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FARNOST STRÁŽNICE  
 

Poslední dobou si klademe otázky ohledně vývoje politické a 

ekonomické situace u nás a v Evropě. A musíme přiznat, že se 

bojíme, cítíme nejistotu. Všichni potřebujeme jistoty, které nám média nebo politici 

nedokážou zajistit. Někteří populisté a extremisté se snaží na základě těchto nejistot vyvolat 

ještě větší paniku a pocit ohrožení. Bohu díky za všechny, kteří v této nejednoduché situaci 

zachovávají vnitřní klid, jsou stateční, nepodléhají panice nebo populistickým heslům. 

V neděli 2. října jsme během bohoslužby slyšeli větu apoštola Pavla: „Bůh nám nedal 

ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti!“ To je přesně ono. 

 

Pevně se držet víry a čerpat sílu z Eucharistie, zpovědi, četby Písma a z osobní modlitby. 

Být oporou pro všechny, kteří nezvládají současnou situaci. 

Uchovat si vnitřní klid a Boží pokoj v srdci. 

 

Ne všechno jde vždy tak, jak jsme si to představovali, ne všechno je jednoduché a 

nenáročné. Ale každá nová výzva je příležitostí k obnově důvěry v Boží vedení a 

k posilnění křesťanských a občanských ctností: obětavosti, svornosti, solidarity, přijetí a 

darování. Děkujeme všem, kteří v tomto jsou pro nás příkladem a povzbuzením.  

Přejeme vám klidné a požehnané listopadové dny. Pamatujeme na vás v modlitbě a o ni vás 

také prosíme.    jménem strážnické komunity piaristů – otec Lukáš st. 

 

Odpustky pro zemřelé 
 

Od 25. 10. do 8. 11. je možno získat Odpustky pro zemřelé.  

Tolikrát v dějinách profanovaný a odmítaný prvek víry má velký 

duchovní i psychologický význam i pro dnešní dobu!  

Odpustky jsou doplněním odpuštění. Zatímco odpuštění představuje 

navrácení čistého svědomí a obnovu lidskosti, odpustky zase 

znamenají pomoc s nápravou všech škod, křivd a zranění způsobených 

hříchy a špatným chováním. Jsou tedy projevem vzájemného usmíření 

a pomoci s tímto usmířením. To je případ zemřelých, kteří sami již pro 
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své usmíření s živými nemohou nic udělat, zatímco my ano a o dušičkovém týdnu jim je 

můžeme věnovat. 

Podmínky pro toto gesto jsou čtyři: 

1. svátost smíření (pro dané období) představuje odpuštění vlastních hříchů, 

2. svaté přijímání (ten den) představuje sjednocení čistého srdce s Ježíšem, 

3. modlitba za Svatého otce a na jeho úmysly (ten den) představuje silnou solidaritu 

pomoci: sjednocení jednotlivce s církví, tedy s miliony dalších lidí dobré vůle 

a konečně 

4. prvek milosrdenství vůči zemřelým (návštěva hřbitova a jakákoli modlitba za 

zemřelé). 

 

FARNOST STRÁŽNICE  

 Farní informace Strážnice + Petrov: 
1) Všechny listopadové akce jsou rozepsány v tabulce v tomto čísle 

Studánky – pozorně si je přečtěte ☺. 

2) Místo 

listopadových besed 

pro seniory zveme starší 

farníky na společnou  

pouť do Šaštína. 

 Pouť se bude konat 

v pondělí 21.11.  

V sakristiích kostelů ve 

Strážnici a v Petrově se 

budete moci hlásit na 

autobusovou dopravu – 

příspěvek na dopravu 200 

Kč. Odjezd bude ráno, v Šaštíně se pomodlíme růženec, bude mše sv. na úmysly 

poutníků a do oběda se vrátíme domů; hodiny odjezdů z jednotlivých zastávek 

vyhlásíme v ohláškách.  

3) Veřejné hodiny v kanceláři: úterý, středa a čtvrtek v dopoledních hodinách je 

v kanceláři farní asistentka Marie Janíková, otec Lukáš st. vás bude čekat 

v kanceláři v pátek od 17 do 18 hod. (případné změny budeme hlásit v nedělních 

ohláškách).  

4) Volné dny otců: pondělí o. Lukáš st., úterý o. David, středa o. Lukáš ml., pátek o. 

Robert. 

5) Návštěvy nemocných nahlašujte takto: Strážnice (město) otec Lukáš st., Strážnice 

(Domov pro seniory) otec Robert, Petrov otec Lukáš ml.  

6) Aktuální informace sledujte na www.piaristestraznice.cz 

7) Pamatujme na možnost získaní plnomocných odpustků pro naše zemřelé. 

Odpustky pro duše v očistci můžeme získávat od 25. 10. do 8. 11. Podrobnosti 

jsou v článku v tomto čísle Studánky.  
Foto: www.cs.wikipedia.org 

http://www.piaristestraznice.cz/
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Poděkování 
Také se zastavujete u výkladních skříní vedle Spolku orelské jednoty a obdivujete 

šikovnost  lidských rukou a  nápaditost našich spoluobčanů? Také Vás těší, že ještě 

nedávno zanedbaná a opomíjená výloha rozkvetla a proměnila se v malou bezplatnou 

galerii, která obohacuje obyvatele našeho města i případné návštěvníky? 

Už jsme měli možnost vidět krásu paličkované krajky, výstavu dřevořezbářů z Gauče 

(zkratka pro učedníky pana Gajdy), krojované panenky, řezbovaná víka sudů, výtvarná díla 

H. Můčkové doplněné vzpomínkovou básní od paní učitelky Milady Musilové (která psala 

a nacvičovala Kalasanská divadla), velikonočně i vánočně tematicky laděné výlohy. Nyní 

jsou zde milá díla z pedigu. Docela rozmanitý repertoár a jedno dílo hezčí než druhé, každé 

vytvořené s láskou a šikovností. 

A za vším - v pozadí - nenápadně a přesto nenahraditelně,  najdete paní Marii Sasínovou. 

Ráda nám zapůjčuje své krásné paličkované výrobky a pomáhá svými kontakty, radí, co by 

se ještě mohlo příště vystavit. 

Paní Sasínová je důkazem, že hnacím motorem dobré věci může být i starší člověk, který se 

pohybuje za pomoci chodítka. Je sice nenápadná, ale šikovná a my jí za vše chceme moc 

poděkovat, popřát jí Boží požehnání, zdraví a ještě spousty dobrých nápadů, kterými nás 

obohatí. 

Děkujeme.                                                                                                    Anežka Blatová 

 

Vzpomínka na léto 
Dne 9.8. 2022 jsme se vypravili na Celostátní setkání mládeže. Celkem nás jelo 25, a to ze 

Strážnice a Sudoměřic. Letošní setkání se uskutečnilo v Hradci Králové. Byli jsme 

ubytovaní na vysokoškolských kolejích, hlavní program se konal v areálu univerzity.  

Pořadatelé měli pro nás připravený velmi krásný a nabitý program, a to jak duchovní, tak 

také spoustu koncertů, přednášek. Motto setkání “VSTAŇ  Sk 26,16” nás doprovázelo 

celým týdnem. Ze setkání jsme dojeli duchovně obohaceni a plni zážitků. 

Spolčo mládeže 
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FARNOST RADĚJOV 

Krojovaná pouť na Žerotín 9. 10. 2022 
Po deštivém září 

přišel první sluneční 

víkend, na který 

byla v neděli naplánována krojovaná 

pouť na Žerotín. Začali jsme u 

kostela ve 14 hodin a za zvuku 

dechové hudby Švitorky jsme se 

vydali na kopec Žerotín. Zde, 

v nejkrásnějším kostele pod 

nebeskou klenbou, jsme spolu slavili 

mši svatou. Celou mši doprovázela 

dechová hudba a po mši svaté obec 

Radějov připravila malé občerstvení.   

LP 

 

Brigáda na faře     

15. 10. 2022 
Ochotní farníci se sešli 

v sobotu 15. 10. 2022 uklidit 

farský dvůr po létě a připravit 

pergolu na zimu. Zapojili se 

muži, ženy i děti. Děkujeme 

moc za Vaši obětavou práci. 

Pán Bůh zaplať.     LP 

 

 

 

 

Podzimní pouť k sv. Janu Pavlu 

II. – 22. 10. 2022 
Naše schóla dostala pozvání doprovodit svým 

zpěvem podzimní pouť k sv. Janu Pavlu II. Když 

už se musela připravit aparatura na ozvučení při 

mši, zazpívali jsme ještě čtyři písničky po mši 

svaté. A protože nám zpívání ještě pořád přináší 

radost, doufám, že i všichni přítomní tu radost z nás 

cítili a odnesli si ji i domů. A abychom toho zpívání 
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neměli málo, v neděli jsme zpívali v Radějově v tělocvičně na setkání důchodců, které 

z důvodu covidu už dvakrát nemohlo proběhnout. Pro toto setkání jsme měli připravené 

písničky ze Semaforu a hity z šedesátých let.  LP 

 

         FARNOST SUDOMĚŘICE 

Spaní na faře 
V pátek 30. září po dětské mši svaté opět praskala naše fara ve 

švech a otřásala se v základech, neboť se do ní nastěhovalo zhruba 

30  dětí, asi deset mládežníků, kteří se starali o celovečerní 

program, nechyběli ani dospěláci z řad rodičů, kteří se starali o 

proviant - asi si dokáže každý představit, co spořádá takové 

množství jedlíků. Nesmíme zapomenout na otce Davida, který se 

staral o správnou duchovní atmosféru celé akce.   

Nejen jídlo, ale i program byl pro děti velmi pestrý. Děti si vyzkoušely, jak dobře znají svůj 

kostel, zahrály si spoustu her, zazpívaly si několik písniček při kytaře a také za doprovodu 

ukulele a 

nechyběla ani 

večerní pohádka 

na dobrou noc. 

Ráno se všichni 

zúčastnili mše 

svaté, posnídali a  

unavení, neboť 

noc byla dlouhá a 

náročná, 

odcházeli 

spokojení domů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

JM 
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Ministrantský florbalový turnaj, Olomouc 2022 
Společně s ministranty ze Strážnice jsme se na svatého Václava zúčastnili jubilejního 10. 

setkání ministrantů v Olomouci, jehož součásti byl i turnaj ve florbalu. Nejdříve byla mše 

svatá v katedrále, kterou jsme začali liturgickým průvodem, jehož se zúčastnilo přes 200 

ministrantů. Mši celebroval biskup Mons. Josef Nuzík, který ministrantům po bohoslužbě 

udělil požehnání, a mohli jsme vyrazit do univerzitní sportovní haly. Naše výprava se 

zúčastnila turnaje pod týmovým názvem Jsoucno v nejstarší a střední kategorii. Starším 

ministrantům se povedlo ve skupině vyhrát dva zápasy, nicméně o jeden gól jim postup do 

playoff utekl. Mladší ministranti uctivě vybojovali dvě remízy ve skupině. Byť na postup 

výsledky nestačily, my jsme si celý den užili a těšíme se na příští  již 11. ročník, opět na 

svatého Václava.                                                                                     Staňa Podkalský 

 

Setkání misijních klubek 
Začátkem října se naše misijní klubko zúčastnilo setkání klubek v Lulči u Vyškova. V pátek 

večer jsme přijeli do Pastoračního centra duchovní služby armády ČR, kde na nás čekali 

organizátoři setkání a diecézní ředitelka PMD Jana Zehnalová. Po zabydlení jsme měli 

večeři z vlastních zásob. Potom následovalo představování jednotlivých klubek. Večerní 

vycházka nám během modlitby růžence zajistila atmosféru k rozjímání nad krásami a 

trápeními každodenního života. Přišli jsme ke kostelu svatého Martina, kde na nás čekal 

pan kostelník. Tamější paní ředitelka školy nám vyprávěla historii kostela a pověst o 

záhadné paní.  
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Sobotní program byl pestrý. 

Dozvěděli jsme se o životě v misiích, 

zahráli jsme si několik her, při 

kterých jsme navázali nová přátelství 

s dětmi z jiných misijních klubek. 

Před obědem nám vojenský kaplan 

mjr. Josef Konečný povídal o 

mírových misích v Afgánistánu. Po 

obědě jsme si mohli vybrat 

z tvořivých dílen a vyrábět růžence 

z kaštanů nebo vdechnout život 

,,misijní panence“. Na rozloučenou 

každý dostal malý dárek od ,, neznámého kamaráda.“ Setkání se nám moc líbilo. Užili jsme 

si společně strávené dva dny v modlitbě, radosti a nových poznání.  

Kateřina Janečková – vedoucí misijního klubka        

Příspěvky farníků 

 Ako sme putovali   
V nedeľu 9.10.2022 o  8.00 sa stretla pri soche sv. Floriána v Strážnici malá skupina 

nadšených pútnikov z Modlidieb otcov a Kněždubu. Vyrazili sme na dlho pripravovanú púť 

do Kopčan na Slovensko ku kostolíku sv. Margity Antiochijskej.  Prvé zastavenie sme mali 

v Petrove na sv. omši. Po nej sa k nám pridal náš kaplán otec Lukáš mladší, ktorý nás 

prekvapil veľkou pútnickou energiou i svojím láskavým humorom.  Darmo, je to horal z 

poľskej strany Tatier. Šli sme po poľných cestách, popri Baťáku, Morave, chvíľu i v 

stopách sv. Cyrila a Metoda. Hranica zo Slovenskom bola strážená, ale nebol žiaden 

problém, chlapov od polície i armády sme povzbudili a dobre sme sa porozprávali o 

aktuálnej situácii na hranici.  Hliadky mali i slovenský chlapci na druhej strane. Na skupinu 

migrantov sme v lese za Hodonínom vskutku narazili. Blúdili kúsok od hrádze Moravy len 

tak naľahko, iba s mobilmi v rukách.  Myslím si, že napokon boli radi ak narazili na hliadky 

polície a odviezli ich do nejakého zberného tábora na Slovensku. My sme na chvíľu v lese 

zablúdili tiež, lebo cesta neupraveným lesom zrazu skončila a tak sme šli cez húštiny 

smerom na Kopčany. Bolo to dobrodružné.  Aplikácie v mobiloch nepomohli, cesta proste 

už neexistovala... Aby mala púť i ducha, tak sme sa cestou modlili za naše farnosti, 

ruženec, korunku, Anjel Pána. A každý z nás i samostatne. Obed sme si dali v lesnom 

altánku cestou zo spoločných zásob.   Počasie bolo nádherné. Slnečno a teplo.  

Do cieľa sme dorazili o 14.30. Tam nás už čakala milá pani, čo nám o kostolíku 

porozprávala a doniesla plnú krabicu koláčov, ktoré sme povinne mali zjesť. Pomodlili sme 

sa pri kostole, dnu sme sa žiaľ nedostali, pani mala síce kľúče, ale nie správne. Nohy nás po 

23 ušlých kilometroch veru boleli, ale boli sme všetci šťastní, že sme v zdraví púť zvládli. 

Tešíme sa na ďalšiu, Na jar poputujeme na blízku horu sv. Antonínka i s nocľahom pod 

širákom. Včas dáme vedieť. 
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O 16.00 sme mali odvoz dohodnutými autami speť do Strážnice. Ďakujeme týmto otcovi 

Lukášovi, že šiel s nami a robil nám i duchovný doprovod, za odvoz autami a Vám 

všetkým, čo na nás mysleli.          Marián 

 

Milí farníci, 

v sobotu  22.10.2022 sa uskutočnilo krásne duchovné podujatie chlapov. Za našu farnosť 

sme sa zúčastnili piati chlapi z Modlidieb otcov.  Jednalo sa o regionálne stretnutie 

modliacich sa chlapov z roznych skupín a spiritualít. Začalo o 15.00 sv. omšou v Kněždube 

a program pokračoval potom vo farskom sklepe. Zišli sme sa chlapi z hnutí Modlidieb 

otcov, Exodu, Chlapi cz, i len tak voľne zoskupení modliaci sa chlapi. Vymenili sme si 

skúsenosti, zdielali sa, svedčili. Toto stretnutie iniciovali chlapi z Kněždubu, zorganizoval 

ho najme Vlastík. Chodí občas i k nám do našej skupiny.  Za skvelú organizáciu a 

pohostenie pekne ďakujeme. Zhodli sme sa všetci na tom, že je to skvelé, ako sa chlapi 

naprieč cirkvami, veku, profesiám spájajú na modlidby. Napr. v Hodoníne je skupina, ktorá 

sa pri rieke Morave v lese modlí pravideľne pri ohni a vzájomne sa zdielajú a podporujú, 

nielen duchovne. Krásne svedetstvo nám povedal i bývalý vojak profesionál, ako duchovne 

žili vojaci nasadení v službe v Bosne a Iraku. Dobre sme sa všetci porozprávali, zaspievali 

si, bližšie sa zoznámili s inými skupinami.  Krátko  sa nám venoval i kněždubský farár, otec 

Turko.Niečo sme sa dozvedeli o kostole,  jeho výmalbe, oltári. Dostali sme na cestu 

požehnanie a radi ho nesieme všetci ďalej na miesta, kde sme a posobíme.  

Na záver máme pozvanie na národné stretnutie modlidieb otcov na Slovensku. Bude v 

horách v rekreačnom zariadení Rodinkovo, blízko teraz najnavštevovanejšieho 

nového  pútneho miesta hory Budkov, blízko obce a kameňolomu Ladce. Kto by mal z 

chlapov záujem s nami ísť, prídite za nami na našu skupinu, stretká máme každý pondelok 

nad školou Márie Kudeříkovej v klube Centra pre rodinu od 19.00. Podáme bližšie 

informácie alebo kontaktujte ma v optike Effatha.             Marián 

 

Knihovna křesťanské literatury 
Spolkový dům, Masarykova 370, Strážnice vám nabízí: 

Duch svatý – pramen života, Elias Vella 

P. Elias Vella, maltský františkán a oblíbený execitátor, zemřel 10. října 2022 ve věku 81 

let. Při neobyčejném pracovním vytížení stihl napsat přes třicet knih. U nás jich vyšlo 

čtrnáct. Několik titulů máme také v naší knihovně a jednu z nich vám nabízíme. Velmi 

srozumitelně a výstižně, s mnoha ilustrativními příběhy, nás Vella seznamuje s osobou 

Ducha svatého a jeho úlohou v našich životech. 

Den se již nachýlil – Robert kardinál Sarah 

Robert kardinál Sarah odpovídá na otázky spisovatele a esejisty Nicolase Diata. Otázky se 

týkají krizí víry, kněžství, církve, ale i krize Evropy a Západu. Snaží se odpovědět na 

otázku „Kam kráčí svět?“ nebo „Co máme dělat?“ Autor sám říká: „Tato kniha je výkřikem 

mé duše. Je to výkřik lásky k Bohu a k mým bratřím. Na těchto stránkách vám chci 

nabídnout to, co je jádrem mého života: víru v Boha.“ 

Těšíme se na vaši návštěvu, 

Provozní doba: pondělí a středa  9,30  -  11,00  a úterý   16,00  -  17,00 
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Stařeček, ministranti a jiné příhody 

vzpomínkový cyklus nejen o strážnickém  kostelníkovi Vaštíkovi 
 

Už je temu pár roků, co sem sa s 

vama začal dělit o svoje vzpomínky 

na stařečka kostelníka Vaštíka a 

různé další příhody, veselé aj 

vážné. Každé povzbuzení aj 

poděkování, že píšu, bylo pro mňa 

veliků  vzpruhú a motivacú k 

dalšímu psaní, keré mně pomáhalo 

udržat ne enom zdravú mysl ale aj 

ducha. A to v časoch, dyž už sem 

na tem nebyl zdravotně nejlíp. 

Samotné vzpomínání aj úsměv  na 

tváři každého čtenářa mňa dělaly 

velice šťastným. Su rád, že sem tak 

tady na zemi mohl zanechat aj 

nejaký odkaz. Děkuju vám.  

 

Takto by se s vámi určitě rád 

rozloučil tatínek, kterého si na 

začátku října Pán zavolal k sobě. 

Věříme, že je již se svým 

milovaným stařečkem, rodinou, 

kamarády i ministranty v nebi. 

Děkuji jménem celé rodiny za všechna slova upřímné soustrasti, povzbuzení a těm, kdo 

měli možnost, i za účast na mši svaté a posledním rozloučení na hřbitově.  

 

PS: tatínek sepsal asi 15 knížek povídek, básničky raději nepočítám. Bude-li zájem, 

můžeme se společně v budoucnu ještě o nějaké vzpomínky podělit.  

Miroslav Král  

Slovo redakční rady na rozloučenou 
Když jsme na začátku roku 2019 dostali od pana Krále první povídku se skromným 

dovětkem, že „to možem otisknút, kdyby sa to náhodú hodilo“, s radostí jsme ji přijali. 

Krásný sloh, milý humor, prostá víra a naše nářečí – vše dohromady od té doby pravidelně 

hřálo u srdce čtenáře bez rozdílu věku. Svědčí o tom i slova jedné farnice: „Když si donesu 

dom Studánku, první si přečtu pana Krála.“  

Vážíme si toho, že nám takto předal kus své duše. S vírou jej nyní svěřujeme do Boží 

láskyplné náruče. Ať odpočívá ve svatém pokoji.  

Pane Král, děkujeme! Prázdné místo ve farnosti, které nám po vás zůstává, kéž zaplní lidé 

s podobně upřímnou vírou a poctivou snahou žit dobrý život.    -hc- 
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Úmysly apoštolátu modlitby – listopad 2022 
Úmysl papeže: Za děti, které trpí 

Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup 

ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí. 

Národní úmysl: Za návštěvníky hřbitovů 

Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život. 

 

 
 

Co vám nabízíme 
• Kurz přípravy na manželství (na základě telefonické domluvy) 

• Manželské randíčko – inspirace pro manžele k posílení (nutno se 

příhlásit) 

• Klubovna – základní rodinné poradenství, nasměrování na odborníky. 

Čtvrtek 16-18 hod a dle domluvy 

• Sedmihlásek – čtvrtek 16-18 hod a po předchozí domluvě. Poslední 

čtvrtek v měsíci na téma prožívání a předávání víry v rodině 

 

Zveme vás 

!!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!! 

Předadventní karneval - sobota 19.11. 
 

Zapište si do kalendáře 
Vánoční pohádka – sobota 3.12. Zahrada u sv. Martina (divadelní představení v rámci 

adventního jarmarku) 

 

Mikuláš ve městě – neděle 4.12. 

 

Kontakt: www.straznice.dcpr.cz, email cprstrazniceseznam.cz, mobil 603 240 533 

http://www.straznice.dcpr.cz/
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Nejen pro děti 
Na Dušičky chodíme na hřbitov a modlíme se, aby Pán Bůh vzal naše zemřelé k sobě do 

nebe. 

Úkol: napiš, kde je pochovaný ve vašem rodinném hrobě. 
 

 

................................................................................................................................................... 

Malým dětem pomohou jistě rodiče – děti ať si vybarví obrázek. Splněný úkol přines na 

první listopadovou dětskou mši svatou.  

 

Úkol pro strážnické děti 
Milé děti,  

máme tady další měsíc a s ním i další úkol. V měsíci listopadu slavíme svátek svatého 

Martina a připravujeme se na blížící se advent. Vyrobte samy nebo s rodiči lampion, který 

přineste 23. listopadu do sakristie a na dětské mši svaté oceníme všechny vaše výtvory. 

Vyrobené lampiony pak můžete používat během průvodů při rorátech.  

Vydává ŘKF Strážnice, Radějov, Sudoměřice pouze pro vnitřní potřebu farností. Redakce si 

vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Děkujeme všem přispěvatelům. 

Vychází 30.10., náklad 630 kusů, příští číslo vyjde 27.11., uzávěrka příspěvků je  18.11.  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. 


