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Velikonoční období vzkříšení k životu

Pomalu končíme postní dobu a
připravujeme se na svaté Triduum paschální. Za 2 týdny budeme
mít čas velikonoční. Trvá 50 dnů. Končí slavností Seslání Ducha
svatého. Je to čas radosti ze zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše
Krista. To On přemohl smrt, peklo a satana.
Každý křesťan by se měl v tomto období vyzpovídat ze svých
hříchů a přijmout svátost oltářní.
Vybízí nás k tomu 2. a 3. církevní přikázání.
Těšíme se z postupného uvolňovaní pandemických restrikcí.
Naplňuje nás však bolest z války na Ukrajině. Spolu s Městským
úřadem a naší Charitou se zapojujeme do pomoci obyvatelům
Ukrajiny, kteří opustili své domovy, aby chránili život svůj i svých
blízkých. Děkujeme všem, kteří nám v tom pomáhají.
My, křesťané, máme všechno vidět v našem Spasiteli - Ježíši
Kristu. Ve zdraví, v nemoci i ve smrti se utíkáme k Němu - Pánu
nebe a země.
Kéž přicházející jarní a potom letní dny budou pro nás všechny
dny naděje na lepší budoucnost, už bez epidemie a války. Za to se
modlíme každý den.
Ať Zmrtvýchvstalý Ježíš naplňuje naše srdce
pokojem a dobrem!
Zůstáváme s Vámi všemi a pamatujeme na vás v modlitbě.
o. Robert, o. David a o. Lukáš – vaši piaristé

Úkol pro děti
Světlo Velikonoční svíce ukazuje, že Ježíš zahnal tmu smrti.
Úkol: Obtáhni tečkované obrázky na svíci. Obrázek přines na
první dubnovou dětskou mši svatou, odměna je připravená :-)
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FARNOST STRÁŽNICE
Pietní místo pro otce
Jacka v Petrově
Členové farní rady spolu s Obecním
úřadem usilovali o zřízení důstojného pamětního místa
v Petrově, které by bylo věnováno otci Jackovi, jenž
se nesmazatelně vepsal do našich srdcí, a kde by mu
každý mohl věnovat svou vzpomínku, zapálit svíčku,
přinést květiny.
To se podařilo. Nachází se na místním hřbitově na
hlavním kříži, kde byla instalována pamětní deska
s otcovou fotkou a krátkým textem. Práci na své
náklady vyhotovila a darovala kamenická firma p.
Richarda Koštuříka. Srdečné Pán Bůh zaplať.

Hudba na Velikonoce 2022
Když jsem se po vánočních svátcích 2021 zamýšlel, co zpívat na Velikonoce 2022, tak se
mně v paměti vynořila mše Missa mundi od přítele, varhaníka a skladatele Petra
Chaloupského z Prahy. V době, kdy píšu tyto řádky, se mi jeví rozhodnutí nacvičit tuto mši
jako velmi nadčasové. Její základ tvoří gregoriánský chorál, který provází bohoslužby
římskokatolické církve od nepaměti. A právě v nynější zvláštní a pohnuté době nám může
být gregoriánský chorál připomínkou věčných hodnot, které nepodléhají zkáze, módě, ani
jiným vlivům. Pouze jsou tu a inspirují nás na naší pozemské pouti.
Sám autor Petr Chaloupský k této mši napsal:
„Missa mundi“ byla napsána v roce 2006 pro skladatelskou soutěž pořádanou Společností
pro duchovní hudbu. Podmínky zadání byly vytvořit mešní ordinárium pro sbor s možnou
účastí lidu na latinský liturgický text. Pro part lidu měl být použit gregoriánský chorál.
Ordinárium je možno provést i sólově bez aktivní účasti lidu. Skladba byla oceněna zvláštní
cenou poroty. Využil jsem prvků chorálu ve spojení s moderní harmonií, ale vždy jsem měl
na paměti, že dílo bude prováděno při bohoslužbě a mělo by splňovat praktické požadavky.
Takže skladbu po nácviku je možné provést i s běžným kostelním sborem či scholou.
Varhaník se musí seznámit se sólovými mezihrami a vyluštit harmonii v doprovodu sboru.
Pak již nic nebrání úspěšnému provedení. Snažil jsem se o dostatečné vyznění melodické
linky, ozvláštněné moderní harmonií.“
Povzbuzeni autorovým textem a nadšením členů sboru, že se zase může volně zpívat a
scházet se na nácviky, jsme tuto mši nacvičili. Vám, věřícím a hostům, kteří čekají na
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překvapení na velikonoční svátky, ji provedeme na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v 10,30
hod. A aby i věřící v Petrově mohli být účastni a překvapeni, provedeme ji v kostele sv.
Václava taktéž v neděli 17. dubna 2022 v 8,20 hod.
Na obou provedeních budou zpívat všichni členové chrámového sboru Laudámus. Na
varhany sbor doprovodí varhaník Ladislav Sovič. Slavnostní provedení mše Missa mundi
jak v Petrově, tak ve Strážnici bude dirigovat Bohumil Mališka, syn varhaníka a ředitele
kůru Bohumila Mališky st.
Věříme, že současná liturgická hudba se vám bude líbit a její provedení přispěje k oslavě
Zmrtvýchvstalého Krista.
Ladislav Sovič

FARNOST SUDOMĚŘICE
(Bratři!) Nevíte, že kousek kvasu prokvasí celé těsto? Odstraňte ten
starý kvas, aby se z vás stalo nové těsto. Jste totiž jako nekvašený
chléb. Vždyť náš velikonoční beránek – Kristus – je už obětován.
Proto slavme svátky ne se starým kvasem, ani s kvasem, který
znamená špatnost a nešlechetnost, ale s nekvašenými chleby, to je: s
upřímností a životem podle pravdy.
1 Kor 5,6b-8
DNE 13.3.2022 PROBĚHLO JMENOVÁNÍ NOVÉ
PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY
FARNOSTI SUDOMĚŘICE, KTERÁ BYLA ZVOLENA FARNÍM
SPOLEČENSTVÍM V SUDOMĚŘICÍCH.
ČLENY PASTORAČNÍ RADY JSOU: Petra Baculíková, Lucie Hrachovská, Kateřina
Janečková, Michaela Janečková, Martin Mikl, Ludmila Ondrovčíková, Andrea
Pytlová, Stanislav Podkalský ml., Ludmila Šrámková.
ČLENY EKONOMICKÉ RADY JSOU: Petr Buček, Martin Mikl, Josef Šebesta.
Z NAŠÍ FARNOSTI…
Postní dobu jsme zahájili znakem pomíjivosti a smrti. Během 40 dnů zažijeme odpouštějící
a milosrdnou lásku Boží. Sv. Otec vyhlásil 2. 3. za světový den modliteb k pokoji a míru na
Ukrajině. Dále pokračoval, že v této době probíhá velká zkouška lidstva, jak se zachovat.
„Nepodceňujte modlitbu, lásku k bližnímu a neúnavně konejte dobrodiní. Milosrdenství
patří Bohu, ale i člověku, vždyť jsme všichni stvořeni k obrazu Božímu. Na prvním místě
mějte modlitbu, pak půst a almužnu. Sv. Jan Pavel II. říkával: „Kříž bez lásky neuneseš a
lásku bez kříže nenajdeš.“ V Římě je od 4. st. tradice v zahajování postní doby. V Bazilice
sv. Anselma se koná slavnostní shromáždění věřících a kléru. Obvykle předsedá
Sv. otec, ale tento rok ho kvůli nemoci vystřídal jeden z kardinálů. Po mši svaté se celé
shromáždění vydává do aziliky sv. Sabiny jako výraz putování a kajícího procesí.
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V naší farnosti pro nás
otec David připravil
pěkné prožití postní
doby pro děti i dospělé.
Po dětské mši svaté se
promítá biblické kino a
pak je postní večeře,
vše
s velkým
úspěchem.
Další
změna, že po celou
dobu 40 dní bude
zpřístupněno zádveří
kostela k modlitbě a
každou středu otevřen
kostel
k adoraci
Nejsvětější svátosti.
Od pátku 11. 3. do neděle 13. 3. probíhala duchovní obnova pod vedením jáhna Františka
Šary. V pátek byla bohoslužba slova s jeho promluvou pro dospělé v rámci duchovní
obnovy. Pak pokračovala křížová cesta dětí a mše svatá. V sobotu byla také promluva,
následovala Korunka k Božímu milosrdenství, v 15 hodin pak adorace Nejsvětější svátosti,
modlitba za mír ve světě a soukromá adorace. Ve 20:30 jáhen František zakončil duchovní
obnovu děkovnou adorací. Po celé 3 dny se promluva týkala vlivu Panny Marie ke světu i
k Bohu. V neděli při kázání jáhen zdůrazňoval bolestnou úlohu P. Marie jako Matky nás
všech. Jak bez ustání upravuje cestu člověka k Bohu a cestu Boha k člověku. Při loučení
nám jáhen František poděkoval rodnou slovenštinou, ale mohli jsme obdivovat i jeho
výbornou češtinu. Takže vydejme se na postní cestu a s radostí očekávejme Velkou noc
s Ježíšem zahradníkem.
Jeden věřící se ptal svého kněze: „Jak to, že se Ježíš po svém zmrtvýchvstání poprvé
nezjevil svým apoštolům, ale ženám?“ Kněz odpověděl: „Protože dobře věděl, že ženy
dokážou nejrychleji tuto zprávu roznést po celém kraji.“
JP
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Slavnost korunovace Pražského Jezulátka
Korunování Jezulátka vyjadřuje víru, že dítě Ježíš je milostivým Králem celého světa.
Soška Pražského Jezulátka pochází ze
Španělska
z II.
poloviny
16.
stol.
Do Prahy se dostala ze Španělska od sv.
Terezie od Ježíše, která velmi uctívala
Ježíšovo dětství a rozšiřovala úctu k Dítěti
Ježíši po celém Španělsku. Prý sošku darovala
své přítelkyni, jejíž dcera se vdávala do Prahy.
Faktem je, že sošku Jezulátka přivezla ze
Španělska vévodkyně Marie Manriquez de
Lara, která se roku 1556 vdala za pana
Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak
odevzdala jako svatební dar své dceři
Polyxeně z Lobkovic. Ta ji velmi uctívala a
zakusila od ní mnohokrát útěchu a pomoc.
Roku 1628 ji jako vzácný dar věnovala
klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny
Marie
Vítězné.
V roce 1631 byl klášter vypleněn a Jezulátko
pohozeno mezi haraburdí. V roce 1637 se
řeholníci vrátili zpět a mezi nimi i otec Cyril
od Matky Boží a sošku Jezulátka zachránil,
avšak Jezulátko mělo ulomené obě ruce. Při
modlitbě se mu zdálo, že mu Ježíšek říká:
„Smilujte se nade mnou a já se smiluji nad
vámi, dejte mi moje ruce a já vám dám svůj pokoj. Jak mne budete ctít, tak já vám budu
žehnat!“
Otec Cyril nakonec dosáhl toho, že Jezulátku byly vyrobeny ručičky nové.
(Pražské Jezulátko a jeho úcta se rozšířila ze Španělska a Portugalska také do Jižní
Ameriky, známé je i v Indii, Číně, na Filipínách a v Severní Americe.)
V roce 1655 byla soška slavnostně korunována pražským biskupem. Rostl počet zázraků i
vyslyšení!
Slavnost korunovace milostné sošky dítěte Ježíše se každoročně slaví o první květnové
neděli a letos uplyne 367 let od první korunovace.
V Sudoměřicích si tuto slavnost také připomeneme. V kostele Krista Krále, posvětíme
novou korunku a prožijeme korunovaci pražského Jezulátka v neděli 1. května 2022
v 10,30hod
V pátek 22. 4. 2022 zahájíme tuto oslavu Dítěte Ježíše Novénou k pražskému
Jezulátku, korunkou 12 tajemství Ježíšova dětství a dalšími modlitbami.
Přijďte s námi oslavit tento velký svátek v naší farnosti – tušíme vůbec, co máme?
LO
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Velikonoční jarmark pro misie v Zambii
Po dlouhém dvouletém období, kdy kvůli koronavirovým restrikcím nebylo možné
připravovat žádné aktivity, bychom rádi pozvali všechny k misijnímu velikonočnímu
jarmarku. Můžete na něm pořídit výslužku pro své velikonoční koledníky. Výtěžek
poslouží k zakoupení školních pomůcek dětem v zambijské vesnici Chiparamba, kam naše
pomoc léta směřuje. Část výtěžku bychom rádi využili jako dar seminaristům, který
v červnu osobně předáme panu biskupu Georgeovi Lungu v diecézi Chipata během naší
misijní cesty do námi podporovaných míst.

V zambijské vesnici v posledních měsících vyrostla už druhá budova školy. Tuto bylo
potřeba postavit, protože tím, že se místo stává vyhledávaným v okolí, přichází do školy
větší počet dětí, než tomu bylo na počátku. Několik tříd se opět muselo učit pod stromem.
Nové prostory přinesou důstojné místo k učení.
Koncem loňského roku navštívila
česká dobrovolnice z Bookfeeding
Project odpolední program žen,
které se učí ve škole číst, psát a
počítat. Míša sdílela know-how
projektu opakovaně použitelných
hygienických potřeb s ženami a
dívkami z naší školy. Znamená to,
že má více dívek přístup k
bezpečným
a
opakovaně
použitelným
produktům
a
nemusejí
vynechávat
školní
docházku.
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Děkujeme všem za jakoukoliv pomoc během příprav na velikonoční jarmark, za koupi
výrobků i za modlitby za lidi v misijních oblastech. Obzvlášť bychom chtěli poprosit o
modlitbu za dobrý průběh připravované misijní cesty, na kterou se chystáme 3 osoby
z našich farností plus jedna další dobrovolnice.
Prosíme i o finanční podporu na pořízení dárků pro děti a finanční dar pro diecézi Chipata.
Tyto příspěvky je možné zasílat na oficiální účet spolku Chiparamba, z.s. č.ú.1231856160217/0100. Po vyžádání je možné vystavit potvrzení o přijetí daru.
Ze srdce děkujeme za podporu a přejeme požehnané prožití doby postní.
Kateřina a Josef Janečkovi, Chiparamba, z.s.
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FARNOST RADĚJOV
Křížová cesta ke Královně Míru na Žerotín 13.3.
V neděli 13. 3. se uskutečnila křížová cesta na Žerotín. Křížovou cestu
jsme všichni obětovali Panně Marii - Královně Míru, za mír na světě.
Vyráželi jsme od kostela ve 14 hodin. Cestou se mladí i starší kluci či muži
střídali v nesení kříže. Zastavení byla rozdělena v průběhu celé cesty, a tak
cestu zvládali i starší účastníci či malé děti. V kapli na Žerotíně jsme se ještě pomodlili
růženec. Strávili jsme spolu krásné nedělní odpoledne.

Středeční křížové cesty pro děti a postní večeře na faře
V průběhu postní doby jsou ve středu po mši svaté křížové cesty připravené pro děti. Po
křížové cestě je pak pro děti na faře připravená postní večeře, kterou připravují obětavé
ženy z farnosti. Moc děkujeme za přípravu velmi dobrých večeří.

Biřmování 20. 3. 2022
Po dlouhé přípravě, kdy se biřmovanci začali připravovat na podzim v roce 2019, se všichni
konečně biřmování dočkali. Původní termín pro biřmování byl stanoven na jaro v roce
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2020. Tento termín se musel z důvodu pandemie covidu zrušit. Přípravu na biřmování začal
O. Jacek, dále ji převzal O. Lukáš. Po jeho odchodu do Polska se biřmovanců ujal O.
David, který přípravu úspěšně završil. Z rukou pomocného biskupa Mons. Josefa Nuzíka

přijalo biřmování 8 mladých lidí z farnosti, 4 dívky a 4 chlapci.

Noční postní bdění 26.3.2022

Nedělní mše svatá s dětskou promluvou
27. 3. 2022
V neděli 27. 3. 2022 jsme v dětské promluvě slyšeli o tom, že
svátosti jsou pro nás takový záchranný plavačák a otec nejspíš
přivítal marnotratného syna slovy: „Tož, vitaj.“
Na mši svaté zpívali i nejmenší členové scholičky, jejíž výkon
byl odměněn potleskem.
LP
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Krakovské postřehy otce Lukáše
Milí přátelé – čtenáři Studánky,
starokřesťanský egyptský spis (3. stol.) Moudrost Ježíše Krista popisuje stav Ježíšových
učedníků po velkopátečních událostech a před setkáním se Zmrtvýchvstalým: Byli
v nejasnosti ohledně pravé podstaty světa, plánu spásy, svaté prozřetelnosti, sil mocností a
všeho, co s nimi zamýšlí Spasitel. I přesto, že je to velmi starý text, můžeme se v nim najít.
Zvlášť teď v době války na
Ukrajině a okamžiku, kdy se
většina z nás zapojila do
humanitární
pomoci
uprchlíkům.
Současná
situace je nepředvídatelná,
nikdo z nás nemůže jasně a
s jistotou říci, jak to všechno
dopadne: jak dopadne válka,
jaká
bude
budoucnost
milionů Ukrajinců, kteří
museli opustit svou vlast,
jaká
bude
budoucnost
Evropy. Ale to všechno
můžeme přemoci pomocí
víry. Ona nevyřeší najednou všechny problémy, ale alespoň nám dá světlo naděje. A to je
pravé poselství Velikonoc. Vzkříšený Ježíš přichází ke svým učedníkům s poselstvím
života a světa. Světla, které přemáhá temnotu zla; života, který smrtí nekončí. Přeji
každému z nás, abychom letošní Velikonoce prožívali v duchu naděje a víry. A tak
„obyčejné“ svátky jara se stanou oslavou Toho, díky kterému tma pekel utíká a posilní
víru: Kdo důvěru v něj v srdci chová / ten radostnou má jistotu, / že v pravdě s ním jde
k životu (velikonoční píseň Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz).
Naše velikonoční víra ve vítězství dobra se projevuje už teď, když se různými způsoby
snažíme pomáhat naším bratřím a sestrám z Ukrajiny. Děkuji vám, kteří jste se zapojili do
přímé pomoci ve farnostech, prostřednictvím strážnické Charity nebo sociálních pracovníků
města Strážnice, okolních obcí a ostatních spolků. Chci vyjádřit vděčnost za vaše dary,
které jste poslali naší krakovské komunitě – byla to vaše odpověď na mou prosbu na
Facebooku; ať už to činíte prostřednictvím internetového bankovnictví nebo dary, které jste
poslali prostřednictvím březnového zájezdu do Krakova. Je to částka 60.000 Kč (stav k 20.
3. 22.). Pro všechny, kteří ještě chcete přispět na nákup potravin pro rodiny, které našly
přístřeší v našem krakovském klášteře, je na konci tohoto článku uvedeno číslo
krakovského účtu.
Jak víte, u našeho kostela Proměnění Páně není farnost, a proto dary z nedělních sbírek
nejsou tak velké jako v běžné farnosti, a proto si vážíme vaší podpory. Jsem si vědom toho,
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že aktivně pomáháte také na místě, ve farnostech strážnické
komunity piaristů (prostřednictvím otců Roberta, Davida a
Lukáše) a jsem vám velmi vděčný za každý drobný dar. I
přesto, že „naše“ krakovské ukrajinské rodiny se snaží začít
běžný život, musíme nadále počítat s finanční podporou (nákup
potravin nebo domácích potřeb): v polovině března tatínek
nejpočetnější rodiny (on s manželkou a jejich 5 dětí; evangelíci) začal pracovat jako
taxikář; maminka této rodiny se musí věnovat menším dětem (nejmladší má rok), ale jako
vystudovaná psycholožka se snaží zapojit do psychologické pomoci ukrajinským ženám.
Maminka druhé rodiny (katolíci z piaristické farnosti na jihu Ukrajiny) našla zaměstnání
v obchodě naproti našeho kláštera. Mezitím se u nás vystřídaly ještě dvě rodiny, které po
několika dnech odpočinku pokračovaly v cestě za svými příbuznými. Děti začaly chodit do
školních kroužků, které pro ně jsou připraveny v krakovských školách piaristů a sester
piaristek. Já osobně mám radost, když některé dny mohu s těmito dětmi trávit čas, když
společně jdeme na procházky a poznáváme Krakov. Společně s rodinami si pomáháme
během služeb v kuchyni, během nákupů nebo úklidu kláštera apod.
V našem klášteře je stále připravené místo pro přijetí většího počtu Ukrajinců. Velmi
silným zážitkem bylo pro mě, když jsme se spolubratrem byli v noci vyzvednout na
krakovském nádraží jednou z rodin, a viděli jsme nasazení dobrovolníků a vděčnost stovek
uprchlíků, kteří vystupovali z vlaku. Na vedlejší koleji čekal noční vlak do Prahy a Vídně;
někteří z nich přestupovali a pokračovali v cestě směr Česko nebo Rakousko. Tak najednou
vlna ukrajinských uprchlíků a pomoc, kterou jim nabízíme, spojuje evropské státy a národy.
Jsme si vědomi toho, že tato solidarita bude vyžadovat čas a trpělivost; nedejme se odradit
únavou, netrpělivostí nebo umělým strachem vzněcovaným prostřednictvím
nezodpovědných internetových šiřitelů lží a nenávisti. Budu se těšit, když někdy,
v budoucnu, si budu moci osobně poslechnout vaše příběhy o vaší pomoci, protože o vaší
štědrosti a ochotě pomáhat ostatním nemám pochybnosti. Jeden z takových příběhů už
znám, kdy naše krakovské (klášterní) auto pomohlo v cestě uprchlíků z polsko–
ukrajinských hranic do Strážnice.
Pamatuji na vás v modlitbě; všechny mše sv. (úmysly), o které jste mě žádali, jsem už
odsloužil nebo odsloužím v dubnu. Na závěr myšlenka jednoho z mých oblíbených českých
spisovatelů (kněze z Podkrkonoší) P. Františka Lukeše: Spadneme-li někam, sami se za
vlasy nevytáhneme, to nás někdo musí za ty vlasy vytáhnout. A tak my všichni tolik
toužíme po Tom, kdo nám z těch jam, do nichž padáme, pomůže. Nikdy nepochybujme, že
Velikonoční vítěz, který vytáhl lidstvo z největšího maléru, také dnes pomůže nám (i když
já osobně cítím jemnou nejistotu, jak to bude s tím vytahováním za vlasy ).
Krásné, nadějeplné a radostné Velikonoce! Váš otec Lukáš.
Účet krakovské komunity piaristů – nákup potravin pro rodiny z Ukrajiny: Kolegium
Zakonu Pijarów, 31-015 Kraków, Pijarska 2,
PPABPLPKXXX 81 1600 1013 1845 5409 8000 0001
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Životní příběh: O člověku, který svůj život postavil na skále
Každý lidský život je jedinečný, nenapodobitelný a vzácný.
Na každém se dá uvidět něco krásného. Přesto jsou lidé,
jejichž životy stojí za to vidět hodně zblízka, protože jsou
inspirující svou pravdivostí a bohatstvím. Přesně takový
byl muž, se kterým se na začátku letošní postní doby přišlo
do Hroznové Lhoty naposled rozloučit tolik lidí, že zaplnili
celý kostel. V následujícím textu vám o něm chceme
vyprávět.

Jan Petrucha,
rodák z Hroznové Lhoty, se narodil v roce 1924 a zemřel
1.3.2022 v nedožitých 98 letech svého života. V Hroznové
Lhotě bydlel se svou rodinou až do smrti.
Nebudeme tu sestavovat jeho životopis - vždyť co
jmenovat dřív? Že byl hrdým otcem 13 dětí? Že byl
mimořádně nadaný, miloval studium, ovládal cizí jazyky a
z rukávu vám na požádání dokázal vysypat třeba všechny přítoky Amazonky? Že jej coby
mladíka zavřeli na tři roky do kriminálu jako politického vězně kvůli vytištění letáku? Že
podnikal poutní cesty, bez pohodlí, někdy jen s balíčkem Bebe sušenek? Že s otevřeným
srdcem a bez internetu se coby 80letý muž odvážně vydával například za svými přáteli do
Španělska nebo do vytoužené Anglie? Že se svojí milovanou ženou Marií tvořili tak útulný
domov, že se od nich z besedy jen těžko odcházelo? Že své děti a vnoučata vítal něžným
polibkem? Že byl pracovitý?
Bylo by toho mnohem, mnohem víc. Jeho život byl plný překážek. Přesto byl pan Petrucha
stále plný zájmu o dění kolem sebe, měl úžasný přehled a laskavý pohled na lidi. Jak to
všechno zvládl? Jak je možné, že měl takovou nezdolnou chuť do života, když své velké
nadání a vědomosti nemohl rozvíjet tak, jak by si přál?
Odpověď najdeme v několika příbězích z jeho života. Jsou zpracovány podle zápisků, které
si doma pan Petrucha dělal svým krásným rukopisem do sešitků, a také podle knihy
Dědictví od Heleny Havlíčkové, v níž je jeho životní příběh zaznamenán. Pozorný čtenář
jistě najde zdroj, který dával Janu Petruchovi pevnou půdu pod nohama a sílu projít čestně
životem i ve špatných podmínkách.
Úryvky ze života pana Petruchy začínáme epizodou z jeho zatčení v roce 1949. Dva četníci,
kteří jej do Uherského Brodu přijeli zatknout, s ním jednali slušně – vždyť byl učitel, dost
možná i jejich vlastních dětí. Jan Petrucha tušil, že se vydává na nedobrou pouť. Dovolil si
poprosit je, zda by mu nezastavili u kostela, kolem kterého projížděli, jen aby se na tu cestu
krátce pomodlil. A oni mu vyhověli. Vzpomíná na to takto: „Otevřeli mi dvéře a já hned
běžel po schodech ke kostelu nahoru. Abych je dlouho nezdržoval, vzal jsem to během – učil
jsem přece i tělocvik. Přiběhl ke dveřím, dotkl se dveří, pokřižoval, poprosil o ochranu a
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zase během dolů nazpět. V půli cesty jsem oba udýchané potkal. Oni, když viděli, jak běžím
a zmizel jsem jim ve tmě, asi dostali strach, že chci utéct. A pustili se za mnou... Pak už
jsme dojeli do Uherského Hradiště. Rozloučili se se mnou a popřáli mi, abych se brzo
vrátil… Byli to moc hodní lidé, moc hodní. A hned na začátku mé krušné cesty.
Mnoho, mnoho bolestných chvil zažil ve vězení. Mučivý hlad a strach, násilí psychické i
fyzické, vyčerpání a křivdy, štěnic tolik, že „je člověk rukama shrnoval“… Během svého
věznění prošel několika lágry. Následující epizoda je z jáchymovského lágru, v němž byli
vězněni Němci.
Z řady
nepříjemností
Velice si vážím toho člověka, který byl ochoten se
nejhorší bylo, že jsem neměl
mnou – nepřítelem – jíst z jednoho šálku.
z čeho jíst. Dostal jsem lístky
na oběd, večeři, ale žádnou
nádobu. Tábor byli z 90% Němci. Ti nás vítali zlomyslným posměchem. Zavřeli jsme je a
teď jsme sami zavíráni. Chtěli-li jsme však jíst, museli jsme je prosit, aby nám půjčili šálky.
Samozřejmě půjčit nechtěli: „Vy k….., pět roků jsme za vás bojovali a umírali a vy jste nám
jen podráželi nohy a teď, když se komunismus hroutí, za 5 minut dvanáct se necháváte
zavřít. Nepůjčím!“
A tak jsem to zkoušel dál. Našel jsem, půjčil mi. Měl jsem radost, že se mohu najíst. Horší
však bylo, že jsem mu šálek po obědě vrátil špinavý, protože v táboře nebyla kapka vody. A
on musil večeřet z šálku po mně a já zas ještě po něm, a pak ještě snídat. Oni chodili na
práci mimo lágr, tak tam si ho zas umyl. Tato trapná situace pro mě skončila, když jsem na
smetišti u kuchyně našel plechovku od okurek. Velice si dodnes vážím toho člověka, který
byl ochoten se mnou – nepřítelem – jíst z jednoho šálku.
Epizody smutné i radostné přinášel život, ale jako zlatá nit se ve vzpomínkách stále táhne
úcta k druhému člověku a důvěra k Bohu a k Panně Marii.
Když jsem se vrátil (z vězení) domů, bylo mi třicet. Přiznám se, že jsem zápasil s depresí
pokaždé, když jsem se setkal se spolužáky ze studií. Většina z nich měla akademický titul,
dobré postavení, rodinu... a já jen ty své dvě zedřené ruce. Ale i já jsem se nakonec dočkal.
Při jedné z cest do práce se na mě ve vlaku usmálo slunce. Mělo ďolíčky ve tvářích,
šedomodré oči a jméno Marie. Byla učitelkou. Pocházela z Tasova. Vídával jsem Marii
v kostele, ale toho dne jsem měl pocit, že ji vidím poprvé. … Brali jsme se na Antoníčku 15.
srpna a své manželství jsme svěřili pod ochranu Panny Marie. Musím říci, že nás
nezklamala…
Jejich manželství trvalo téměř 65 let. Narodilo se jim 13 dětí. Všechny vychovávali
s láskou a pan Petrucha nejednou s hrdostí vzpomínal, jak obratně si jeho synové vedli,
když přistavovali dům, aby se do něj vešli: „Nejraděj vzpomínám na to, jak byli opravdu
hodní. Jak Pavel každé ráno, než šel do školy, jel na kole do Jednoty pro mléko a rohlíky.
Jak Peťa ležel na zemi na břuchu a mokrou hadrou vytíral pod postelemi prach, když
maminka čekala rodinu. A to bez reptání. Jak jsme spolu stavěli dům. Já jsem kopal a oni
na kolečkách rozváželi hlínu po okolí. A potom já jsem jim vozil cihly a maltu, položil
rohovou cihlu, pomohl natáhnout šňůrku, a oni už potom sami kladli cihly…. Myslím, že by
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se nikde na Moravě ani nenašla druhá rodina, kde si otec se čtyřmi 12 – 16letými kluky
sami postavili dům.“
Jan Petrucha byl tělem i duší cestovatel, ale však víte, jaká byla doba. Na dlouhé cesty za
hranice se mohl vydat, až mu bylo už téměř 70 let. Vzpomíná na to takto: Naše první
společná cesta s manželkou byla do Lurd a jsem přesvědčen, že to nebyla náhoda, že vedla
právě k Panně Marii. Taková krása! Tolik dojmů! Nechat si to všechno pro sebe? To přece
nejde. Jakmile jsme se vrátili, začal jsem v naší dědině organizovat pouť do Lurd a hned
následující rok jsme se vydali na cestu dvěma autobusy: staří, mladí i děti. Sám jsem se
divil, jak k sobě byli lidé po celých těch 12 dní ohleduplní. Vzali jsme si s sebou plynové
vařiče, snídaně, čaj i polévky jsme si vařili společně. Na noc zůstávali staří v autobusech,
mladí s dětmi spávali „pod širákem“.
Velkou radostí manželů Petruchových jsou jejich
děti, vnoučata i pravnoučata. Vídávají se s nimi často.
Láska, kterou dětem celý život rozdávali, se jim
vrací. Plnou mírou byla přítomna i v posledních
životních chvílích Jana Petruchy. Bůh vyslyšel jeho
pravidelnou modlitbu za šťastnou hodinu smrti.
Dopřál mu zemřít tak, jak žil – držíc se za ruku své
milované manželky a mít u sebe všechny své děti i
s jejich ženami a muži. Třicet nejbližších stálo při
něm, když odcházel z tohoto světa v kraje, které
dosud znal jen vírou. Růženec, kterým volával Pannu
Marii k sobě, se teď u jeho lůžka modlila celá rodina.
V zápiscích si pro své děti kdysi poznamenal:
„Vaše jména jsem si vepsal do srdce a do svých dlaní.“
Když pan Petrucha jezdíval na poutní místa, přivážel si rád domů zvonečky, když tam byly
k dostání. A rodině říkával: „Těmito zvonečky mi zazvoníte, až mě budete pochovávat.“
Tehdy se tomu usmívali, nyní jeho přání vyplnili: předtím, než naposled opustil
hroznolhotský kostel, rozezněly se jeho zvonečky. Ne dva nebo čtyři… - celý kostel jich
byl a cinkaly poděkování za jeho lásku a široké srdce tak, že to jistě muselo být slyšet až
v nebi.
Na závěr ještě jedna epizoda z času věznění v lágru: rok kopal uranovou rudu, odříznutý od
domova i světa. Jeho adresa byla: vězeň 0667, J.P. Plzeň Bory odd. E., aby nikdo nevěděl,
kde je. Ale mateřská láska dokázala překročit propast a maminka Jana Petruchy, obyčejná
venkovská žena v šátku a fěrtůšku, která dosud byla snad nejdál ve Veselí, dokázala po
složité cestě alespoň na pár minut vidět svého syna v bráně lágru u Karlových Varů. Pro
spoluvězně se tím stala doslova legendou, protože návštěvy nebyly možné.
„Mami, kde sa tu berete? Jak ste sa sem dostaly?
„Já už půl roku nemám od tebe dopis a u nás se všady říká, žes tu zahynul.“
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„Ale já vám přece píšu každých 14 dní.“ Skutečně. Pracoval jsem jako
otrok, jen abych si vysloužil právo na psaní dopisů, které bylo
udělováno pouze jako odměna za dobrý pracovní výkon. Náš rozhovor
tehdy nebyl dlouhý, mamince stačilo, že mě viděla živého. Když jsme se
loučili, vtiskla mi do ruky svůj růženec. Jeho modlitba mi byla útěchou
i posilou v těch nejtěžších okamžicích. Prošel se mnou celé to peklo. …
Pokaždé, když si na toto setkání vzpomenu, neubráním se, aby mně slzy
nevhrkly do očí. Brána do našeho tábora představovala tehdy hranici
dvou světů… věřím, že až jednou budu v bráně smrti, na hranici času a věčnosti, že i tam mi
maminka přijde naproti, abych své první kroky v neznámu nemusel dělat sám…
Jan Petrucha byl poctivý i v přípravě na svůj odchod. Svým příbuzným a přátelům doma i
ve světě napsal tento vzkaz:
Svou životní pouť jsem ukončil po moři studia a práce, radosti i smutku.
Měl jsem šťastný domov, hodné rodiče, vlastní rodinu, četné přátele.
Poznal jsem však vězení, strach, hlad, zimu, pot, dřinu, štěnice, špínu a nebezpečí.
Miloval jsem pravdu, krásu, dobro, lidi chudé, pracovité, trpící.
Děkuji všem, kteří jste mě měli rádi a pomáhali mi v těžkých situacích,
nebo kteří jste se mnou spolupracovali při dobrých dílech.
Ještě Vás prosím:
proste za mne Pána, aby mne přijal do svého království.
Jan Petrucha,
za 35 681 dnů svého života: student, zemědělec, učitel, horník, stavební dělník,
elektromontér, PhDr.h.c.
Pana Petruchu nepřeválcovaly životní útrapy, dokázal je překonat a jít dál nejlíp, jak uměl.
Jeho život byl postavený na takové skále, o jaké čteme v Matoušově evangeliu: „Každý,
kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil
dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten
dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále.“ (Mt 7,24-25).
Kéž jsou naše obce plné takových domů!
Děkujeme rodině Petruchové za laskavé svolení k použití tatínkových zápisků.
-hc-

Příspěvky farníků
XV. národní setkání Modliteb otců
Motto národného stretnutia M.O. bolo ,,Slyš Izraeli, Hospodin, Bůh náš je jediný Pán.“ (Mk
12-29). Akcia prebehla na sv. Hostýne od 4.3.-6.3.2022. Prišlo aj zo 15 chlapov zo
Slovenska. Celkovo nás bolo asi 80. Program od piatku začínal večerou, nasledoval
ruženec v kaplnke pútneho domu a po ňom sv. omša. Nasledoval duchovný program
úvodným slovom pátra P. Kamila Obra. Od 21.30 do rána 7.00 sme mali možnosť
celonočnej adorácie a striedali sme sa po pol hodine. V sobotu boli ráno od 7.30 ranné
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chvály s doprovodom gitary, raňajky formou švédskeho stolu. Prichádzali postupne ďalší
chlapi, na sobotné prednášky. Po privítaní všetkých začala skvelá prednáška s obsahom ako máme počúvať, naslúchať, ako selektovať zdroje, neveriť záplave často lživých
informácií. Máme prosiť o ducha rozlišovania. Nepúšťať si cez Tv a rozhlas, internet,
mobil do domácností ducha zloby, nenávisti a klamstiev. Zamedzujme pokiaľ je nám to
možné šíreniu lží a strachu.... Informujme sa pravdivo, čo sa vo svete vlastne deje. Našu
civilizáciu zvnútra rozožiera povýšenecký liberalizmus, odmietanie Božej autority. Sily
antikresťanského ducha, bojujú teraz najme boj za deštrukciu rodín. Máme úlohu brániť a
rozširovať civilizáciu lásky, ako nám to často vravel sv. pápež Ján Pavol II. Nebojme sa!
Keď je s nami Boh Otec a my sme vo vzájomnom vsťahu a počúvame ho srdcom. Ak
žijeme v úcte k obeti Božieho Syna, a dodržujeme aspoň základné desatoro, nie sme na
ceste pod vplyvom satana a jeho moci. Odoláme všeobecnej demoralizácii, možeme
príjímať i v tejto divokej dobe konfliktov, meniacich sa ideológií a nepokoja veľa milostí.
Stále sa na prednáške opakovalo slovo načúvajte Boží hlas, načúvajte sa vzájomne, v
rodine, modlite sa i spoločne. Ježiš verným nasledovníkom zosiela pokoj, Boží pokoj.
Po náročnej prednáške bol skvelý obed a krížová cesta v prírode zaliatej slnkom. Na
Hostýnku bolo romanticky nasnežené, vzduch krištálovo čistý. nakoniec sme sa odobrali
vytvoriť skupinky, kde sme prebrali počuté slová a motto stretnutia. Večer sme mali
spoločné modlidby otcov z knižiek, čo sú pre otcov určené a každý pondelok sa i my v
našej skupine z nich modlíme. Po chutnej večeri,sme mali chlapi, kto sa cítil nato, sľubyzávezok modliť sa denne modlidbu otcov a šíriť ducha tohto celosvetového hnutia.
Prvenstvo v počte modlitebných skupín si zatiaľ drží Slovensko a Morava. Nasledujú
Francúzi, Holanďania a Rusi. Po programe večer, nasledovala opeť celonočná adorácia a
voľný program, zdielania sa na izbách. V nedeľu sme slávili ranné chvály, sv. omšu, po nej
bola prednáška našeho kamaráta Jirku z Rtýne v Podkrkonoší. Minulý rok bol s ďalšími
ženatými chlapmi vysvetený v Hradci Králové za trvalého diakona. Nasledovali i krátke
pozvania na rozne akcie, napr pomoc skautom s humanitárnou pomocou utečencom z
Ukrajny, či propagácia výbornej aktivity pre chlapov Exodus 90. ktorú už mnohí aspoň
čiastočne prektizujeme. Nasledoval výborný obed a lúčenie. Ďalšia akcia a to celonárodné
stretnutie otcov sa bude konať na Slovensku v zariadení Rodinkova v Belušských
Slatinách. Budeme Vás v našej Studánke včas informovať. Zároveň Vás bratia, otcovia
srdečne pozývame i týmto do našej skupiny, stretávame sa pravideľne každý pondelok od
19.00 v centre pre rodinu nad telocvičňou ZŠ. Marie Kudeříkovej v Strážnici. Tešíme sa i
na Vás. Za skupinu Strážnice
Marián

Pěší pouť do Šaštína - pozvánka
Milí farníci!
Dovoľujem si Vás týmto pozvať na 2. dňovú pešiu púť do Šaštína. Odchod je v sobotu
9.4.2022 o 8.00 od Optiky EFFATHA . Pojde sa za každého počasia. Po 1. dni putovania
cca - 30 km je odpočinok, občerstvenie a nocľah v Petrovej Vsi u otca Qirína na fare. V
nedeĺu ráno sa pokračuje cca 10 km do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie na sv. omšu.
Po sv. omši prehliadka baziliky a, ak sa podarí vybaviť, tak i obed. Nasleduje odjazd autami
na Moravu. Povinná výbava je dobrá turistická obuv, spacák, náplaste na otlaky, a voda.
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Prosím záujemcov o túto akciu aby sa prihlásili u Mariána Kuruca v optike Effatha, či
telefóne 518 332 137. Prosím tiež, kto by mohol ako dobrovoľník pomocť s doprovodným
autom na telefón, v prípade zdravotných problémov a predčasného ukončenia akcie
niekoho z putujúcich. Nakoniec prosím niekoho, kto by pomohol zabezpečiť odvoz
pútnikov zo Šaštína speť do Strážnice. Najlepšie mikrobus. Cestu a čas zaplatím. Pekne
ďakujem dopredu za pomoc s organizáciou. Motto púte je: Dávam Vám nové přikázání
,,Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval Vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji
učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým.“
Námahu, pot a slzy obetujeme za pokoj a mier vo svete i našich rodinách. Teším sa na
všetkých, kto sa ku mne pridajú.
Marián

Stařeček, ministranti a jiné příhody
vzpomínkový cyklus nejen o strážnickém kostelníku Vaštíkovi
Část 29.

Velikonoce a šlahačka

Už je to dávno, co sem na Velikonoce chodil šlahat. Pamatuju si ale, jak za
mnů došél jeden kamarád a optál sa mňa, proč chodím do kostela. Já sem
mu na to řekl: „A proč ty nechodíš?” Na to mně on neodpověďél. Potom před
Velikonocama zaséj za mnů došél, esli by s nama mohl chodit po šlahačce. Já sem řekl, že
určitě može, že to nikomu vadit nebude. Musí nás ale ráno počkat před kostelem a pohlédat
dlúhú žilu, aby nám ju děvčata neschovaly. My pujdeme všecí na mšu svatů. On mě řekl, že
by šél rád s nama. Ráno už čekál před kostelem. Při mši svatéj dělál to co my, ale modlit sa
neuměl. Potom sa konečně dočkál. Šli sme šlahat.
Vzali sme našu dlúhú žilu, kerů sme si sami uplétli, a šli sme vyšlahat všecky děvčata, o
kerých sme věděli, že chodijů do kostela. Nesměli sme na žádnů zapomnět, protože nás už
čekaly a vyhlédaly z okna. Kamarád byl překvapený, že majů všecí dobrů náladu a všecí sa
pořád smějů. Řekl mě, že sa mu všecky děvčata líbijů, ale že on asi žádnéj. Šlahačka
skončila a já sem sa potom s kamarádem delší dobu neviděl. Jednů v nedělu sem ho uviděl,
jak stójí před kostelem s děvčiců, u které jsme byli kdysi na šlahačku. Šél sem hned za ním,
abych sa s nim přivítál a optál sa, jak sa mu daří. On řekl, že dobře a usmál sa na děvčicu a
řekl: „My teď do kostela chodíme spolem.“ Potom sa ale přestál usmívat a řekl, že ho mrzí,
že do kostela nechodijů jeho rodiče. Na to jsem mu já řekl, že nesmí ztrácat naději a když
sa za to bude modlit, tak tam budů chodit taky. Potom sme sa rozešli, tak nevím, jak to
dopadlo. Ale esli sa za to modlil, tak určitě dobře.
L. Král

Úmysly apoštolátu modlitby – duben 2022
Úmysl papeže Za zdravotníky
Modleme se za zdravotníky, kteří s velkým nasazením pečují o nemocné i starší lidi, aby
zejména v nejchudších zemích byli účinně podporováni ze strany vlády i svého okolí.
Národní úmysl Za nová kněžská a řeholní povolání
Modleme se za ty, kteří uvažují o povolání ke kněžství, jáhenství a zasvěcenému životu,
aby poctivě naslouchali Pánovu hlasu a odvážně odpověděli na jeho volání
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Okénko do strážnické charity
Milí čtenáři Studánky,
chtěla bych Vás touto cestou informovat především o způsobech, kterými se
Charita Strážnice zapojila do spolupráce při pomoci lidem prchajícím kvůli válečnému
konfliktu z Ukrajiny k nám do ČR. Chci Vás ubezpečit, že Charita ČR, jíž je také naše
Charita Strážnice součástí, udělá vše pro to, abychom obětem války pomohli a zmírnili tak
utrpení nevinných lidí. Konkrétní postupy k pomoci naší Charity těmto lidem jsou
následující:










V rámci celostátní sbírky Charity ČR jsme zapečetili a umístili na naši
prodejnu, která se nachází na ulici Kovářská 396 ve Strážnici, pokladničku,
do které je možné finančně přispět jak na rychlou pomoc, tak na dlouhodobé
programy pomoci, kterých bude dlouhodobě zapotřebí ještě velmi mnoho.
Prostřednictvím naší sítě Charit monitorujeme možnosti ubytování a
oslovujeme také další subjekty k možné spolupráci.
Za účelem pomoci uprchlíkům, kteří by měli být ve větším počtu ubytováni
v našem městě, jsme vyhlásili materiální a potravinovou sbírku. Soupis věcí,
které aktuálně potřebujeme, bude otištěn v tomto vydání Studánky. Následný
výdej shromážděných potřeb pro uprchlíky budeme cílit konkrétně na
případy, které se vyskytnou v našem regionu působnosti, a část pomoci bude
také mířit přímo na Ukrajinu, kde máme navázáno spojení prostřednictvím
ukrajinského občana, který má trvalý pobyt v našem regionu a převoz i
následné předání humanitární pomoci lidem na Ukrajině zprostředkuje.
Dáváme dohromady tým dobrovolníků, kteří by nám v případě příchodu
většího množství uprchlíků byli schopni pomoci v zajištění dohledu, pomoci
s jídlem a při dalších organizačních záležitostech. Koordinátorkou
dobrovolníků je za naši Charitu paní Marie Jurasová (604 968 202).
Dobrovolník je neobyčejný člověk s velkými schopnostmi nabídnout svůj čas
i energii a pomoci potřebným lidem bez nároku na odměnu, proto si obzvláště
ceníme ochoty těchto dobrovolníků k zapojení se do pomoci při zvládání této
mimořádné situace a moc jim všem děkujeme.
Komunikujeme také s kněžími v naší farnosti, kteří jsou nám velmi
nápomocni při vyhlašování sbírek, přípravách ubytování na farách a jsou nám
také velkou duchovní oporou. Také jim patří naše velké poděkování.
Dále spolupracujeme s městem Strážnice na pomoci všem uprchlíkům, kteří
přicházejí do našeho města. Těm, kteří se nám přihlásili a jsou tu již
ubytovaní (jedná se především o matky s dětmi), poskytujeme průběžně
oblečení, drogerii a potraviny, které máme na Charitě skladem.
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V případě, že víte o někom konkrétním, kdo potřebuje naši pomoc, neváhejte se na
nás obrátit. Jsme připraveni pomoci uprchlíkům s poskytnutím základní potravinové a
materiální pomoci i s hledáním potřebného ubytování.
Chtěla bych také opravdu moc poděkovat všem lidem dobré vůle, kteří se
zapojili do naší materiální sbírky a přispěli tak svým darem k poskytnutí účinné
pomoci příchozím uprchlíkům a k zajištění důstojného startu jejich procesu
začleňování do naší společnosti. Jsme Vám všem moc vděční za velkou pomoc a
ochotu darovat něco druhým, i když toho sami třeba nemáte mnoho, a přesto jste se
rozhodli tyto příchozí podpořit, to nás moc těší a dává naději, že mezi námi je stále
spousta dobrých lidí se srdcem na správném místě. Moc Vám všem děkujeme.
Ujišťuji Vás, že nezapomínáme ani na naše občany, kteří se ocitli v nepříznivé
sociální situaci. Průběžně probíhá přímá pomoc z Tříkrálové sbírky, ale také další aktivity
spojené s poskytováním pomoci lidem žijícím v našem městě a okolních obcích.
V tomto čísle Studánky bych se s Vámi chtěla podělit také o potěšující zprávu,
kterou je informace o tom, že naše Charita Strážnice dne 23. 4. 2022 oslaví 30. výročí od
jejího založení. Na uspořádání nějaké oslavy nemáme ale momentálně ani myšlenku, ani
čas a potřebné finance, proto Vás prosím jen o malou vzpomínku, či modlitbu za naše
společné charitní dílo, které se nám daří v našem regionu rozvíjet. Také moc děkuji všem,
kteří nás po dobu našeho působení všelijak podporují a dodávají nám tak nejen tolik
potřebné finance, ale i další energii k této smysluplné práci. Mše svatá na úmysl
poděkování Pánu Bohu za 30 let působení Charity Strážnice v našem regionu proběhne dne
22. 4. 2022 v 18.30 hodin v místním kostele.
Na závěr bych Vás chtěla co nejsrdečněji pozvat na
benefiční vystoupení divadelního spolku Hrozen,
který pro nás dne 29. 5. 2022 v 19.00 v sále Kulturního domu zahraje
představení s názvem
Svatba na klíč.
Předprodej vstupenek bude zahájen od 19. 4. 2022 v prodejně Charity Strážnice. Výtěžek
z této benefiční akce bude určen na podporu činnosti terénní služby Sociální rehabilitace,
která pracuje s osobami s duševním onemocněním v jejich domácím prostředí. Tato služba
není zařazena v Základní síti sociálních služeb JMK a není tedy podpořena veřejnou státní
dotací, proto si naše Charita musí na její provoz shánět finanční prostředky sama. Služba je
však velmi žádaná a v dnešní době, kdy narůstá počet lidí s duševními nemocemi, je
opravdu moc potřebná.
Děkuji Vám všem za jakoukoliv podporu, abychom mohli společně co nejlépe
pomáhat, protože když pomáháme druhým, pomáháme zároveň také sami sobě.
Za Charitu Strážnice
Marie Štípská, ředitelka
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Materiální sbírka pro Ukrajinu

Děkujeme všem,
kteří se zapojili
do sbírky pro
Ukrajinu. Pro ty,
kteří se chtějí
zapojit do
materiální
pomoci,
přikládáme
aktuální seznam
věcí, které
nejvíce
potřebujeme.

Úkol pro děti
je na 1. straně
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