sebou, která pustí vzduch do píšťaly. 

Každá píšťala má přitom svůj míšek a ten je součástí i dalších 

pomocných zařízení. Celkem jich je v našich varhanách přes dva 

tisíce. 
 

Závada spočívá v nekvalitním materiálu míšků osazených 

při generální opravě a jeho praskání. Popraskané míšky byly 

dosud průběžně buď lepeny, nebo vyměňovány. Znamená to 

mravenčí a detektivní práci - odšroubovat lištu s míšky, najít, 

který ze tří až pěti míšku na liště osazených je ten poškozený a 

ten zalepit či nahradit funkčním. Z důvodu špatné přístupnosti 

míšků píšťal II. manuálu, které jsou umístěny v nice zdi 

mezi lodí kostela a místnosti s měchy ve věži, kde je přístup 

vleže a ve stísněném prostoru, varhanář navrhuje a já se k tomu 

přikláním, aby byla provedena jednorázová kompletní výměna 

všech míšků II. manuálu. To představuje při ceně udané 

varhanářem Petrem Strakošem, který zajišťuje servis našich 

varhan v posledních letech, 30 Kč za materiál a 20 Kč 

za provedení práce na kus částku cca 34 000 Kč (v případě 

kompletní výměn  míšků v celých varhanách by se celková cena 

mohla vyšplhat na cca 130 000 Kč). 
 

V tuto chvíli proto navrhuji kompletní výměnu membrán 

prozatím II. manuálu při nákladech cca 34 000 Kč. 
 

Dále bych vás chtěl informovat o skutečnosti, že již několik let je 

ve velkém hlavním měchu varhan poškozen vnitřní stabilizační 

rám, čímž horní víko měchu je při provozu vyvažováno - 

stabilizováno pouze zátěží. V případě nepovolané manipulace se 

zátěží by tak mohlo dojít k nekontrolovanému pohybu víka a 

případnému proražení - poškození kůže měchu. Náklad této 

opravy není zjištěn. 
 

Mějme prosím na mysli, že abychom mohli při svém zpěvu 

při bohoslužbách být důstojně provázeni zvukem varhan, 

budeme muset dříve či později investovat finanční prostředky 

na jejich opravy. 
       Pavel Hykel 

 

 

 VITRÁŽE VE FARNÍM KOSTELE 
 

V letošním roce se podařilo zajistit finanční prostředky 

na restaurování vitráží našeho farního kostela svatého Jana 

Nepomuckého na Náměstí. Díky projektu, který vnikl v loňském 

roce na celkovou opravu farního kostela, byla přidělená městu 

Štramberku vysoká částka dotačního programu regenerace MPR 

a MPZ ve výši 1 525 000 Kč. 
 

Byla podepsána smlouva na opravu vitráží s panem Milanem 

Drábkem o celkové hodnotě 525 000 Kč. Podíl státní dotace je 

510 000 Kč, město Štramberk přispěje 4 838 Kč a farnost zaplatí 

20 162 Kč. 
 

V tomto programu máme připravené ještě další opravy, o které 

se budeme ucházet v dalších letech (vstupní dveře do kostela, 

litinový kříž před kostelem a socha sv. Jana Nepomuckého 

v zahradě manželů Davidových na Kopci). Bude potřeba 

připravit i nátěr Staré věže u fary. 
    Michal Dostál 



 

 PAMÁTKA ROKU 2013 

 KOSTEL SVATÉ KATEŘINY 
 

Kostel svaté Kateřiny v Tamovicích byl 3. dubna 2014 v Písku 

vyhlášen Památkou roku 2013. Tímto titulem jej ocenilo 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. V této 

soutěži jsou hodnoceny nejlepší projekty a realizace obnov 

nemovitých kulturních památek, budov a souborů staveb 

s památkovými, architektonickými či urbanistickými hodnotami 

– například hrady, zámky, kostely, kláštery, divadla a další. 

Komisi zaujala příkladná symbióza využití cenné památky 

po obnově, spojení duchovní činnosti s dalším společenským 

využitím. 
 

Kostel je možné si prohlednout vždy o víkendu v sobotu 

od 12:00 do 17:00 a v neděli od 13:00 do 18:00. V případě 

nepřítomnosti průvodce volejte na tel. číslo 604635585. 

(www.svata-katerina.cz). 
 

Za udělení ceny Památka roku 2013 společně poděkujeme 

děkovnou mši svatou v kostele sv. Kateřiny v sobotu 

17. května v 17:00. Svou účast přislíbil i otec František 

Janotka. Hlavní celebrant bude děkan Alois Peroutka. 
    Michal Dostál 

 

 

 PROSBA 
 

Prosíme farníky, aby pomohli při zajišťování otevírání kostela 

svaté Kateřiny o víkendech a přihlásili se Dominikovi Davidovi 

na tel. 604 548 586 nebo na dominik.d@centrum.cz 

Děkujeme za pomoc. 
    Michal Dostál 

 

 

 

 

 

 FARNÍ LES 
 

Farní les na Libotíně byl v urychleném procesu převeden 

na farnost a jelikož je napaden kůrovcem tak musí být vytěžen. 

Vše zajišťuje biskupství. Kdo by měl zájem o palivové dříví, nebo 

práci v lese (měl by být odborník s patřičným vzděláním) a měl 

by zájem o práci, ať se obrátí na pana Jiřího Glogara (732 232 

970). 
 

 

 SBÍRKY NA POTŘEBU FARNOSTI 
 

V neděli 6. dubna 2014 bylo ve sbírkách na potřebu farnosti 

vybráno: 

Štramberk 28 588 Kč 

Závišice 3 700 Kč 

Za dary Pán Bůh zaplať. 
 

 MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 
 

V měsíci květnu budou bývat po mších svatých májové 

pobožnosti skládající se z májového čtení, litanií k Panně Marii a 

závěrečné modlitby. 
 

 APOŠTOLÁT MODLITBY - KVĚTEN 
 

Úmysl všeobecný: 

Aby hromadné sdělovací prostředky byly nástrojem sloužícím 

pravdě a míru. 
 

Úmysl evangelizační: 

Aby Maria, Hvězda evangelizace, směřovala poslání církve 

k ohlašování Krista všem lidem. 
 

Úmysl národní: 

Aby doba přípravy na kněžství byla pro bohoslovce školou 

svatosti a moudrosti. 
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 DĚTSKÉ OKÉNKO  PROGRAM BOHOSLUŽEB V KVĚTNU 
  Štramberk Závišice 

1. Čt sv. Josef Dělník 8:45 18:00 

2. Pá sv. Athanásius 18:30 

3. So Svátek sv. Filipa a Jakuba 18:30 

4. Ne 3. velikonoční – sv. Florián    

 mše svatá za hasiče 8:45 10:15 

5. Po sv. Gothard 

6. Út sv. Jan Sarkander 6:45 18:00 

7. St sv. Benedikt II. 18:30 

8. Čt Panna Maria, 

                           Prostřednice všech milostí 8:45 18:00 

9. Pá sv. Hermus 18:30 

10. So sv. Izidor 18:30 

11. Ne 4. velikonoční – sv. Ignác z Láconi –   

 KRMÁŠ (posvěcení kostela) 8:45 10:15 

12. Po sv. Pankrác 

13. Út sv. Ondřej Hubert Fournet 6:45  

14. St Svátek sv. Matěje 18:30 

15. Čt sv. Žofie 6:45 18:00 

16. Pá Svátek sv. Jana Nepomuckého 18:30 

17. So sv. Paschal Baylon 17:00  

 děkovná mše svatá bude v kostele svaté Kateřiny 

18. Ne 5. velikonoční – sv. Jan I. 8:45 10:15 

19. Po sv. Petr Celestýn 

20. Út sv. Klement M. Hofbauer 6:45 18:00 

21. St sv. Ondřej Bobola 18:30 

22. Čt sv. Julie 6:45 18:00 

23. Pá sv. Jan Křtitel de Rossi 18:30 

24. So sv. Vincent Lerinský 18:30 

25. Ne 6. velikonoční – sv. Řehoř VII.  

 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 8:45 10:45 

         Pobožnost u Panny Marie – u ZŠ Štramberk 18:00 

26. Po sv. Filip Neri 

27. Út sv. Augustin z Canterbury 6:45 18:00 

28. St sv. Emil 18:30 

29. Čt sv. Maximin 6:45 18:00 

30. Pá sv. Zdislava 18:30 

31. So Svátek navštívení Panny Marie 18:30 


