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P. JAN MAREK SDB
P. Jan Marek SDB se narodil 16. června 1922
v rodině Jana a Kláry Markových ve
Štramberku v Dolní ulici. Měl tři sestry a
jednoho bratra. Sestry Marie a Anna vstoupily
do řádu. Svou cestu k povolání nastoupil Jan
1.9.1935 u salesiánů ve Fryštáku, věčné sliby
složil 12.3.1948. V témže roce začal teologická
studia v Oseku u Duchcova. Při studiu působil
jako katecheta v okolních opuštěných
farnostech až do 14.5.1950, kdy začala
internace všech salesiánů.
V letech 1942 až 1945 byl totálně nasazen v Německu v Essenu. Od
září 1950 byl pro změnu totálně nasazen u PTP. Tam onemocněl a
vrátil se domů. Od 12.2.1951 do 11.5.1955 pracoval jako účetní
v cementárně, následně, po těžké operaci plic, odchází do invalidního
důchodu, kde zůstal poměrně krátkou dobu. Od 3.9.1957 do 24.9.1969
pracoval v n.p. TATRA Kopřivnice jako plánovač v kalírně. V letech
1969 - 1970 dokončil teologická studia a na kněze byl vysvěcen
29.6.1970. Pak působil jako kaplan jeden rok ve Valašském Meziříčí,
čtyři roky v Holešově. Od 1.1.1975 do 21.12.1987 byl administrátorem
v Ratajích u Kroměříže. Naposled působil jako farář ve Zdounkách, a
to až do 24.7.1990.
Z důvodu nemoci odešel na odpočinek do rodného domku, kde
19.7.1993 zemřel. Je pohřben v rodinném hrobě ve Štramberku.

JMENOVÁNÍ POMOCNÝCH BISKUPŮ
Jak již jistě víte ze sdělovacích prostředků, Svatý otec František o
Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje jmenoval pro Arcibiskupství
olomoucké dva pomocné biskupy: Mons. Antonína Baslera, kancléře
Arcibiskupství, který byl jmenován titulárním biskupem diecéze Vaga
v dnešním Tunisku, a Mons. Josefa Nuzíka, generálního vikáře, který
se stává titulárním biskupem diecéze Castra Galbae na území
dnešního Alžírska.

Jejich biskupské svěcení bude 14. 10. 2017 v 10 hodin v katedrále sv.
Václava v Olomouci.

JUBILEUM FATIMY
Všichni jste srdečně zváni na oslavu Jubilea Fatimy v ostravské
katedrále v sobotu 23. září 2017.
PROGRAM:
10:00 hod. – slavnostní zahájení a přivítání sochy Panny Marie
Fatimské
10:30 hod. – pontifikální mše svatá
12:00 – 14:00 hod. – osobní ztišení v modlitbě a meditaci – poselství
Fatimy
14:00 hod. modlitba sv. růžence a promluva na téma „Fatima naše
naděje“
Obnova zasvěcení – svěření diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny
Marie
Slavnostní modlitební cesta se sochou Panny Marie Fatimské se
zakončením v katedrále, Te Deum a svátostné požehnání.

SYMPOZIUM V JUBILEJNÍM ROCE FATIMY
HRADEC KRÁLOVÉ – KOCLÍŘOV
Českomoravská Fatima v Koclířově přijímá
přihlášky kněží i laiků k účasti na
teologicko-pastorálním sympoziu o Fatimě.
Bude zahájeno ve středu 4. 10. 2017 v Hradci
Králové v Novém Adalbertinu a pontifikální
mší svatou v 18. 30 hod. v katedrále Svatého
Ducha na Velkém náměstí. Sympozium
bude ve dnech 5. - 7. 10. 2017 pokračovat v
Českomoravské Fatimě v Koclířově. Hlavní hosté a přednášející
budou z otců biskupů kardinál Dominik Duka OP, Mons. Tomáš Galis,
biskup žilinský, Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký a Mons.
Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický.

Hosté a přednášející z portugalské Fatimy budou vícerektor poutního
místa P. Vítor Coutinho, Dr. Pedro Valinho, generální sekretář
Světového apoštolátu Fatimy Nuno Prazéres
Přednášející z ČR: ThLic. David Bouma, Th.D., PhDr. Štěpán Maria
Filip OP, P.Mgr. Jan Paseka a Mons. Pavel Dokládal.
Sympozium a slavení jubilea Fatimy v přítomnosti sochy Panny Marie
Fatimské bude v ČR zakončeno na svátek Panny Marie Růžencové, o
1. mariánské sobotě, 7. 10. 2017 v národním centru Fatimy
v Koclířově, slavnostní bohoslužbou a odevzdáním naší země
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze něho i zasvěcením Bohu.
Účastnický poplatek 300,- Kč na celé sympozium (4 dny) nebo 90,- Kč
na den (pro předem přihlášené) bude možné uhradit na místě. Na
požádání, pro předem přihlášené, během sympozia zajistí pořadatelé
ubytování i stravu. Přihlásit se je možné v Koclířově: mob. 731 646
800 nebo emailem: recepce@cm-fatima.cz. Informace k podrobnému
programu sympozia a Jubilea Fatimy v českých a moravských
diecézích na www.fatima2017.cz

OPRAVA
V prázdninovém čísle jsem Vás mylně informoval o splnění podmínky
udržitelnosti projektu Obnovy kostela sv. Kateřiny, kdy jsme se
zavázali kostel po 5 let pravidelně otevírat. Ve farním zpravodaji bylo
uvedeno, že tato doba měla uplynout 1. července 2017. Dle informací
z biskupství doba udržitelnosti projektu končí až 14. března 2018.
Datum ukončení se nepočítá od kolaudace ani fyzického zpřístupnění,
ale od data, kdy farnost obdržela poslední finanční prostředky z
dotace EU. Za zavádějící informaci se omlouvám.
Bohužel to znamená, že i po skončení projektu Otevřené chrámy v
říjnu 2017, bude potřeba zajistit víkendové služby na otevírání
kostela. Předem děkuji všem, kteří ještě pomohou se splněním našeho
závazku.
Dominik David

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
Orel Štramberk vás zve ve čtvrtek 28. září 2017 na tradiční Horovou
pouť. V letošním roce byla naše pouť vybrána mezi 18
nejvýznamnějších orelských poutí v České republice a byla zařazena
do Poutní knížky 2017 po bok Velehradu, Svatého Hostýna či Staré
Boleslavi. Věříme, že kromě již tradičních účastníků dorazí také
poutníci z větších dálek.
8:30 – Mše svatá ve farním kostele na náměstí ve Štramberku
10:10 – Pobožnost u kříže na hoře Kotouč a u sochy svatého Václava
11:30 – Přátelské posezení a občerstvení v Kulturním domě
zpříjemněné pěveckým vystoupením scholy
za Orelskou jednotu Petr Buzek

DĚTSKÉ MŠE SVATÉ
24. září – 25. neděle v mezidobí
29. října – 30. neděle v mezidobí
26. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále
17. prosince – 3. neděle adventní
28. ledna – 4. neděle v mezidobí
25. února – 2. neděle postní
18. března – 5. neděle postní
29. dubna – 5. neděle Velikonoční
27. května – Slavnost Nejsvětější Trojice
24. června – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Otec Vladimír

SPORT PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Na začátku školního roku se znovu rozběhne sportování s Orlem.
Zveme všechny děti školního věku z farnosti a jejich kamarády, kteří
si rádi zahrají florbal či fotbal. Sportování dětí se koná téměř každou
neděli a to od 15:30 do 16:30 v tělocvičně, začínáme 10. září. Na
zaplacení pronájmu tělocvičny a na zakoupení sportovního vybavení
vybíráme 200 Kč na dítě na celý školní rok. Mládež hrající volejbal
bude mít tréninky každou neděli od 16:30 do 18:00. V rámci Orla si
mohou středoškoláci a dospělí každou středu od 19:30 do 21:00 taktéž
v tělocvičně ve Štramberku zahrát futsal, začínáme 6. září. Těšíme se
na Vás všechny.
Petr Buzek

BENEFIČNÍ KONCERT CHARITY OSTRAVA
Přijměte pozvání na tradiční benefici Charity Ostrava: „Sešli se, aby
pomohli…“, která proběhne 21. 9. 2017 od 19:00 hod. v Divadle
Antonína Dvořáka v Ostravě. V letošním roce tato benefice podpoří
Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi v rámci
povolené veřejné sbírky.
Předprodej na tento benefiční koncert, na kterém vystoupí Pavel
Šporcl, Janáčkův komorní orchestr a Petr Bende, je již zahájen.
Vstupenky jsou dostupné v systémech Národního divadla
moravskoslezského a Ostravského informačního servisu.
Petr Bende se na koncertu představí v akustické sestavě s
doprovodem cimbálu (Michal Grombiřík) a basy (Dalibor Dunovský).
Fenomenální houslista Pavel Šporcl vystoupí ve vlastní virtuózní
variaci pro sólové housle "Kde domov můj" a dále za doprovodu
skvělého Janáčkova komorního orchestru, pod vedením Jakuba
Černohorského, společně uvedou Vivaldiho „Čtvero ročních období".
Záštitu nad koncertem převzali tři významní představitelé regionu a
města - Mons. František V. Lobkowicz, biskup Diecéze ostravskoopavské, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města
Ostravy, Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského
kraje.

SBÍRKY V MĚSÍCÍCH ČERVENCI A SRPNU 2017
V neděli 9.7.2017 bylo při sbírce na potřeby farnosti ve Štramberku
vybráno 11 852,- Kč, v Závišicích, včetně poutní sbírky ze dne 5.7.2017
bylo vybráno 6 586,- Kč.
V neděli 6.8.2017 bylo při sbírce na potřeby farnosti ve Štramberku
vybráno 14 538,- Kč a v Závišicích 3 675,- Kč
Za všechny Vaše dary, Pán Bůh zaplať

LETEM SVĚTEM INTERNETEM
Svatý Hostýn patří mezi naše nejvyhledávanější a nejnavštěvovanější
poutní mariánská místa na Moravě. Webové stránky:
www.hostyn.cz
nabízejí nejen aktuality, pořad bohoslužeb, poutní kalendář či
nabídku duchovních cvičení, ale naleznete zde také třeba E-shop,
rezervaci ubytování, elektronickou podobu časopisu „Listy
Svatohostýnské“, průvodce duchovním životem církve i obyčejné
turistické informace. Neodmyslitelnou součástí stránek jsou také
přenosy z kamer, které mapují aktuální dění před bazilikou i
v bazilice a rovněž umožňují sledovat bohoslužby v přímém přenosu i
ze záznamu.
Podívejte se!

BAVÍME SE S CÍRKVI
Kněz praví na mši svým věřícím: „Příští neděli budu kázat o lži a chci,
abyste si všichni přečetli sedmnáctou kapitolu Marka." O týden
později se před kázáním ptá z kazatelny, kdo všechno četl sedmnáctou
kapitolu. Zvednou se ruce všech přítomných. Kněz s úsměvem povídá:
„Marek má jen šestnáct kapitol. Takže teď začnu kázat o hříchu lži."

APOŠTOLÁT MODLITBY ZÁŘÍ
Evangelizační úmysl: Farnosti ve službě misiím
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem
sdílení víry a svědectví lásky.

Národní úmysl:
Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a
usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní.

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
VE ŠTRAMBERKU A ZÁVIŠICÍCH
Štramberk
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Jednou za čtrnáct dní bude sobotní večerní mše svatá s nedělní
platností v kostele sv. Kateřiny. V měsíci září to bude v sobotu 9. a
23., v měsíci říjnu pak 7. a 21. 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 jej najdete na našem webu:
stramberk.farnost.cz

