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Duchovní slovo na prázdniny
Další školní rok je za námi. Začínáme prázdniny. Myslím si, že všichni jsme po nich
toužili. Je to čas dovolených pro nás všechny: pro žáky, rodiče a učitele. V našich
farnostech děkujeme za další katechetický rok. Konečně po dvou letech koronavirové
nákazy už bez přestávek, výuky online či jiných komplikací. Děkujeme Pánu Bohu za
všechny milosti ve svátostech, které jsme v tomto školním roce přijali.
Že život je změna, to jsme se přesvědčili při zprávě, že nás opustí náš pan arcibiskup Jan
Graubner. Odchází na pražský arcibiskupský stolec a stává se primasem Čech. Pamatujme
si na našeho velkého rodáka ze Strážnice v našich společných i soukromých modlitbách.
Během prázdnin nezapomínejme na každodenní modlitbu a nedělní mši svatou. Vždyť „od
Pána Boha“ prázdniny nejsou. Už tradičně nás čekají poutě v Radějově a ve Strážnici.
Srdečně Vás na ně zveme. Všem farníkům bychom chtěli poděkovat za spolupráci během
tohoto roku a popřát krásné, slunné prázdniny v tuzemsku i v zahraničí.
Vaši piaristé: o. Robert, o. David a o. Lukáš

FARNOST STRÁŽNICE
Strážnická schólička
Měli jsme potřebu vytvořit v dětech pocit, že do kostela patří, že je tam
jejich místo a dokonce, že se můžou do mše svaté zapojit. Proto jsme
začátkem května, ve spolupráci s otcem Robertem, začali s dětskou mší
svatou a jí předcházejícím nácvikem písniček ve schóličce.
Pilotní rozjezd v neobvyklý čas i den (středa od 16.45) se dostává do povědomí a postupně
se přidávají děti i
jejich
rodiče.
Zatím jsou sice
dětské
mše
poněkud
komornější, ale u
dětí mají úspěch
a my tak máme
elán pokračovat.
V
novém
školním roce se
těšíme
na
všechny, kdo se
k nám budou
chtít
připojit.
MB
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Synoda – závěry z naší farnosti
Milí farníci,
na základě pastýřského listu, který se četl u příležitosti ukončení synodálního procesu na
diecézní úrovni v neděli 19. 6. 2022, rozhodli jsme se zveřejnit závěry z našich farních
skupinek.
Dvěma skupinkami prošlo cca 25 lidí. Přemýšleli jsme nad tématem: Dialog v církvi a ve
společnosti. Snažili jsme se bez velkých emocí najít slabá místa církve a přijít s návrhy,
jaké se nám zdají přijatelné. Níže předkládáme zpracované výstupy. Berte prosím na
vědomí, že cílem bylo najít možnosti zlepšení a nikoli pošpinit či ukazovat na chyby
zodpovědných. Budeme rádi, pokud Vám budeme moci případné nejasnosti vysvětlit
osobně.
V případě dalšího zájmu jsou k dispozici závěry ze všech diecézí z ČR na
www.ado.cz/synoda/
Závěry ze synodální sk. č. 1:
-

-

-

potřeba společenství – každý jedinec potřebuje někam patřit (nejen do celého
společenství jako celku), mít i bližší skupinku věřících lidí, se kterými se schází
potřeba náboženského vzdělání – poznat bibli a učení církve více do hloubky
dialog s arcibiskupstvím – v rámci poutí (nebo jiných akcí), na kterých je
přítomen arcibiskup nebo jiní biskupové, mít čas si s nimi hovořit, vést dialog
vnímat církev jako rodinu – tak jako v rodině je každý člen úplně jiný a
originální, tak mít na paměti, že i lidé v církvi jsou různí, ale přesto s nimi
můžeme tvořit jednu rodinu
"uznat šéfa" – kněz je zástupcem Boha na zemi. Pokud padne nějaké rozhodnutí
ze strany církevních představitelů, tak to respektovat, i když se mi nelíbí
větší optimismus a naděje od ambonu – neslyšet v ohláškách jen kolik se
vybralo a kolik je třeba ještě zaplatit, ale více lidi povzbudit
systémová změna formace budoucích kněží – změna fungování českých
seminářů, více se zaměřovat na práci ven...
dialog na farní úrovni – mít setkání s farářem, kterého by se mohl účastnit
kdokoliv, fungovalo by to 4x do roka, koncepce: jako na synodě – byl by přítomen
moderátor, každý by dostal 3 min., poté druhé kolo zase 3 min., s prostorem pro
modlitbu, bez urážek, hádek…tento model poté aplikovat i na setkání s děkanem,
arcibiskupem – v rámci diecézních a děkanátních poutí
ženatí jáhni – zřejmě jsou v různých diecézích různé podmínky pro to stát se
ženatým jáhnem, proč je to jiné? Jaké jsou požadavky u nás v olomoucké?
transparentnost celé farnosti – účet, volby do rad, zveřejnění členů, zápisy z
farních rad

-
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Závěry ze synodální sk. č. 2:
Velké věci v církvi
- Výchova seminaristů pro život ve farnosti a ne pro život v klášteře
- Větší zapojení žen v církvi, např. podávání přijímání, ministrování
- Vstřícnější přístup k menšinám, které “upadly v nemilost” (rozvedení,
homosexuálové apod.) v duchu milosrdenství nad zákonem
- Zapojení odborníků na všech úrovních církve, farnosti
- Nelpět na celibátu diecézních kněží
Pro farnost – snadnější
- Postrádáme v komunikaci od ambonu:
- potřeby farnosti (nebát se obnovovat lidský kapitál dříve, než vyhoří)
- nabídky farních společenství pro ostatní – pokud možno osobně na
mikrofon
- stručně informovat o událostech farních společenství, aby všichni věděli
- pozvánky na akce z okolí
- Uchopit nějak agapé po hlavní nedělní mši (hrubé)
- Přejmenovat pondělní adoraci a otevřít tuto chvíli ostatním mimo farnost
- Zvát lidi na faru, stačí jen poskytnout prostor
- Moderní přímluvy jsou skvělé
- Informovat o investicích a projektech farnosti včas (dokud lze ještě něco měnit),
zapojit odborníky
- Udělat a zveřejnit zápis z farní rady
Pro farnost – náročnější
- Farní společenství – mnoho skupin, ale vůbec o sobě nevíme. Představení se – na
mikrofon nebo na nástěnku
- Dobré je sejít se jen tak, poznat se vůbec a zároveň to může být pozvánka pro nové
zájemce (př. schůze lidí zapojených do úklidu kostela)
- Více začlenit naši piaristickou farnost do diecéze
- Podpořit aktivní lidi k zapojení (ale nejprve je třeba komunikovat potřeby z
ambonu)
- Mezicírkevní společenství – navázat nějak spolupráci, podpořit co už je
- Častěji otevřený kostel/kaple přes rok
- Zřídit pro farnost transparentní účet
- Dbát o důvěru, že s našimi příspěvky bude dobře hospodařeno
Výzvy osobní a všeobecné
- Komunikovat srozumitelně a jednoduše
- Spojovat lidi
- Tlumit agresivitu ve svém okolí
- Křesťan by měl žít pravdivě, upřímně a autenticky, aby byl způsobilý k dialogu, a
to na úrovni farníka, kněze i biskupa
Katka a Martin Múčkovi
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FARNOST SUDOMĚŘICE
Ohlédnutí za červnem
V červnu jsme prožili pěkné oslavy. Hned první neděli se konala
farní pouť ve spolupráci s Obecním úřadem Sudoměřice k 89.
výročí posvěcení základního kamene kostela. Následovala mše sv.
za účasti krojovaných s naším duchovním otcem Davidem
Bartochowskim, otcem Lukášem Zarasem a hlavním kazatelem
Tomaszem Žurkem. Celý obřad doprovázela známá dechová
kapela Mistříňanka, která hrála skvěle. Závěrem náš pan starosta
poděkoval otcům za účast a předal jim dárky. Program pak pokračoval v Zahrádkářském
areálu. Za tuto pouť, která se stala pěknou tradicí, vděčíme zesnulému pateru
Čechmánkovi, protože je to důležitý mezník v historii kostela. Také obnovil hned po
sametové revoluci procesí s Božím tělem. Proběhlo tenkrát s velkou kapelou za hojné účasti
krojovaných s krásnými oltáři ve vesnici. Další roky byly bez kapely, ozvaly se totiž tenkrát
nějaké kritické hlasy.

Tento rok se opět uskutečnila slavnost Božího těla 19.6. a byla také velkolepá, i když s
menší kapelou, ale o to více bylo krojovaných i družiček. Obdivovali jsme velkou účast
věřících i hostů. Oltáře byly krásné a patří se poděkovat za jejich vyzdobení. Také všem
organizátorům a otci Davidovi. Naši předkové dávali do oken rozžaté svíce, když šel kolem
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průvod s Ježíšem. Například na horním konci býval oltář u paní Bětky Fialové a moji
předkové vždycky rychle utíkali dopředu rozžat svíčky.
S Ježíšem se setkáváme každou mši sv. v Eucharistii. Ale procesím jsme vytvořili
společenství víry nás všech, kráčeli jsme s Ježíšem cestou života. On jde s námi a vede nás
ze smrti do života, kde začíná nebe. A tam na nás čeká naše Matka Maria, ona pro nás
vyprošuje sytit se Ježíšem – Chlebem života.
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TRADIČNÍ SPANÍ NA FAŘE
Po páteční dětské mši 10.6.2022 se
uskutečnilo
již tradiční oblíbené
Spaní na faře. Pro ty menší si naše
mládež připravila program plný her,
nechyběla stezka odvahy a v sobotu
ráno se pak děti vydaly hledat poklad.

Milí farníci!
V neděli 19. 6. 2022 jsme v Sudoměřicích prožívali Slavnost Těla a Krve Páně. Průvod s
Eucharistickým Ježíšem vykročil za doprovodu dechové hudby ke čtyřem velice pěkně
připraveným oltářům v obci. I počasí nám moc přálo. Proto chci ještě jednou z celého srdce
poděkovat:
• za krásnou výzdobu a úklid kostela,
• celému „technickému týmu“,
• všem rodinám, které připravily moc pěkné oltáře,
• dechové hudbě za hudební doprovod,
• družičkám za květiny,
• všem krojovaným i za nesení korouhviček a baldachýnu (který jsme mohli po
opravě konečně vidět „v akci“),
• domácím i přespolním za účast v Eucharistickém průvodu a vyznání naší víry,
• všem, kteří se nenechali odradit předpovědí počasí a zúčastnili se.
Děkuji především Pánu Bohu, že nám dopřál tak slavnostní den prožít.
o. David
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FARNOST RADĚJOV
Květen 2022 – oslavy 40 let scholy v Radějově
V neděli 29. 5. 2022 se konaly oslavy 40 let scholy v Radějově.
Během dopoledne byla mše svatá obětována za členy scholy a na
odpoledne byl naplánován koncert. Koncertu se zúčastnili i zakládající
kněz P. Josef Janek a varhanice Olinka Klofáčová Valentová. Výtěžek
z tohoto koncertu schola věnovala Hance Tomečkové a celé rodině
z Tvarožné Lhoty. Na koncertu jsme vybrali 31.286 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli na těchto oslavách. A v neposlední
řadě velké poděkování je i pro Neviditelní, kteří nám zajistili záznam z koncertu.
LP

Rostou nám malé zpěvačky
Na nedělních mších svatých nás zpěvem doprovází i
scholička. A je vidět, že se toho holky nebojí a
zvládnou to, i když není plný sbor. Děkujeme Pánu
Bohu i za malá semínka, nikdy nevíme, jak velký strom
z nich může vyrůst.
LP
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26. 6. 2022 – 110. výročí posvěcení kostela Sv.
Cyrila a Metoděje v Radějově
Konec června je nejen spojen s koncem školního roku, strážnickými
slavnosti, ale i s výročím posvěcení radějovského kostela. Tento rok
o to významnější, protože je toto výročí kulaté, 110 let. U
příležitosti tohoto výročí bylo uvedení sošky Pražského Jezulátka
do Radějova. Socha byla umístěna k oltáři Božího hrobu v zadní
části kostela.
LP

Úmysly apoštolátu modlitby
ČERVENEC
Úmysl papeže: Za starší lidi
Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost
pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.
Národní úmysl: Za české předsednictví Evropské unie
Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho
kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.
SRPEN - Úmysl papeže: Za malé a střední podnikatele
Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli
prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
Národní úmysl: Za lidi na dovolených
Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse
přírody i vznešenosti umění.
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Rozhovor s Kájou Bačíkem:
„Cítím obrovskou vděčnost za všechno, co jsem dosud
prožil.“
Skeptik možná řekne, že se roztrhl pytel se slavením kdečeho. Optimista se zaraduje, že je
nová příležitost k projevům blízkosti. O co jde? Po Dni matek se začíná do povědomí
zapisovat Den otců a loni přibyl nový svátek - Den prarodičů a seniorů.
Je to pouze den, kdy se zvýší obrat v
květinářství a cukrárnách? Anebo
jde o něco víc? O vysvětlení jsme
poprosili strážnického studenta
teologie Káju Bačíka. A jak to bývá,
rozhovor nezůstal na místě, ale
sklouzl až ke Kájovu svědectví o
životě s Ježíšem.
Máme tady nový svátek - Den
prarodičů a seniorů. Jak vznikl?
V loňském roce jej vyhlásil papež
František. Má jím být vždy neděle v
blízkosti svátku Jáchyma a Anny,
prarodičů Pána Ježíše. Letos to bude
v neděli 24. července.
Dá se říci, že tato myšlenka vzešla
kvůli pandemii covidu-19. Svatý
otec viděl, jak je mnoho starých lidí
Copyright: Vatican Media
osamoceno. U nás jsme to možná v takové intenzitě nezažívali,
ale v Itálii to bylo hodně náročné. Obzvláště staří lidé žili
dlouho odříznutí od společenství ostatních. Mnoho z nich umíralo samo anebo žili sami,
kulometováni jen opatřeními a zprávami typu, kolik lidí ten den zemřelo… Jejich smutná
situace vedla Svatého otce k vyhlášení Dne prarodičů a seniorů. Napsal to v listu, v němž se
obrací ke starým lidem i k nám, kteří nejsme v důchodovém věku.
Dobře. Začněme starými lidmi. Co měl papež na srdci, když na ně myslel?
Papež tento list napsal jako biskup, ale také jako senior, tedy ten, který do této kategorie
sám spadá. Připomíná Ježíšův příslib: Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa, a
trochu jej parafrázuje:
“Já jsem s tebou po všechny dny”, to je Pánův příslib, který dal učedníkům před
vystoupením na nebesa a který dnes opakuje také tobě, drahý dědečku a drahá babičko. Já
jsem s tebou po všechny dny.”
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To posunuje i samotu do jiné roviny. Ta tížívá staré lidi. A také často pocit, že už nemohou
být užiteční.
Papež František zdůrazňuje, že člověk může být užitečný stále, i v pozdním věku. Lidskými
dějinami totiž hýbou tiché modlitby a skryté oběti, o kterých nikdo neví. Jsou velmi cenné v
Božích očích. Právě k tomu papež zve staré a nemocné - aby dokázali vidět, že svým
utrpením mají podíl na posvěcování světa a že Bůh s nimi stále počítá. Že mají velký úkol.
Zmiňuje i slova papeže Benedikta, že “modlitby starých lidí jsou často plodnější než úsilí
mladých”.
Opírá se papež jen o životní zkušenost anebo třeba i o Boží Slovo?
Papež vybízí k čtení prorockých knih Starého zákona, kde je hodně o Boží věrnosti a také
ke čtení žalmů, kde je vyjádřen vztah mezi Bohem a konkrétním člověkem. Ve středečních
katechezích, které papež František věnoval právě starým lidem, zmiňoval postavy Starého
zákona - neplodná Sára, starozákonní prorokyně
Anna a mnoho jiných - na kterých se Pán Bůh
Lidskými dějinami hýbou
oslavil až v závěru jejich života.

tiché modlitby a skryté oběti

Je v papežově listu něco i pro nás, neseniory?
Je tam velký apel a pobídnutí, abychom tento den věnovali starým lidem a strávili s nimi
čas. Nejlépe je za nimi zajít anebo aspoň zatelefonovat - i když osobní návštěva je nejlepší
;-). Papež František to všechno ještě obohacuje tím, že takovou návštěvou můžeme získat
plnomocné odpustky (za obvyklých podmínek). Tedy to vlastně ještě přenesl do duchovní
roviny, i když ta už je v setkávání s Kristem právě v tomto člověku.
Papež nás vybízí, ať se nevěnujeme pouze svým známým, ale i starým lidem, které máme v
blízkosti, třeba v naší ulici, a jsou sami. I těm máme být víc nablízku. Kdo chce, určitě
nějaký způsob najde, když uvidí potřebu toho druhého.
Škoda že jen jeden den..
Ne. Den prarodičů a seniorů je spíš rozhodnutím pro něco, co by mělo pokračovat v dalších
dnech. Nejenom to, že to oslavíme. Měl by vést k rozhodnutí, že i do budoucna chci tímto
způsobem být nablízku těm, kterým už síly docházejí. A to se vlastně rovná rozhodnutí
stále prohlubovat život s živým Kristem. Protože v tom nejsme nikdy hotovi. V duchovním
životě nemůžeme říct, že už jsme u nějaké mety a dál už to nejde.
Ty sám máš osobní zkušenost se starými lidmi díky tvému zaměstnání v Domově důchodců
na Slovensku, kde jsi pracoval hned po maturitě.
Moje zkušenost se starými lidmi není nějak výjimečná, mnoho lidí má za sebou daleko
delší praxi a profesně jsou někde jinde než já. Takže určitě nechci ze sebe dělat někoho,
kým nejsem. Ale je pravda, že se mi zapsala do paměti setkání s lidmi vysokého věku - už
se jim blížila stovka - a i přes svůj vysoký věk se stále zajímali třeba o dění ve světě, ženy
štrikovaly… Za všechny bych tady zmínil paní, která už přes 15 let leží. Žije v tom
domově, kde jsem pracoval. A já bych si o ní odvážil říct, že je to ten nejspokojenější a
nejšťastnější člověk. Umí přijímat všechno tak, jak život přináší. Neměla ho jednoduchý,
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přišla o oba syny - jeden zemřel mladý následkem autonehody, druhý na rakovinu. Manžel
také zemřel. Zaujalo mě na ní, že se nevracela do minulosti, nevyčítala nic Pánu Bohu, ale
radovala se z toho, co každý ten den přináší. Když jsem k ní ráno přicházel se snídaní, tak
ona hned: “Já nevím, jak to všechno dneska zvládnu, bude tolik práce!” Chtěla si něco šít,
štrikovat, napsat si nějaké svoje věci, pomodlit se...
Viděl jsem, že život člověka, i když už jde do finále, může být plodný a šťastný. Uměla být
odevzdaná - život jsem si nedala, ani si ho nevezmu, ten patří někomu jinému.
To je krásné. Jak dlouho jsi pracoval v tomto
Domově?
Pracoval jsem tam v roce 2018. Byl jsem tam jako
doma a vlastně se k těm nemocným rád vracím dosud.
Po roce jsem ale ukončil pracovní poměr a rozhodl se,
že půjdu studovat teologii.
Byl bys ochotný rozdělit se s námi i o tuto svou životní
zkušenost?
Nastoupil jsem studium teologie jako laik, ne jako
kandidát kněžství. Byli jsme slabý ročník, i s
bohoslovci nás bylo pět. Do toho hned záhy přišel
covid, výuka fakticky skoro nebyla. Pro mě to byl čas,
kdy se vynořila otázka mého dalšího směřování a
povolání, a to konkrétně povolání ke kněžství. Byl
jsem více doma, měl více času, pohyboval jsem se v
kněžském prostředí a tak jsem se rozhodl, že už to musím rozseknout a ujasnit si, co dál.
Protože mám osobitý vztah k brněnské diecézi, rozjel jsem se za panem biskupem
Vojtěchem do Brna s tím, že bych chtěl rozlišit myšlenku na kněžství a jestli by souhlasil s
mým vstupem do semináře za brněnskou diecézi. On nebyl proti, a tak následovaly
přijímačky, pohovory, psychotesty a v roce 2020 jsem nastoupil do teologického
přípravného ročníku. Tam jsme byli všichni kluci z republiky, kteří přemýšleli o kněžství.
Nastoupilo nás z celé republiky jen 10, dokonce z moravských diecézí jsme byli jen po
jednom.
Co se dělá v teologickém konviktu?
Teologický konvikt nebylo klasické studium na fakultě, i když přednášky nám dávali
učitelé přicházející za námi do konviktu. Většinou to byl spíš takový volnější prostor
naplněný prací, modlitbou a výjezdy do farností. Pro mě to tedy byl rok do začátku
loňských letních prázdnin. Už během něj jsem nabyl vědomí, že přestože kněžství je něco,
co mě “baví” a dokázal bych si představit tak žít, tak nemám vnitřní jistotu, že je to moje
místo, na které mě Pán Bůh volá, kde mě čeká. Přesto jsem se rozhodl pokračovat do
semináře, abych si to vše ujasnil. Po letních prázdninách jsme tedy nastoupili do kněžského
semináře jako bohoslovci. Bylo nás šest. Už o Vánocích jsem viděl, že kněžství není moje
životní cesta, takže jsem ze semináře odešel.
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Co děláš nyní?
Pokračuji ve studiu jako laik na teologické fakultě. S velkým pokojem v srdci a s velkou
radostí, že objevuji cestu, kterou se mám v životě ubírat. Cítím obrovskou vděčnost za
všechno, co jsem do této chvíle prožil. Nelituji ani roku na Slovensku, ani konviktu, kde
jsem získal kamarády, ani krátkého času v semináři. Přestože se knězem nestanu, tak směr
katolické teologie je pro mě stále tím, čím se chci zabývat a dále studovat.
Prozradíš nám i své nějaké další plány?
Vypozoroval jsem, že kdo se dá Pánu Bohu k dispozici, tak se nemusí nikdy nudit. Stále
vidí možnosti uplatnění se. Spíš je pro mě vždycky překvapením, kde zrovna Pán uzná za
vhodné, abych nějak vypomohl. Rád se vracím se na Slovensko, kde jsem pracoval, dělám
tam akce pro staré a nemocné, zprostředkovávám takový ”duchovní servis”. V těchto dnech
se věnuji přípravě primice mého kamaráda v Moravských Budějovicích. Mám nějaké
aktivity v Olomouci, snažím se občas vypomoct v místních farnostech… vlastně mám
hodně rozježděno. Nemám stabilní místo práce, spíš je to takové “od východu až na západ”
:-) a vlastně se stále nechávám Pánem překvapit a někdy se nestačím divit :-)
Milý Kájo,
přejeme ti, ať i dále s údivem a radostí objevuješ svou životní cestu. Děkujeme za tvé
otevřené a upřímné svědectví a za Tvé nasazení a ochotu posloužit.
Na závěr uveďme slova z Knihy Kazatel:„
Všechno má svůj čas. Čas rodit se a čas umírat, čas sázet a čas sklízet, čas plakat a čas
smát se…“
Snad k tomu můžeme doplnit i “čas povolání hledat a čas povolání dokončit”. Ať už se my
osobně nacházíme v kterémkoli čase života, žijme jej upřímně s Pánem Bohem. Pak má
každá minuta našeho života nesmírnou cenu. Díky, Svatý otče Františku, že jsi nám to skrze
Den našich babiček a dědečků připomněl.
-hc-

Naši milí staří farníci,
ze srdce Vám děkujeme za každou
chvilku, ve které spolupracujete s
Bohem a tak hýbete naším světem
směrem k lásce a pokoji. Prosíme
vytrvejte, buďte stateční - Vaše
modlitby a oběti potřebuje tolik rodin,
dětí i obětí lidské nenávisti k hojení
ran!
Děkujeme Vám, jste náš vzácný
poklad.
A prosím, odpusťte nám, když to někdy nevidíme nebo zapomeneme dát najevo. Bůh Vás
ale nikdy nepřehlédne a Vaši obětavost jistě jednou bohatě odmění. To vám ze srdce
přejeme.
-hcStránka 13

Příspěvky farníků
Modlitby otců
Dňa 18.6.2022 sme s bratom Petrom na pozvanie chlapov zo Slovenska spravili výjazd na
regionálne stretnutie Modlidieb otcov v Nových Zámkoch na Slovensku. Organizáciu
stretka mali chlapi zo skupiny v Nové Z. Program bol super, duchovne i ľudsky sme sa
povzbudili.
Mali sme bohatý program, začalo sa korunkou, prednáška duchovného patróna M.O. na
Slovensku, otca Mariána Libiča,s výbornými myšlienkami, diskusia k téme prednášky,
zdielanie, povzbudivé príhovory. Za našu strážnickú skupinu som chlapov z južného a
západného Slovenska tiež povzbudil a pár slov o nás povedal. Prebehli i naše modlidby
otcov, ruženec a vrchol stretnutia bola sv. omša za účasti verejnosti. Muziku robili chlapi
z nám známich lázní Podhajská. Nasledovala adorácia a nakoniec nás chlapi v pastorku
N.Z. bohato pohostili.
Máme dobrý pocit, cestu neľutujeme , ani ten strávený čas, v sobotu poobede. Boli sme
povzbudení nebáť sa a v duchovnom boji s Kristom víťaziť. Už zo staroveku a miest v
Biblii - Starého zákona je, kto pozorne číta, veľa správ o tom, ako si Boh vyberá
bojovníkov. Nikoho nenúti, večšina mužov i vtedy zostala radšej doma ako ísť do boja.
Také sladké deštrukčné pohodlie. Tretina mužov sa na boj dáva a spolu s Bohom a pod
jeho vedením víťazí. Najťažšie je víťaziť sám nad sebou, svojou lenivosťou, chamtivosťou,
pohodlím, nemravným konaním v akejkoľvek oblasti života. Povzbudzujme sa chlapi
vzájomne i tu na Morave, potrebujeme sa ponárať do ticha, počúvať Boha, nie plané reči z
médií a od politikov, Verme Bohu. V Slove Božom je naozaj všetko, situácie ako máme
dnes sa už v minulosti diali, vývoj sa nezastaví, verme Ježišovi, že nám vždy cez Svatého
Ducha posiela správne myšlienky, slová, postoje.
Ďalšia dobrá správa je, že sa možeme všetci z ČR i SR skupín najbližšie stretnúť v rekr.
zariadení Rodinkovo v Belušských Slatinách blízko krásneho nového pútneho miesta
Budkov. Rezervujte si čas 11.- 13.11. 2022 víkend. Už ste tam niektorí boli a niekoľkí sme
boli hosťami i u miestneho baču na salaši... Nezabudnuteľná akcia.
Dňa 19.6. 2022 sme mali Medzinárodný deň otcov, niekto ho snáď i v kruhu rodiny
oslávil. Je smutné, že nás médiá o tomto sviatku veľmi neinformujú, že sa v rodinách ako
Deň matiek neslávi. Chlapi,či manželky, to často ani nevedia, že máme i otcovia sviatok.
Otcovia sú v našej spoločnosti i cirkvi stále kdesi na pokraji, konečne sa začalo i úctou k
sv. Jozefovi patrónovi rodín, otcov, robotníkov. Svatý Jozef sa začal u nás katolíkov
doceňovať až zásluhou Sv. otca J. Pavla II. a terajšieho pápeža Františka. Máme začo
ďakovať a chváliť Boha.
Na stretku odznelo i to, že máme mať poruke vždy nejaké pozitívne či radostné správy ,
nech sa vzájomne v tejto dobe stupňujúceho boja dobra a zla dobre naladíme na radostné
vzájomné stretnutia. Potrebujeme dodať si viac odvahy, my máme dávať nádej a radosť v
tejto zmetočnej dobe. Na regionálnom stretku ma potešilo, že sa na Slovensku stále viac
mužov stretáva a chvália Boha. Pomáhajú si, zdielajú sa. V piatok bol sviatok Božského
srdca, doporučujeme pozreť sa na jeho prisľubenia a nájsť tú odvahu a čas, vytrvalosť a
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chlapskú zarputilosť ísť do toho, urobiť si tých 9. prvých piatkov. Veľa chlapov
dosvedčuje, ako im to zmenilo život. Ako sa začali s Kristom priateliť....
Kto by mal z chlapov v naších farnostiach i okolí záujem sa s našou skupinou zoznámiť,
srdečne pozývame na stretnutia, ktoré sa konajú pravieľne každý pondelok v klube Centra
pre rodinu nad telocvičňou Z.Š. Marie Kudeříkovej v tomto letnom období presne od
20.00. Tak do videnia, otcovia, na stretku alebo na národnom stretku na Slovensku v B.
Slatinách!
za Strážnickú skupinu Marián

Stařeček, ministranti a jiné příhody
vzpomínkový cyklus nejen o strážnickém kostelníku Vaštíkovi
Část 32. Cirkus
To sme byli s bráchú tehdá eště velice malí chlapci. Jednú v sobotu ráno
došél stařeček z kostela a už na dvoře volál: „Ve městě sú plagáty, že dojél
cirkus. Já už sem sa tam byl podívat a kúpil sem vstupenky pro chlapců a
pro mňa na odpolední představení.“ My sme v cirkusi nikdy nebyli a
byli sme zvědaví, co tam bude. Nemohli sme sa ani dočkat.
Hned po obědě sme řekli stařečkovi, aby nespál za stolem jak byl
zvyklý, že by sa mohlo jít dřív. Jemu sa nechtělo, ale dyž nás viděl, jak sa
těšíme, toš šél . První sme šli ve městě do cukrárny. Tam stařeček kúpil
dvoje bombose a řekl, že sa nám budú hodit. Když sme tam došli, toš tam
eště nikdo nebyl. Šli sme si prohlédnút zvěřinec. Hlédal to tam nekdo
od cirkusu. Stařeček sa ho optál, esli sú klece dobře zajištěné. Nechtěl,
aby sa nám neco stalo. Ten stařečka ujistil, že je všecko v pořádku. Tak
sme šli na prohlídku. Nikdy sme takové zvířata neviděli a velice sa jich báli. Potom sme si
už šli sednút do velikého stanu. Místa stařeček vybral hned vepředu, aby sme dobře viděli.
Představení začalo. Vyšél klaun. Nám sa to ale nelíbilo, nerozuměli sme jeho vtipom.
Stařeček ale sa tak smál, až mu vypadly zuby. My sme potom s bráchů lozili po kolenách a
ty zuby hledali. Za chvílu sme jich našli. Stařeček byl spokojený a hned nám za to podal
bombose. Potom došel veliký lev a za nim krotitel. Stařeček nás vzál za ruky a řekl, že sa
nemáme bát. Ale bylo vidět, že sám sa bál eště víc jak my. A tak vytáhl druhý sáček
bombosů, aby sa uklidnil. Na konec představení vyšel zasej klaun. Stařeček sa začal smát, i
když eště nic neřekl. Zuby mu už ale nevypadly, protože jich měl pro jistotu v kapse.
Klaun, když viděl stařečkův úsměv, došél až k nám a postříkal ho vodů. Jemu sa to zdálo
vtipné a smál sa eště víc. A taky eště po cestě dom. Doma sme potom s bráchů jeden přes
druhého mamce vykládali, co sme viděli. Ju to asi moc nezajímalo, protože sa optala, esli
nám zbyly nejaké bombose. My sme jí dali poslední dva a neměli jsme nic. Enom
vzpomínky na cirkus.
Když nás večér dávala mamka spat, řekli sme jí, že ráno zkrotíme a vycvičíme kočku.
Mamce sa to vůbec nelíbilo a šla to řéct taťkovi do kuchyně. Potom jsme slyšeli, jak sa obá
smějú. Bylo doma veselo a veliká pohoda. A nám sa tak dobře usínalo.
L. Král
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Nejen pro děti
Milá farní rodino,
rádi bychom Vás pozvali na
farní táboráky.
Pojďme se potkat, popovídat si a utužit vztahy napříč generacemi
v naší farnosti. Pozvěte přátele a přijďte!
Něco na oheň, něco na sezení a dobrou náladu s sebou!

Každou středu v měsíci srpnu od 18:00
v parku u ulice Višňová (Slovácký park).
Za organizátory Katka a Martin Múčkovi
Vydává ŘKF Strážnice, Radějov, Sudoměřice pouze pro vnitřní potřebu farností. Redakce si
vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Děkujeme všem přispěvatelům.
Vychází 3.7.2022. , náklad 630 kusů, příští číslo vyjde 4.9.2022, uzávěrka příspěvků je 26.8.
Tisk: Tiskárna Sukupovi. Své náměty a připomínky můžete odevzdat v sakristii či zaslat na:
nase.studanka@seznam.cz . Webové stránky: www.piaristestraznice.cz
Farnost Strážnice - číslo účtu 1443772389/0800, VS 1819
Farnost Radějov - číslo účtu 1443763319/0800
Farnost Sudoměřice - číslo účtu 6132491339/0800.
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