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P. ALBÍN JAROSLAV KVITA SDS, MUČEDNÍK 
 

Dne 10. září uplynulo 55 let od smrti salvatoriánského kněze P. 

Jaroslava Albína Kvity SDS. Mezinárodní historická komise ho před 

nedávnem zapsala do seznamu umučených pro víru ve 20. století. 

Protože se jedná o rodáka z blízkého Rybí, přinášíme jeho životní 

příběh: 

 

Narodil se 15.5.1915 v Rybí u Nového Jičína, 

jako nejstarší ze sedmi dětí v chudé, zato však 

zbožné rodině. Vnímavý a bystrý ministrant 

neušel pozornosti faráře Dostála, jenž mu 

v roce 1926 zařídil vstup do juvenátu 

salvatoriánů (Společnost Božského Spasitele, 

lat. Societas Divini Salvatoris – SDS) ve 

Valašském Meziříčí, respektive na gymnázium 

ve stejném městě. Vliv otců vedoucích juvenát 

byl natolik silný, že v sobě odkryl povolání stát 

se též salvatoriánem, proto po maturitě v r. 

1932 nastoupil do noviciátu v německém 

Heinzendorfu (dnešní polské Bagno). Po jeho zakončení složil dne 

8.9.1933 věčné sliby do rukou českého provinciála salvatoriánů 

Leonarda Pauka ve Vranově u Brna a přijal řeholní jméno Albín. 

V roce 1936 následovaly sliby věčné a po nich studium teologie 

v Pasově. Na sv. Petra a Pavla v r. 1938 byl v tomto krásném 

bavorském městě vysvěcen na kněze, primiční mši sloužil v rodném 

Rybí. 

Svěcení přijal ještě během studií, která měl v Pasově dokončit po 

prázdninách. Nicméně po neblahých zářijových událostech roku 1938 

musel v důsledku nastalé politické a společenské situace přejít do 

salvatoriánské komunity v Brně-Husovicích a dokončit studia 

v brněnském kněžském semináři. Další roky působil v rámci 

husovické komunity, učil děti náboženství, jezdil s nimi na výlety, 

sportoval s nimi, sloužil mše, zpovídal. Velice rád a ochotně 

vypomáhal též na poutním místě u Panny Marie Vranovské. Ač to zní 

jako klišé, byl oblíbeným pro svou dobrosrdečnost, obětavost a 

opravdovost. 



Po válce nabral jeho řeholní život takříkajíc úřední směr – stal se mj. 

ekonomem provincie, prvním konzultorem provinční rady a nadto i 

sekretářem. Přišel však únor 1948, dva roky nato nechvalně známá 

„Akce K“, v jejímž rámci byl se svými spolubratry internován v Oseku 

u Duchcova. Rok poté si coby „zvlášť nebezpečný“ vysloužil převoz do 

mnohem přísnějšího internačního tábora v Želivě, kde vládl vpravdě 

vězeňský režim. Jeho neteř v jedné vzpomínce uvádí, že v balících 

s oblečením, které posílal její matce domů na vyprání, byly často 

k vidění krví potřísněné kusy oděvu. Zde byl spolu s ostatními nucen 

tvrdě pracovat na stavbách a na polích. Trvalo to až do roku 1955, kdy 

byl konečně propuštěn. Odebral se k blízkým příbuzným žijícím v té 

době ve Vražném u Oder. 

Povolení k vykonávání kněžské služby vzhledem ke svému založení 

pochopitelně nedostal. Aby nebyl klasifikován coby příživník, nechal 

se zaměstnat v zemědělství a posléze mj. na pile v Mankovicích. 

Občas jej vyhledali příslušníci StB se slibem, že by se mohl zase vrátit 

ke kněžství a obdržet nějakou pěknou farnost, stačí jen, když podepíše 

spolupráci a … Pokaždé rezolutně odmítl. 

P. Albín nezapřel, že mu v žilách koluje salvatoriánská krev. Tajně se 

scházel se svými spolubratry, modlili se spolu a vůbec se všemožně 

podporovali, věnovali se bývalým řádovým bohoslovcům, podařilo se 

jim dokonce navázat spojení s generálním představeným sídlícím 

v Římě. Mimochodem, on sám byl již v době integrace pověřen péči o 

studenty teologie z řad bohoslovců, plnil tedy svou povinnost i na 

„svobodě“. A tak jako za protektorátu učil P. Albín i ve své domovině 

– navzdory zákazu vykonávat jakoukoli pastorační činnost – 

náboženství a zpěv (byl hudebně velmi nadaný, už během studií velmi 

slušně hrával na varhany, klavír či violoncello), jezdil s dětmi na 

výlety, krom toho v případě potřeby v okolních farnostech tajně 

zpovídal a sloužil mše svaté. Denně pak sloužil tajně mši sv. ve svém 

pokojíčku. Dočasu. 

Dne 7.6.1961 byl (spolu s dalšími salvatoriány) zatčen StB a obviněn 

z ilegálních kontaktů s kapitalistickou cizinou, pokusů o obnovu řádu, 

potažmo z poslechu západního rozhlasového vysílání a protistátní 

činnosti s dětmi. Od konce června do konce července byl nesmírně 

tvrdě vyslýchán v ostravské vazební věznici, některé výslechy 



mnohdy trvaly i 14 hodin. Po měsíci byl shledán vinným z velezrady. 

Krutost vyslýchajících maniaků se podepsala na jeho zdraví. Dne 

23.8. musel být v kritickém stavu hospitalizován v brněnské 

nemocnici u sv. Anny na oddělení vězňů. Před ním bylo posledních pár 

dní života, v nichž musel svůj kříž vynést až na vrchol Golgoty – měl 

velké potíže s dýcháním, nadto trpěl častým krvácením. Časně zrána 

10.9. jeho notně zeslabený organismus vypověděl službu a páter Albín 

Kvita zemřel. Krátce před tím však z Boží milosti stihl přijmout 

z rukou P. Kajetána Matonohy svaté svátosti. Diagnóza lékařů zněla: 

příčinou smrti je zánět ledvin. Dle vzpomínek pamětníků byl páter 

Kvita zatčen v dobrém zdravotním stavu a jeho prudké zhoršení na 

stalo tedy v důsledku tříměsíčního věznění. 

Ač mělo být tělo zesnulého z rozhodnutí rady brněnského ONV 

zpopelněno, jeho příbuzným se dík nezměrnému úsilí podařilo získat 

povolení ke klasickému pohřbu v rodném Rybí, jehož se účastnilo 

velké množství lidí. Dne 9. září 2001 byla na farní budově v Brně-

Husovicích p. Albínu odhalena pamětní deska. 

Článek byl převzat z časopisu Okno – autor Libor Rösner 

 

POUŤ V KOSTELE SVATÉ KATEŘINY 

Pouť ke sv. Kateřině bude  v neděli 13.11.2016 v 10:00 hod a během 

ní se bude žehnat dřevěný obraz Božího Milosrdenství, který tam je 

už delší dobu. Využije se tak ještě příležitost roku Božího 

Milosrdenství. Ve farním kostele bude nedělní mše svatá jako obvykle 

v 8:30 hod. 

V Závišicích bude mše svatá s nedělní platností v sobotu 12.11.2016 

večer v 17:00 hod a proto nebude mše svatá s nedělní platností ve 

Štramberku. 

 

 

 

 



SBÍRKY V MĚSÍCI ŘÍJNU 2016 
 

V neděli 2.10.2016 bylo na potřeby farnosti ve Štramberku vybráno    

14 186,- Kč a v Závišicích 4 620,- Kč.  

V neděli 23.10.2016 bylo na misie ve Štramberku vybráno 17 512,- Kč 

a v Závišicích 11 178,- Kč. 

 

Za všechny vaše dary, Pán Bůh zaplať. 

 

 

INFORMACE Z FARNÍ RADY 

1) Farní a ekonomická rada odsouhlasila pronájem části budovy č. 

1 (kuchyňka a zpěvárna) místní organizaci „S dětmi a přáteli U 

potůčku“, zastupovaný jeho předsedkyní Mgr. Kamilou 

Polehlovou. Jedná se o pronájem od října 2016 do března 2017 za 

účelem krátkodobého pobytu, který je zaměřen na výukové, 

vzdělávací nebo rekreační aktivity pro děti. Využívat budou děti 

faru tři dny v týdnu po - st od 7 do 17 hod. Mimo tuto vyhrazenou 

dobu bude fara využívána jako doposud farníky a spolky. 

2) Římskokatolická farnost Štramberk nabízí pozemky k 

zemědělskému pronájmu v katastrálním území Štramberk:  

Parcelní číslo 2147, výměra 5673 m2 (pod finskými domky), 

Parcelní číslo 1352, výměra 2104 m2 (pod německou cestou), 

Parcelní číslo 1309/82, výměra 1021 m2, (pod ulicí Novojičínská), 

Parcelní číslo 2911, výměra 1986 m2, Bílá Hora (nad Kocvínkem). 

Bližší informace o pozemcích zájemcům podá otec Vladimír. 

3) Nabízíme k pronájmu byt na faře v budově č. 2 o velikosti cca 

75m2 a dispozici 2+1 (příloha snímek půdorysu bytu). Nájemní 

podmínky budou se zájemci projednány individuálně. V případě 

zájmu se obraťte na Michala Dostála tel. 603562087 nebo email: 

michal.drevenka@seznam.cz 

 

 



SNÍMEK PŮDORYSU BYTU K PRONAJMUTÍ 
 

 

 

Zahrada 

Náměstí 
 

p. Jeřábek Fara č.1 



4) Informace o opravě farního kostela: V současné době probíhají 

zednické a klempířské práce na věži kostela. Situaci komplikuje 

neuspění při žádosti ministerstva kultury z rezervy dotačního 

programu regenerace MPR a MPZ. Tímto by nedošlo k celkové 

opravě věže, ale jen její horní části. Biskupství odeslalo dopis s 

žádosti o. biskupa ministrovi kultury o pomoc při řešení této 

složité situace. Proto prosíme i o Vaše modlitby, abychom lidsky 

udělali vše, co můžeme. 
 

5) Rovněž proběhla první fáze restaurování dřevěné kazatelny z 

kostela sv. Kateřiny, kterou provádí restaurátoři manželé 

Jakubkovi z Ostravy Hrabové. Oprava probíhá dle 

harmonogramu a první fáze byla hrazena z dotace obnova 

movitých kulturních památek. Celková částka opravy první fáze 

byla 115 000,- Kč a přidělena dotace byla ve výši 100 000,- Kč. 

Toto cestou bych chtěl poděkovat p. Josefu Hrčkovi, který zajistil 

ozáření v dusíkové komoře v Rožnově p. Radhoštěm a celkově se 

podílí na obnově této významné kulturní památky. 

6) Připravujeme anketní dotazník na rok 2017, kde se farnost bude 

snažit získat další finanční prostředky na opravu nemovitých 

kulturních památek v MPR Štramberk. Především se bude jednat 

o druhou etapu opravy věže kostela, přemístění a restaurování 

sochy sv. Jana Nepomuckého z Davidové zahrady na Náměstí, 

opravu mobiliáře kostela. 

7) Dále připravujeme na příští rok nátěr šindelové střechy a 

oplocení kostela sv. Kateřiny. V roce 2017 to bude pět let od 

celkové opravy a je nejvyšší čas udělat impregnaci dřevěného 

šindele. 

8) Na účtu veřejné sbírky je ke dni 18.10. 2016:  279.456,-Kč 

9) Poděkování patří všem, kteří farnost podporují duchovně, 

finančně i přiložením rukou k dílu. Tím vším tvoříme živé 

společenství. 

 

 



KONCERT 

Římskokatolická farnost Štramberk Vás srdečně zve na varhanní 

koncert pořádaný dne 4. prosince 2016 v 15:00 ve farním kostele sv. 

Jana Nepomuckého ve Štramberku. Na programu jsou varhanní díla 

předních světových umělců: J. S. Bacha, L. van Beethovena, A. Hesse, 

L. Janáčka a dalších. 

Na varhany budou hrát Ondřej a Anna Muchovi.  

ONDŘEJ MUCHA vystudoval hru na varhany na Konzervatoři 

Evangelické Akademie v Kroměříži ve třídě MgA. Karla Hinera. Ve 

studiu hry na varhany a církevní hudby pokračoval na Univerzitě v 

Hradci Králové ve třídě doc. Dr. Františka Vaníčka. V roce 2015 

absolvoval studium hry na varhany na Vysoké škole múzických umení 

v Bratislavě ve třídě doc. Imricha Szabó, ArtD. Ondřej Mucha se 

věnuje pravidelné koncertní činnosti, představil se mimo jiné na 

mezinárodních varhanních festivalech v ČR i v zahraničí. Jako 

varhaník působí v chrámu Povýšení sv. Kříže, kostele sv. Jana 

Nepomuckého a kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Pedagogicky 

působí Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově, kde vyučuje hru na 

varhany a církevní hudbu. V roce 2012 byla Ondřeji Muchovi udělena 

cena za vynikající pedagogické vedení v oblasti varhanní pedagogiky 

(ORGANUM REGIUM).  

ANNA MUCHOVÁ vystudovala Sbormistrovství chrámové hudby, 

hru na varhany a hudební výchovu se zaměřením na vzdělávání na 

Univerzitě v Hradci Králové ve varhanní třídě doc. PhDr. MgA. 

Františka Vaníčka. Ve studiu hry na varhany pokračova na 

Konzervatoři Evangelické Akademie v Olomouci ve varhanní třídě 

MgA. Karla Martínka. Vedle koncertní činnosti se věnuje pedagogické 

práci na ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově.  

 

Vstupné dobrovolné 

Pavel Hykel 

 



PRO ZAMYŠLENÍ 

Dnes v této rubrice přinášíme dotaz a následující odpověď, jak byla 

zaznamenána v ministrantském časopise Tarsicius. Téma, které řeší 

je jistě aktuální pro mnoho mladých lidí. 

 

Chtěl bych se zeptat, co mám dělat. Jsem závislý na internetu a chtěl 
bych to nějak napravit, ale nevím jak.   

           Damián, 11 let  

Ahoj Damiáne, díky za tvou velkou upřímnost. Přiznat si svou slabost 

– už to je prvním důležitým krokem k uzdravení. Závislost na 

internetu totiž opravdu existuje a člověk si musí dát velký pozor, aby 

do toho nespadl. Dalším pozitivním krokem je to, že ti to samotnému 

vadí. Když člověku něco nevadí, zdá se mu to normální a zvykne si na 

to. Možná by stálo za to, podívat se, jak ses vlastně do tohoto stavu 

závislosti dostal. A cestou, kterou jsi přišel, tou se zase vrátit ven. 

Závislost na internetu totiž může mít mnoho příčin. Někdy člověk 

vnímá, že není dostatečně doceněn, někdy si připadá jako outsider, 

někdy zažívá v životě takové tlaky, že je rád, že si u počítače trochu 

„uleví“, a pak to „ulevování“ už přestane mít pod kontrolou apod. 

Někdy se najde více příčin najednou. A je zde otázka, zda člověk 

nedosáhne jinou cestou a jinými prostředky stejného výsledku. 

Problém je, že když je závislost rozvinutá, člověk už si není schopen 

sám poručit. Proto požádej rodiče, kamarády a přátele, aby ti pomohli 

„hlídat sám sebe“. Nabízím pár tipů, jak z toho ven:  

- Nejprve se rozhodni, kolik času denně chceš na internetu strávit. 

Nastav si časomíru nebo popros o pomoc někoho staršího.  

- Jestli Tě baví i něco jiného než internet, vědomě to rozvíjej. Snad to 

jsou věci, které Ti dělají radost a natolik Ti neškodí.  

- Najdi si nové koníčky nebo nějakou práci, která Ti odvede myšlenky.  

- Musíš ovšem počítat s tím, že zvyk je železná košile a že Tě to bude 

znova a znova lákat a stahovat dolů.  



Pokud nic z toho nepomáhá a vnímáš, že je situace vážná, nestyď se 

říct to rodičům a poprosit je, aby s Tebou zašli za psychologem. Za 

svobodu to stojí. Pán Ježíš nás stvořil jako svobodné bytosti a nechce, 

abychom nikdy nikomu otročili. Ani internetu... Přeji hodně sil v 

nelehkém boji.        otec Lukáš Engelmann  

Článek byl převzat z ministrantského časopisu Tarsicius 10/2016  

 

LETEM SVĚTEM INTERNETEM  

Vím, že to může vypadat po přečtení předchozího článku poněkud 

nepatřičně, ale v této rubrice nabízíme odkazy na stránky, které 

mohou náš duchovní život obohatit. 

Uvažujete nad svým povoláním – tedy nad tím, k čemu Vás volá Pán? 

Anebo jen ze zvědavosti či zájmu se chcete více dovědět o studiu na 

teologické fakultě, kde dnes již zdaleka nestudují jen budoucí kněží, 

ale i mnozí ti, kdo ke kněžství nesměřují, a kterých je dnes na fakultě 

většina? A zajímá Vás, jak žijí a jak se v Kněžském semináři 

připravují na své povolání právě budoucí kněží?  

    Pak asi právě pro Vás mohou být zajímavé i tyto webové stránky:  

 

www.hledampovolani.cz 

www.cmtf.upol.cz 

www.knezskyseminar.cz 
Vojtěch Monsport 

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI 

1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli 

kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším 

v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, 

modlitba na úmysl papeže) je podmínkou pomodlit se při návštěvě 

kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. 

Od 1. 11. do 8. 11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek 

denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, 

navštíví – li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za 

zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 



ZÁPALKA A SVÍČKA 

„Mám úkol tě zapálit,“ říká jednou zápalka svíčce.  

„Jen to ne,“ úzkostlivě odpovídá svíčka, „když budu hořet, mé dny jsou 

sečteny a nikdo už nebude obdivovat mou krásu.“  

Zápalka jí dává čas na rozmyšlenou: „To jediné, co můžu udělat já, je 

zapálit. Když nezapálím, nesplním svůj úkol a promarním také své 

poslání. A ty jsi svíce a jsi k tomu, abys dávala světlo. Chceš, aby byl 

tvůj život navěky studený a marný, chceš nesplnit svou úlohu?“  

„Ale hořet – to bolí,“ vzdychá svíce. „A když mě zapálíš, moje síla je 

pryč.“ „Ano, to máš pravdu,“ odpověděla zápalka. „Ale není to 

tajemství našeho povolání: dávat světlo? Když se budeš ztrácet v ohni, 

vše proměníš v hřejivé světlo a mnozí z toho budou mít radost. Když 

se ale schováš, bude tma i tam, kde stojíš.“ Svíce uvažovala, potom 

plná očekávání řekla: „Zapal mě...!“  

Přistupme i my k Ježíši a řekněme mu: „Zapal mě...!“  

PŘÍKLAD BOHATSTVÍ 

Jeden bohatý muž vzal syna na projížďku po svém kraji. Chtěl, aby 

chlapec při pohledu na chudáky z venkova pochopil hodnotu věcí a 

uvědomil si štěstí, které ho potkalo. Strávili celý den a celou noc na 

statku u skromné venkovské rodiny. Když se vrátili domů, zeptal se 

otec syna:  

„Jak se ti cesta líbila?" - „Moc, otče."  

„Viděl jsi, jak chudí a potřební můžou lidé být?" - „Ano."  

„A co ses naučil?"  

„Viděl jsem, že my máme jednoho psa, kdežto oni jich mají čtyři. My 

máme bazén dlouhý dvacet pět metrů, kdežto oni mají potok bez 

konce. My máme na dvoře lampy z ciziny, ale oni mají hvězdy. Náš 

dvůr vede k okraji domu, ale jejich se ztrácí za horizontem. A hlavně 

jsem, otče, viděl, že mají čas, aby spolu byli a povídali si.  

Vy s matkou musíte pořád pracovat a téměř nikdy vás nevidím."  

Když domluvil, otec neřekl ani slovo, a chlapec dodal: „Díky, otče, žes 

mi ukázal, jak bohatými se můžeme stát!"  



APOŠTOLÁT MODLITBY - LISTOPAD 

 
Úmysl všeobecný: 

Aby země, které se ujímají velkého počtu uprchlíků a běženců, byly 

podporovány ve svém úsilí být solidárními. 

Úmysl misijní: 

Aby se kněží a laici ve farnostech podíleli na službě ve prospěch 

společenství a nepodléhali pokušení malomyslnosti. 

Úmysl našich biskupů: 

Ať je modlitba za zemřelé a naše úcta k nim svědectvím o 

jedinečnosti každého lidského života a jeho věčné perspektivě v Boží 

lásce. 

 

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 

 

Časy bohoslužeb se mohou měnit, aktuální týdenní přehled je vždy 

uveden ve vývěsce v kostele, nebo je najdete na webu 

stramberk.farnost.cz 

Bohoslužby 1. a 2. listopadu budou následovně: 

v 16:00 hod Závišice a 17:30 hod Štramberk 


