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Vážení farníci,
nyní bude farní zpravodaj vycházet už jen nepravidelně a to v případě,
kdy bude ve farním zpravodaji co zveřejnit. Pokud máte články,
materiály nebo tipy, co by se mohlo ve farním zpravodaji objevit,
posílejte je prosím na e-mail dominik.d@centrum.cz nebo předejte
osobně Dominiku Davidovi.
Další vydání je předběžně plánováno kolem Velikonoc. O datu
uzávěrky budete informování prostřednictvím ohlášek a farního webu.

Výsledky Tříkrálové sbírky ve Štramberku.
V roce 2018 se vybralo 81 597,- Kč, což je ve srovnání s rokem 2017,
kdy se vybralo 78 043,- Kč, nárůst o 3 554,- Kč.
Všem, kdo se jakkoli zúčastnili nebo přispěli, patří veliké díky!

Zpráva z farní rady ze dne 4. 1. 2018
Přítomni:
o. Vladimír, Josef Hrček, Jan David, Jiří Juračák, Petr Buzek, Michal
Dostál, Michal Dostál ml., Karel Váňa, Eva Davidová, Jaroslav Dostál,
Aleš Kuběna, Marta Najzarová, Ladislav Kupčík, Petr Šmajsr, Dominik
David

Farní kostel
Dokončení opravy kostela – rozdělení do dalších několika etap
(z důvodu financování):
1. Střecha na části lodi + sanktusník – 2,5 mil. Kč – plán na letošní
rok 2018, pokud bude zajištěno dostatečné financování
2. Střecha nad přesbytářem – 2,5 mil. Kč
3. Omítky – 3 mil. Kč
Pokusíme se požádat o dotace Moravskoslezský kraj - žádost do
10. ledna 2018 – možnost získat až 500 tis. Kč
Odvodnění kostela kolem presbytáře
Provádění svépomocí – v letošním roce – cena zatím není
Při zahájení prací je potřeba zajistit archeology
Na obkopání kostela má na starosti Michal Dostál ml. - budou
vyhlášeny brigády – je potřeba se zapojit, abychom minimalizovali
náklady
Káceni stromů a keřů kolem kostela
Žádost o pokácení všeho od chodníku ke kostelu. Schváleno.
Keře můžeme všechny vykácet – 1 borovice musí zůstat – zkusíme
znovu požádat o pokácení
Kácení stromů si vzal na starost Michal Dostál ml. + Michal Dostál
Doplnění 23. 1. 2018 – Stromy byly pokáceny v sobotu 20. 1. 2018
Farní zahrada
Povolení pro pana Mikše – souhlasíme s výstavbou, ale dodáme
podmínky – používání dle stávajícího stavu (sportovní a kulturní akce)
a budoucí výstavba zázemí
Sepíše Aleš Nytra, zajistí o. Vladimír
Věž kostela
Osvětlení ciferníků cca 40 tis. Kč
Možnost osvětlení lucerny (špička kostela).
Michal Dostál poptá ceny za osvětlení a poté se případně vyhlásí sbírka.
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Zvony
80 tis. Kč - dluh za již udělané zvony (byly zprovozněny 2 zvony).
Farní rada rozhodla dluh zaplatit z farních peněz.
V budoucnu bude potřeba dodělat zprovoznění další 2 zvonů.
Závišice - pozemky
Obec chce převézt na sebe pozemek pod částí hřbitova - část „starý
hřbitov“ a pod chodníkem u školy (chodník je obce a pozemek je farní).
Farní rada předběžně souhlasí.
Obec by měla sama požádat o převedení pozemku.
Nové varhany – Závišice
Byla tam návštěva organologa z biskupství, zatím není závěr – řešit se
bude výhledově
Generální oprava varhan by nepomohla
Nové varhany – 1 manuálové – 1 mil. Kč, 2 manuálové – 2 mil. Kč
Získání již použitých varhan asi není řešení z prostorových důvodů
v Závišicích.
Pozemky Ženklava - Manželé Neničkovi:
Žádost o průjezd skrze naše pozemky, které jsou nyní pronajaty
ZD Javorník Tichá. Měli by se obrátit na ZD Javorník Tichá. Informace
jim předá o. Vladimír
Doplnění 23. 1. 2018 – manželé Neničkovi si již zajistili přístup přes
jiný pozemek
Zemědělské pozemky Ženklava – pronájem
Schůzka v Ostravě na biskupství – Slávek Dostál + Jan David, poté
schůzka s ZD Javorník
Na 2 pozemky byla dána výpověď již před rokem. Nyní přišla smlouva
na pronájem, asi chyba.
Další menší pozemky asi nejsou nyní pronajaty vůbec. Byly v minulosti
pronajaty, ale poté „vypadly“ z dodatku smlouvy.
ALFA kurzy v Kopřivnici
Karel Váňa – Alfa kurzy v Kopřivnici - 10 večerů v Katolickém domě
v Kopřivnici – pro věřící i nevěřící
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Termín konání – únor až duben 2018
Jsou potřeba drobné výdaje (pronájem prostor a drobné občerstvení) –
prosba o příspěvek - ne více než 10 tis. – většina pro, 1 se zdržel,
0 proti
Podpora Centra pro rodinu Ostravě
Vyhlášení sbírky ve farnosti. Jsou tam profesionálové, je možno jejich
služeb využít při řešení problémů v rodině. V letošním roce jim vypadlo
několik dotací. Ohrožení fungování centra. Informace zjistí Petr Šmajsr.
V Kopřivnici je od letošního roku také Centrum pro rodinu.
Oprava příležitostného pronájmu na faře
Začátek prací po sezóně (září 2018), do té doby příležitostný pronájem
v současné podobě.
Bude vypracován projekt na vybudování 2 ubytovacích jednotek (pro 7
a 10 lidí) + oprava místností vedle průchodu k ubytování (naproti farní
kanceláře)
Nová okna, podhledy, kuchyňské linky, nové sociální zařízení předběžný odhad 750 tis. Kč
Možnost získat bezúročnou půjčku z biskupství ve výši 750 tis. Kč
Výnosy z příležitostného pronájmu jsou za loňský rok cca 100 tis. Kč.
V případě realizace oprav předpokládán výnos větší (odhad 200 tis. Kč)
Možno získat dotaci na vybavení prostor pro ubytování z biskupství.
Okna a vrata na faře
Zpracuje se projekt a pak se rozhodne.
o. Vladimír nechá zpracovat projekt na vrata (budova č. 2 na zahradu) +
okna -> podání žádosti o dotaci na město
Doplnění 23. 1. 2018 – Projekt na vrata je již zpracován, projekt na
okna se zpracovává.
Amfiteátr - WC
Pokud se divadlo nahlásí dopředu, ubytování nebude poskytováno
a bude zázemí pro herce + WC
Pro letní kino si WC zajistí město – např. formou chemických WC
Projedná Petr Buzek v kulturní komisi města.
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Duchovní statistiky 2017
Závišice

Štramberk

Jiné místo

Křty

9

9

1 - Nový Jičín
nemocnice
2 - nulté

Svatby

0

2 – farní kostel
6 – sv. Kateřina

8

Pohřby

5

9

14

První sv.
přijímání

3 – děti ZŠ
1 – 16letý

4 – děti ZŠ
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Biřmování

3

13

Celkem

21

2 - Kopřivnice

18

Stavební akce ve farnosti 2017
Ministerstvo
kultury

Město
Štramberk

Farnost

Celkem
v Kč

II. etapa –
oprava věže
farního kostela

350.000
Moravskoslezský
kraj

143.240

107.158

1.432.398

Nátěr sv.
Kateřiny

200.000

38.168

238.168

II. etapa
kazatelna

140.000

15.940

155.940

92.140

162.140

vrata fary

(viz 1)

70.000
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Byt nájemníků
(viz 2)

asi
100.000

100.000

Zvony

162.765

162.765

Další stavební
akce

asi
140.000

140.000

(viz 3)

Vysvětlivky:
1) Farnost se měla podílet částkou 457.158,- Kč. Farnost zaplatila
celkem jen 107 158,- Kč. Tyto peníze byly vzaty z veřejné
sbírky. Fakticky tak farnost zaplatila 0 Kč. Zbytek částky byl
uhrazen z dotace Moravskoslezského kraje.
2) V bytě nájemníků se prováděly tyto opravy: kotel + komín +
kuchyň + příčka mezi bytem kněze a nájemníků
3) Další stavební akce: farní kancelář - úprava archivu, nová
skautská místnost (voda, dlažby, topení), socha sv. Kateřiny
ze zbytku stromu před kostelem sv. Kateřiny, učebna nad
sakristií, příruční sklad oblečení kulis pro divadelníky na faře.
Veřejná sbírka na opravu kostela – zůstatek - 12.290,-Kč
Dar Panny Marie Fatimské – farní kostel Štramberk
U kostela sv. Kateřiny byly vytvořeny 2 sochy:
Socha sv. Kateřiny Alexandrijské – vlastník farnost
Socha sv. Kryštofa – vlastník město Štramberk
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Otevřené chrámy
Celkem naše kostely v roce 2017 navštívilo 16.100 návštěvníků.
I v roce 2018 bude akce pokračovat. Opět přislíbena dotace z biskupství
na plat průvodců. Farní kostel a kostel sv. Kateřiny budou otevřeny pro
veřejnost předběžně od května do října.

Zpráva z farní rady ze dne 21. 1. 2018
Přítomni: Petr Buzek, Karel Váňa, Jaroslav Dostál, Dominik David
Hosté: Aleš Nytra
Farní zahrada
Povolení pro pana Mikše – Aleš Nytra přednesl návrhy na možné
právní řešení k zajištění užívání farní zahrady za současných podmínek
a její případný další rozvoj.
Bylo odsouhlaseno, že Aleš Nytra a o. Vladimír, případně Petr Buzek,
o nich budou v nadcházejícím týdnu informovat pana Mikše.
Výstava fotografií Člověk a víra
Od 20. 5. do 29. 6. je plánována výstava fotografií v našem kostele.
Abychom nemuseli platit dopravu obrazů a zapůjčení stojanů, bude
podána na město žádost o dotaci na jednorázovou kulturní akci.

Akce ve farnosti 2018
14. 2. Popeleční středa
25. 3. Květná neděle
13. 5. Štramberská pouť
25. 5. Noc kostelů
2. 6.

Farní den - společný pro Štramberk i Závišice

3. 6.

Boží tělo
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Biřmování 2017
Biřmovanci (zleva): Karolína Křupalová, Alžběta Krestová, Tomáš Socha, Kateřina Sopuchová,
Štěpán Socha, Anna Váňová, Jaroslav Dostál ml., Dorota Dostálová, Michal Dostál ml., Marek Juračák,
David Lichnovský, Martin Váňa, Václav Najzar, Dagmar Sochová, Radek Lichnovský, Kryštof Sopuch,
Lenka Szabó, Pavel Szabó

