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Duchovní slovo 
 

Jedna z liturgických modliteb první adventní neděle obsahuje 

důležitou prosbu:  

Prosíme tě, Bože, abychom se uprostřed světa učili milovat to, co nepomíjí, a drželi se 

hodnot věčných (modlitba po přijímání). 

Učit se milovat a (pak) držet se věčných hodnot – to není jednoduchý úkol. Advent je 

školou, která není jenom pro nejmladší. Školou víry a věrnosti.  

Bez víry by se stal advent pouhým časem nákupů, koštů svařáků, čekání na vánočního 

kapra a na dárky. Samozřejmě nic z těchto věcí není špatné a jsou krásnou součástí 

prosincových dnů. Naším školním úkolem je, uprostřed veškerých předvánočních příprav, 

držet se víry, lásky a naděje. Pamatovat na to, co nepomíjí. Na věčnost. 

Advent nás, prostřednictvím liturgických čtení a modliteb, připravuje 

na opětovný příchod Páně. Měla by nám k tomu pomoci dobrá, 

poctivá a pozorná příprava na sváteční zpověď. Měla by nám k tomu 

pomoci četba duchovních textů, především Písma sv. a pak ostatní 

duchovní literatury. Existují mobilní aplikace s duchovní náplní, které 

nám pomáhají každý den rozjímat Boží slovo a pomáhají v modlitbě. 

Pokud během adventu budeme na prvním místě myslet na náš duchovní růst, pak veškeré 

přípravy na Vánoce už nás nebudou tolik znervózňovat. Samozřejmě, přeji každému z vás, 

ať v klidu připravíte vaše domácnosti na krásné vánoční dny, ale ještě víc vám přeji, abyste 

pamatovali, že advent není pouze o úklidu, nákupech, pečení atd. Myslíte, že Ježíš, na 

kterého čekáme, nepřijde, protože nebudete mít na stole všechny druhy cukroví?  

Advent nám připomíná, že On se vrátí bez ohledu na to, jestli jsme nakoupili všechny dárky 

nebo bez ohledu na to, jestli po Vánocích budeme počítat kalorie a opět se budeme ptát: 

proč jsme tolik toho snědli?   

Nebude lepším vánočním dárkem odpuštění a smíření, napravení rodinných vztahů, 

obnovení zanedbaného přátelství než desítky (často) zbytečných věcí, které jsme nakupili 

jenom proto, že jsme se chytili do pastí vánočních reklam, nebo (co horší) půjček na 

vánoční dárky?  

Přeji vám duchaplné prožívání adventu; přeji vám, abyste se nestali otroky quasi vánoční 

konzumní nálady a abyste se (především) duchovně připravili na opětovný příchod Páně a 

na oslavu svátku jeho narození. Přeji vám každodenní radost pramenící z jeho blízkosti 

v Eucharistii!                                                                                                Váš otec Lukáš st.  

12/2022 
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FARNOST STRÁŽNICE  

 Farní informace Strážnice a Petrov 
1) Všechny prosincové akce jsou rozepsány v tabulce v tomto čísle 

Studánky – pozorně si je přečtěte . 

2) Zpovídáme před každou mší sv., kromě nedělní „hrubé“. Společná 

adventní zpověď bude: Petrov 6. 12. (úterý) od 16:00 do 17:00 a ve Strážnici 

18. 12. (neděle) od 14:30 do 16:30. Neodkládejte vánoční zpověď na poslední 

chvíli. Od úterý 20. 12. budeme zpovídat pouze po osobní domluvě.  

3) Otec Lukáš st. bude od soboty 10. 12. do čtvrtku 15. 12. na pastorační návštěvě 

českých krajanů a jejich farnosti v srbském Banatě. Na otázku, jestli nechtějí, 

abychom pro ně připravili nějaké vánoční dárky a poslali jim nějakou pomoc, 

přišla odpověď: „Otče, za dárky děkujeme, ale my tady potřebujeme česky 

mluvícího kněze, který nám odslouží české mše sv., vyzpovídá nás a připraví nás k 

Vánocům.“ Proto tato moje adventní cesta do Srbska, do české obce Kruščica a do 

okolních obcí, kde žijí naši krajani.   

4) Veřejné hodiny v kanceláři: úterý, středa a čtvrtek v dopoledních hodinách (od 

9:00 do 11:00) v kanceláři je farní asistentka Marie Janíková, otec Lukáš st. vás 

bude čekat v kanceláři v pátek od 17:00 do 18:00 (případné změny budeme hlásit 

v nedělních ohláškách; veřejné hodiny budou zrušeny od čtvrtka 22. 12. do čtvrtka 

5. 1. 23).  

5) Adventní roráty: Strážnice „dětské“ roráty úterý 6:40 + snídaně na faře, středa 

17:30 + večeře na faře; čtvrtek a sobota 6:40 pro všechny; v Petrově čtvrteční 

„dětské“ mše sv. budeme sloužit jako večerní roráty.  

6) Ve čtvrtek 22. 12. (17:00) se bude konat rozsvícení vánočního stromu u fary a 

farní vánoční koledování; už dnes vás chceme poprosit o cukroví k společnému 

pohoštění a ochotné vinaře prosíme o vino na svařák – děkujeme!  

7) Mše sv. za živé a za zemřelé vinaře a žehnání vzorků letošní úrody vína se budou 

konat na sv. Štěpána (pondělí 26. 12.): v Petrově 9:00 a ve Strážnici 10:30.  

8) O vánočních a novoročních prázdninách budeme navštěvovat naše rodiny a 

příbuzné: otcové Robert a Lukáš ml. od 26. 12. do 31. 12., otcové David a Lukáš 

st. od 1. 1. do 6. 1. 2023. 

9) V pátek 30. 12. plánujeme celodenní výlet pro rodiny z farnosti – děti za 

doprovodu starších sourozenců nebo rodičů a prarodičů. Cílem našeho vánočního 

výletu bude Vídeň. Odjezd bude ráno (cca. 8:30 – 9:30; čas odjezdu ještě 

upřesníme), domů se vrátíme k večeru. Navštívíme zábavní park Prátr a projdeme 

se ulicemi města. Náklady spojené s výletem hradíme my – piaristé: děti a mládež 

jedou zadarmo, dospělí přispějí na dopravu 100 Kč. 

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

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

11) Aktuální informace sledujte na piaristestraznice.cz 
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ADVENT PRO DĚTI A MLÁDEŽ  
😉 

Úterý - dětské roráty v 6.40 s tradičním světelným 

průvodem z chodby kostela + po mši snídaně na faře 

 

Středa - dětské mše svaté  v 17.30 (nácvik scholy 

16.45), poté večeře pro děti na faře 

 

Štědrý den  - dětská půlnoční mše v 13.00  

VÁNOČNÍ VÝLET PRO RODINY 

v pátek 30.12.2022 do Vídně 
Navštívíme zábavní park Prátr a projdeme se ulicemi města. 

 Náklady spojené s výletem hradíme my – piaristé: děti a mládež jedou zadarmo, 

dospělí přispějí na dopravu 100 Kč. 

Mohou se zúčastnit děti v doprovodu starších sourozenců nebo rodičů či prarodičů.  
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Péče o hroby kněží a sestřiček 
Chci poděkovat panu R. Koštuříkovi a všem, kdo přispěli na obnovu písma na hrobech 

strážnických sestřiček. Dále chci poděkovat paní L. Bulvasové, M. Příkazské a Draze 

Sochorové za dušičkovou 

výzdobu na kněžských 

hrobech. Pán Bůh zaplať.              

  Mila Dudíková 

 

Chci vyjádřit svou vděčnost a 

uznání všem ochotným ženám, 

které se starají o kněžské 

hroby. Když jsem 

v dušičkovém období 

navštívila náš hřbitov, hroby 

byly zality odpoledním 

sluníčkem, všechny ve stejném 

bílém hávu, jen se třpytily a 

volaly každého k pokleknutí a 

modlitbě. Poděkování 

obětavým ženám právem patří! 

Zdeňka Nováková 

 

Poděkování 
Srdečně děkuji za všechna přání, která jsem obdržel při příležitosti říjnového svátku a 

listopadových narozenin. Za osobní přání, telefonáty, SMS zprávy nebo prostřednictvím 

sociálních sítí. Velmi si toho vážím a cením. Děkuji za každé dobré slovo, za podporu a 

pomoc.  

Také chci, jménem naší komunity, poděkovat za veškerou pomoc a přízeň, kterou 

prokazujete nám – piaristům. Děkujeme za naturálie, děkujeme za finanční dary pro 

komunitu a pro každého z nás osobně. Na všechny naše dobrodince pamatujeme 

v modlitbě. Ať dobrý Bůh vám odplatí dar modlitby, vaše rady nebo dobré slovo, skutky a 

dary. Pán Bůh zaplať!                                                                                          otec Lukáš st.  

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE 
 

Sobota 17.12.2022 v odpoledních hodinách 

Povede otec Felix – františkán z Uherského Hradiště.  

Více informací bude v ohláškách a na plakátech.  
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         FARNOST SUDOMĚŘICE 

Slavnost Ježíše Krista Krále a ministrantské 

sliby. 
V neděli 20. listopadu jsme slavili svátek Ježíše Krista Krále, který je 

patronem našeho sudoměřického kostela. Hlavním celebrantem a 

kazatelem při mši svaté byl novokněz o. František Šary, který nás 

obohatil o krásné duchovní myšlenky, jenž nám mohou být přínosem 

při prožívání přicházející adventní doby. 

 Po mši svaté proběhlo malé pohoštění všech přítomných pod pergolou, kde nám atmosféru 

této slavnosti zpříjemnila dechová hudba. Velký dík patří všem, kteří se podíleli jakýmkoliv 

způsobem na zdárném průběhu této krásné slavnosti. 

Již se také stalo tradicí, že při slavnosti Ježíše Krista Krále naši ministranti a akolyté 

skládají a obnovují své sliby ve službě Bohu u oltáře. A nebylo tomu jinak i letos. 

Odměnou za celoroční službu u oltáře bylo pozvání všech ministrantů a ministrantek otcem 

Davidem na společný oběd.      JM                                                                                                                                      
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FARNOST RADĚJOV 

Hody k sv. Martinovi 
V sobotu 12. 11. 2022 v 10 hodin proběhla v kostele v Radějově mše 

svatá u příležitosti hodů k sv. Martinovi. Hlavním celebrantem byl 

otec František Šary, kaplan z Bílovic. Po mši svaté otec František 

uděloval novokněžské požehnání.      LP 

 

 

Modlitba s medvídkem 
Radějovská farnost má nového člena. Je jím plyšový medvídek 

Davídek. Děti v neděli na mši svaté dostanou obrázek, který 

vymalují a podepíší. Na konci mše svaté následující neděli se 

vylosuje jedno dítě, které si medvídka odnese domů. Celý 

týden má za úkol se spolu s medvídkem modlit.  

Od neděle (13. 11. 2022) je medvídek na prázdninách u 

prvního vylosovaného výherce.  

Posíláme důkaz, jak jim to jde.

    LP 

Slavnost Krista 

Krále 20. 11. 2022 
Dnešní mše svatá byla 

obětována za ministranty, 

akolyty, lektory, kostelníky, 

varhaníka a jejich rodiny. 

Při této mši svaté 

obnovovali ministranti své 

sliby. Přejeme všem 

ministrantům horlivé a 

oddané srdce pro Pána 

Ježíše. LP 
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MINISTRANTSKÝ ŽIVOT strážnických kluků 

Jak se člověk stane ministrantem 
Být ministrantem, to není jenom tak. Začíná to 

tím, že přijdete s taťkou do sakristie, jestli by to 

teda šlo, abyste ministrovali. Taťka se o tom začne 

bavit s panem farářem. Je tam pan kostelník, větší 

kluci než vy a než se stihnete rozhlédnout, kde to 

vlastně jste, najdou vám  velcí kluci  takové to 

černé a bílé oblečení. Když je vám to moc dlouhé, 

podkasají vám to páskem. Pan kostelník   něco 

srandovního prohodí, pak tam nahlédne pan 

varhaník -  a najednou se všichni řadí ke dveřím, 

protože bude začínat mše svatá.  

Kněz i ministranti se  pomodlí a pak jeden ten 

větší ministrant zazvoní. A jde se ze dveří  k oltáři.  

To se najednou cítíte úplně, ale úplně jinak, než 

když jste chodívali sednout si s mamkou do lavice. 

Jste najednou tak blízko svatostánku, jen asi na 

dva nejdelší kroky. Kněz a  ministranti – všichni 

nadosah. Občas vám někdo pošeptá, co máte jít 

zrovna dělat nebo že jste si zapomněli stoupnout...  

A pak vám řeknou: „Půjdeš rozdávat obrázky.“ To si  stoupnete vedle kněze, když dělá 

dětem křížky na čelo a rozdáváte.  To byste nevěřili, jak se ty děti hemží!  

 

V sobotu na schůzku 
Abyste mohli při mši dělat práce jako pořádný 

ministrant, musíte si to nejdřív nacvičit. A abyste na 

mši chodili rádi, potřebujete tam mít kamarády.  

K tomu slouží ministrantské schůzky. Jsou každou 

sobotu v 9 hodin. Vedoucí ministrntů mají vždycky 

připravený nějaký program a hlavně hodně her. Je 

tam pravidelně otec Lukáš Zaraš.  Postupně se 

naučíte, jak se hraje na policajty a zloděje, městečko 

Palermo či na kostelní myš, ale také co kdy podat 

při mši svaté, co je to kalich, misál či lavabo... 

anebo luštíte nějaký kvíz, který je naučný i 

srandovní.  

Na schůzce je vždycky plná oratorka kluků, malých 

i velkých, všichni dohromady. Ani nevíte jak a máte 

najednou velkou bandu kamarádů. 
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Stejně tak je to i na ministrantských akcích – 

prostě jezdíme spolu velcí i malí. Třeba minulý 

týden jsme měli Ministrantský den v neděli na 

Krista Krále. Lidé si v kostele mysleli, že jsme 

přišli v takovém počtu jen na tu slavnostní mši 

svatou – ale to není pravda. My jsme byli 

spolu už od soboty. Nejdřív jsme si v kostele  

udělali nácvik na neděli, abychom slavnost 

nekazili – a pak jsme si oblékli všichni 

kovbojské oblečení a během pořádné 

pokladovky po Strážnici jsme odhalili 

padouchy, kteří přepadli jednoho z našich 

vedoucích a ukradli stádo krav.  

Pak jsme na orlovně hráli až do noci různé hry 

a dívali se na film. Protože to byla i 

přespávačka, zalezli jsme každý do svého 

spacáku a vůbec jsme nevěděli, že v noci byla   pro starší ministranty připravená noční hra. 

Takže když jsme ráno snídali, vypadali ti starší docela nevyspaně. Ale na slavnostní nedělní 

mši svaté to nikdo nepoznal. Na závěr jsme na faře dostali moc dobrý oběd.  
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Tyhle Ministrantské dny máme všichni rádi – je to, jako bychom se na jeden den vrátili na 

ministratnský tábor. Vy neznáte ministrantský tábor? Tak poslouchejte. 

 

Ministrantský tábor 
Tábor je asi nejlepší ministrantská akce za celý rok. Vedoucí jej chystají dlouho dopředu. 

Vždycky vymyslí hru, kterou všichni  celý týden hrají. Letos jsme měli „Útěk z Egypta“.    

V kostýmech Židů a Egypťanů jsme vyjížděli už z domu. A pak jsme spolu zažili 10 

egyptských ran (třeba 

když byla krev v Nilu, 

jedli jsme celý den jenom 

samá červená jídla, 

dokonce i chleba), dělali 

jsme cihly z hlíny, spali 

pod širákem, putovali 

velkou dálku, zdobili zlaté 

tele, a protože si to Mojžíš 

zasloužil, dostal pořádné 

hobla. Přijel za námi na 

motorce otec Lukáš Zaraš 

a měli jsme mši svatou 

pěkně venku na naší louce.  

 

Ten tábor byl úplně nejvíc 

nejlepší, i vedoucí to říkali 

- prostě za rok jedem 

všichni spolu zas!! 
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Furt něco 
Zajímavé je, že celý rok je co dělat. Třeba takové 

Velikonoce. Když jsem neministroval, tak to byla 

vlastně jenom šlahačka. Ale teď? Začne to na 

Zelený čtvrtek – dopoledne jezdíváme do 

Olomouce do katedrály na mši, při které se světí 

oleje. Pak večer po mši svaté chodíme klepat 

místo zvonů. Nemyslete si, je to kus cesty a 

musíte klepat pěkně do rytmu jako ostatní! Ruce 

dostávají zabrat. Na Velký pátek v 6 hodin ráno 

znovu. Ve 12 znovu. Pak nácvik na obřady, 

abychom na nich dovedli dobře sloužit.  

A na Bílou sobotu? Ráno znova budíček a v 6 

hodin klepání, přes den se střídáme  u Božího 

hrobu, pak starší ministranti připravují venku oheň 

na Vzkříšení…  

Anebo svatby, křtiny a pohřby. Anebo při pouti, když neseme před sochou Panny Marie 

pochodně. Anebo o Vánocích, když jsme při štěpánské mši svaté natlačení s krojovanými 

zpěváky v presbytáři tak, že oni si ani nevšimnou, když jim  vzadu na kožich tajně zavěsíte 

za sponu starý kancionál! Vyzkoušeno 😊.  
Na druhou stranu ale musím říct, že zvednout se od svojí zábavy a jít navečer z domu do 

kostela ministrovat, není jednoduché a hodně, hodně často zvítězí, že se nám nechce. Je to 

možná větší zásluha našich maminek a tatínků než naše, když nás vidíte u oltáře. Ale když 

už se zvednete a jdete, když už jste v chodbě k sakristii a víte, že v ní čeká jeden z našich 

hodných kostelníků, že jsou tam kněží, kteří nás vidí vždy rádi a všechny nás fakt znají (a 

přesto jsou na nás hodní), tak opravdu můžete upřímně říkat slova, která se ministranti 

s knězem modlí před každou mší svatou: „Pane Ježíši, chci s Tebou prožít nejkrásnější 

chvíli dne…“ 
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P.S.: Promiňte, 

nevešlo se mi 

sem vyprávění o 

ministrantském 

florbalu 

v Olomouci, ani 

o MiniForu, 

který dělají 

bohoslovci pro  

vedoucí 

ministrantů. Ani   

o výletě do 

Podhájské za 

odměnu pro ty, kteří  přišli sloužit na nejvíce mší 

svatých během 

letních prázdnin, 

kdy je nejtěžší 

dobrovolně odejít 

od bazénu či 

počítače a jít 

ministrovat. Tak 

se podívejte aspoň 

na fotky. Jo, ani 

to, jak jsme byli na podzim v Sudoměřicích, to se také 

nevešlo. Vlastně ani tak by to nebylo všechno.  

 

P.S.S.  Velké díky vedoucím ministrantům, bez kterých by to 

vše prostě vůbec nebylo! Kluci, Pán Bůh vaši práci vidí a 

jistě ji i odplatí. Díky za všechny ministranty!                  -hc- 
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Knihovna křesťanské literatury 

Spolkový dům, Masarykova 370, Strážnice, vám nabízí: 

Kecharitomene – P. Dominik Chmielewski SDB 

Podtitul: Odhalte její neobyčejné tajemství a poznejte své určení 

Kniha nabízí rozjímání na téma dogmat o Mariině Božím mateřství a o jejím 

Neposkvrněném Početí. Zve nás do Mariiny školy, je učebnicí duchovního boje. 

Kecharitomene se dá přeložit jako Milostiplná nebo Neposkvrněné Početí. Autor je polský 

salesián. Knihu vydalo Kartuziánské nakladatelství Brno v r. 2021. 

Laskavý světec – František Saleský  -  Hans Berghuis 

Svatý František Saleský zemřel v Lyonu 28. prosince 1622. Jeho životním heslem bylo: 

„Pane, dej mi duše, ostatní si ponechej.“ Jeho ducha si nejvěrněji osvojily tři velké 

osobnosti: svatý Vincenc z Pauly, svatý Don Bosko a papež Jan XXIII. Letos 28.12.2022 

uplyne 400 let od jeho úmrtí. Nabízíme vám jeden ze životopisů. 

Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme požehnaný advent. 

Provozní doba:  pondělí a středa  9,30  -  11,00  a úterý   16,00   -   17,00 

UPOZORNĚNÍ:  

Od 19. prosince 1922 do 8. ledna 2023 bude knihovna UZAVŘENA 

 

Jednota Orel Strážnice 
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Okénko do strážnické charity 

Informace k Tříkrálové sbírce (TKS) 2023 
Milí čtenáři Studánky,  

rok se s rokem sešel a my už pomalu začínáme připravovat Tříkrálovou sbírku 2023. 

Uplynulé dva roky byly úplně jiné než obvykle, ale my pevně věříme, že se nám s Boží 

pomocí v příštím roce podaří zorganizovat klasické tříkrálové koledování. Naší prioritou je 

zachovat tradici TKS a vnést požehnání do roku 2023 všem lidem tak, jak byli vždy zvyklí.  

O průběhu TKS Vás budeme i nadále postupně informovat na našich webových stránkách 

prostřednictvím koordinátora této sbírky, kterým je Ing. Marie Jurasová. Můžete ji také 

kontaktovat s Vašimi dotazy na telefonu 737 054 064. 

Důležité informace k TKS 2023: 

 Děti, které mají zájem nám vypomoci a zúčastnit se tříkrálového koledování, se 

mohou přihlásit do 20. 12. 2022. Přihláška bude k dispozici na naší prodejně na 

ulici Kovářská 396.   

 Zapůjčit oblečení pro tříkrálové koledníky bude možné na Charitě  3. a  4. ledna 

2023 od 9.00 do 17.00 hodin. 

 V pátek 6. 1. 2023 v 18.30 hodin proběhne mše svatá za tříkrálové koledníky. 

 Tříkrálové koledování ve Strážnici a v okolních obcích, kde působí Charita 

Strážnice, bude probíhat v sobotu 7. 1. 2023.  

 Po tříkrálovém koledování bude na Charitě pro koledníky připraveno malé 

občerstvení a drobný dárek. 

 Pro děti i vedoucí skupinek připravujeme poděkování formou promítnutí hezkého 

filmu nebo pohádky v Kině ve Strážnici. Bližší informace k termínu uvedeme 

v příštím vydání Studánky.  

 

Díky výtěžku Tříkrálové sbírky 2022 jsme: 

 podpořili službu - terénní Sociální rehabilitaci Teres příspěvkem na její provoz, 

 podpořili Chráněná pracoviště nákupem nových strojů a zařízení potřebných 

k udržení provozu šicí a dřevařské dílny, 

 podpořili provoz Sociálně terapeutické dílny pro klienty s duševním 

onemocněním, 

 v rámci přímé sociální pomoci jsme pomohli sociálně slabým obyvatelům města 

Strážnice i dalších okolních obcí, kterých se na nás v tomto roce obracelo s žádostí 

o pomoc mnohem více, než v uplynulých letech. 

Váš příspěvek do Tříkrálové sbírky je tedy pro nás velmi významnou pomocí k udržení a 

rozvoji našich služeb i k poskytnutí účinné pomoci lidem z našeho regionu, kteří se 

nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Proto jsme za Váš příspěvek velmi vděční a předem 

za Vaši podporu v roce 2023 moc děkujeme.                                   Marie Štípská, ředitelka  
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Úmysly apoštolátu modlitby  
Úmysl papeže Za organizace dobrovolníků 

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se 

do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni. 

Národní úmysl Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb 

Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout 

radostnou zvěstí. 
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Nejen pro děti 

ANDĚLÍČEK 
Milé děti, 

vyrobte podle návodu papírového anděla, a poté ho přineste na první prosincovou dětskou 

mši svatou a my vaše andělíčky oceníme a vystavíme v kostele.  

1 Obkresli nebo okopíruj šablonu na papír a vystřihni ji. Nastřihni i čárkovaná místa. 

2 Vybarvi andělíčka podle své fantazie. 

3 Zasuň křídla tak, aby postavička dobře stála, můžeš si pomoct i lepidlem. 

4 Přines na první prosincovou dětskou mši svatou. 
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