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P O U Ť    

N E M O C N Ý CH 

 
 

 

 

Úterý 11. 2. 2020 
 

Světový den nemocných 

 

Strážnice – kostel Panny Marie 

 
Zveme Vás před obraz Strážnické Matičky a před                                                          

ostatky sv. Jana Pavla II. 

ke společné modlitbě za nemocné a s nemocnými. 

 

 

Našim hostem a poutním kazatelem bude otec MARIÁN BÉR z Bratislavy, ředitel Klubu 

přátel TV LUX. 

 

Program:  

 

17.10 hod. modlitba růžence, kterou povedou zaměstnanci a přátelé strážnické Charity, 

17.45 hod. pobožnost před obrazem Panny Marie Strážnické a litanie k sv. Janu Pavlu II., 

18.00 hod. slavnostní mše sv. s udělováním svát. pomazání nemocných. 

Příležitost ke svát. smíření bude od 17.00 do 17.45 hod. 

Sbírka během poutní bohoslužby bude našim finančním darem pro TV LUX.  

 

Pomozte nemocným z vašeho okolí zúčastnit se této pouti. 

Únor 
2020 
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Duchovní slovo 
V neděli 19. ledna se v Javorníku konala ekumenická bohoslužba křesťanských církví 

našeho regionu. Byli tam zástupci katolických farností veselského děkanátu, evangelických 

sborů Horňácka a z Veselí.  

Po modlitbě jsme se setkali na společné besedě; nejenom my – kněží, ale také laici – 

účastníci bohoslužby. U dobrého bylinkového čaje jsme se mohli podělit o své radosti a 

bolesti farních společenství. Když jsem obdivoval přípravu občerstvení a službu obětavých 

žen během besedy, zaznělo od místního evangelického faráře: Všechny tyto věci připravují 

pořád stejné osoby a ostatní jakoby se báli udělat něco víc pro naše společenství A tady 

jsem konstatoval, že stejně to vypadá také u nás, u katolíků a stejný názor vyjádřil také pan 

děkan z Veselí.  

Bohu díky za všechny, kteří se aktivně zapojují do života farnosti a chtějí pomoci celému 

společenství. Ale pořád je tady otázka: Co ostatní? Proč stejné věci pořád dělají stejné 

osoby – animování skupin a akce, veškerá pomoc ve farnosti, zapojení do příprav apod. Ti 

ostatní se bojí??? Vážně??? Ale čeho a koho??? Nevím, jestli je to strach, spíš si myslím, že 

ve většině případů jde o lhostejnost. Tady nepomůže opakování pozvánek a slovo 

poděkování od kněží – i když samozřejmě, je to velmi důležitá a podstatné věc. Tady je 

prostor pro vás, pro laiky, kteří sami pomáhají a mohli by pozvat ostatní: Pojď 

s námi! Zapoj se! Neboj se! Uvidíš, že to není tak těžké.  
Přeji našim farním společenstvím, ať pořád jsou mezi námi osoby, které budou 

ochotné udělat něco víc pro ostatní! A také za to se budu modlit.  

 

A protože všichni, také my – kněží, potřebujeme vzory a 

povzbuzení, tak na závěr bych chtěl za nás všechny popřát a 

poděkovat tetičce Krůtilové z Petrova, která v těchto dnech 

oslavuje 80. narozeniny:  

Milá tetičko, děkujeme Vám za vaši každodenní 

službu v petrovském kostele, děkujeme za Vaše celoživotní 

zkušenosti, rady, reální pohled na život, slova povzbuzení a 

obětavou práci; přejeme Vám hodně Božího požehnání, 

zdraví a radost! 
S darem kněžské modlitby otec Lukáš.  

 

Blahopřání a poděkování 
Dne 25. ledna se dožila významného kulatého životního 

jubilea naše kostelnice paní Marie Krůtilová. Do dalších 

let jí přejeme hlavně pevné zdraví, Boží požehnání, radost 

ze svých dětí, vnoučat a pravnoučat, pohodu a trpělivost 

s námi všemi. Děkujeme jí za dlouholetou obětavost a 

služby, které pro nás a náš petrovský kostel dělá. Moc si 

toho vážíme!                                    S úctou petrovští farníci 



 
Stránka 3 

 

 

FARNOST STRÁŽNICE  

 Farní informace 
1) V březnu svátost křtu budeme udělovat v neděli 15. 3.; křestní 

ponaučení bude ve čtvrtek 12. 3.; ostatní informace a termíny svát. křtu 

prosíme, aby rodiče dítěte domlouvali osobně otcem Lukášem. 

2) Od neděle 8. 3. do středy 11. 3. se bude konat farní postní duch. 

obnova pod vedením otce Martina Bejíčka; podrobný program zveřejníme koncem února, 

ale už dnes si rezervujte čas, abyste se měli možnost zúčastnit této duchovní obnovy; 

program bude jak ve Strážnici, tak v Petrově a jednotlivé body programu budou jak 

dopoledne, tak odpoledne/večer.  

3) Členům farní rady připomínáme, že příští setkání rady bude v pátek 6. 3. po 

večerní mši sv. 

4) Orelsko – farní fašankový ples se bude konat v sobotu 22. 2.; prodej 

vstupenek bude v pondělí 3. 2. od 17 hod. na faře; dary do tomboly budete moci nosit od 

pondělí 10. 2.; ochotní vinaři, kteří budou chtít přispět vzorkem vína na plesovou 

ochutnávku vin, ať se přihlásí u pana Gazdy. 

5) Ve středu 26. 2. zahájíme letošní Postní dobu; Křížové cesty v Petrově: čtvrtek 

po večerní mši sv. a v neděli ve 14 hod.; ve Strážnici: v pátek po večerní mši sv. a v neděli 

ve 14 hod.; farnicí (jednotlivci a skupiny) kteří chtějí vést jednotlivé pobožnosti, ať se 

přihlásí v sakristii kostelů.  

6) Opět po roce organizujeme v první postní víkend duch. obnovu pro mládež; 

přihlásit se může každý středo- a vysokoškolský student; obnova bude na faře v Nové 

Lhotě; termín: pátek 28. 2. odpoledne – neděle 1. 3. dopoledne; můžete se zúčastnit celého 

programu anebo přijet za námi na otočku; počet míst je omezený kapacitou novolhotské 

fary; poplatek za ubytování uhradíme z farních prostředků; zájemci ať se přihlásí u otce 

Lukáše. 

 

Poděkování 
Děkujeme paní 

Jitce Tesařové, 

která věnovala do 

petrovského kostela 

krásnou 

háčkovanou 

výzdobu na vánoční 

stromky.  

Farníci z Petrova 
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Ať je kolem nás čisto 
Na jednom letišti udělali zajímavý pokus, který natočili na skrytou kameru: v letištní hale 

se rozestavilo více domluvených lidí. Dělali ze sebe úplně obyčejné cestující.  Někteří 

seděli na lavičkách, jiní se procházeli, hleděli do mobilu… Všichni však sledovali jednu 

prázdnou PET láhev, kterou úmyslně nastražili na zem. Nic netušící pasažéři kolem ní 

chodili. Někdo ji překročil, jiný odkopl, nikdo si  jí nevšímal. PETka  se tam válela celkem 

dlouho. Až jedna žena, která náhodně procházela, láhev zvedla. Chtěla ji vyhodit do 

odpadkového koše. V ten moment, kdy to udělala, jí všichni začali tleskat a palcem nahoru 

jí  ukazovali, že ji chválí. Překvapená žena stála s pomačkanou PET lahví v ruce a  

nechápala. Byla to pro ni určitě velká odměna za její ochotu dělat svět kolem sebe hezčí. 

Tato skrytá kamera mi přišla na mysl, když 

se před pár měsíci objevilo v kostele Panny 

Marie na podlaze bílé kolečko. Vypadalo 

jako bílá samolepka, která asi vypadla 

někomu  z kapsy. Ve skutečnosti to byla 

s podlahou spojená krytka, která je  potřeba 

při opravě kostela. 

Mnohým lidem vcházejícím do kostela ono 

kolečko padlo do oka. A oni – stejně jako ta 

žena na letišti, se sehnuli a chtěli jej uklidit  

Nešlo  to, protože drželo pevně. Ale patří 

jim palec nahoru i potlesk, protože  jsou  to 

borci, kteří si umí všimnout, kde mohou 

posloužit.  

Je dobře, když nám záleží, aby byl náš kostel čistý a uklizený. Dávejme si pozor i na to, zda 

zbytečně nepřiděláváme práci těm, kdo se o kostel starají. Půjčíme-li si kancionál, je 

potřeba jej zase vrátit zpět do stojanu a nenechávat ho na lavici. Stejně tak s poduškami na 

kleknutí – nenechávat je na zemi, ale po mši svaté je odnést zpět na jejich místo. A 

šlápnete-li v kostele třeba na ztracené kapesníky, pravděpodobně vám nikdo nezatleská, 

když je zvednete. Existují však trvalejší odměny než potlesk u skryté kamery . 

Též rodiče malých dětí, které chodí na oratorku, se mohou při odchodu ohlédnout, zda  po 

jich zůstává místnost čistá a upravená. Ať další, kteří příjdou po nich, nemusí uklízet 

pastelky a sbírat dudlíky  . 

Asi nejde ukončit tento článeček jinak než připomínkou, kterou slyšíme dosti často: ženy, 

které uklízí kostel, by uvítaly další posily.  Jestliže váháte, zda se na to dát, poptejte se na 

vše  u paní kostelnice nebo u vedoucích úklidových skupin.  

Žena z letiště neudělala nic světoborného. Zvedla flašku. Nic víc. Ale desítky lidí před ní to 

nedokázali. Snad ani naším úkolem není dělat jen světoborné věci. Ty maličké – a důležité 

– máme denně nadosah. Tak choďme životem s otevřenýma očima.              -hc- 
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Poděkování 

      Děkujeme panu L. Novotnému (majiteli radějovské obory) za darování vánočních 

stromků do kostela P. Marie. 

         Tímto bych ráda poděkovala poctivému nálezci za odevzdání mého ztraceného telefonu 

na akci Rozsvícení vánočního stromu u fary – vděčná farnice. 

FARNOST RADĚJOV 

Koledování po dědině 
V Radějově je již desítky let (nevím, kam až dlouho do historie tato tradice 

sahá) zvykem, že se 25. 12. v podvečer vydávají tři skupinky zpěváků po 

celé vesnici od domu 

k domu koledovat a 

vinšovat. Výtěžek koledy je věnován 

na kostel. Tyto skupiny vyráží za 

každého počasí, vstávají od televize, 

od pohádek, někdy je skupinka 

menší, někdy větší. Všem 

koledníkům i přispěvovatelům Pán 

Bůh zaplať.               

 

    

 Vánoce v kostele 

   

Betlém na faře 
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Andělské vánoce 
Radějovské děti pod vedením šikovných vedoucích nacvičili jesličkovou 

pobožnost, kterou jsme mohli shlédnout 26. 12. 2019 v kostele Sv. Cyrila a 

Metoděje v Radějově. A pokud jste náhodou nemohli přijít, vězte, že jste přišli o 

andělskou společnost  
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Tříkrálová sbírka 11. 1. 2020 
V sobotu 11. 1. 2020 bylo již před 12 hodinou u fary živo, neboť se šest skupinek dětí spolu 

s vedoucími připravovali na nadcházející Tříkrálovou sbírku. Po strastiplném začátku 

nakonec všechny skupinky vyrazili do ulic, aby s písní na rtech koledovali a křídou na 

dveře psali K + M + B. 
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   FARNOST SUDOMĚŘICE 

Toto praví Hospodin: „Lámej svůj chléb hladovému, 

popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš 

nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. 

Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. 

Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. 

Tehdy…budeš volat, a Hospodin ti odpoví, křičet o 

pomoc, a on řekne: `Zde jsem!' Přestaneš-li utlačovat, 

ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem 

hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé 

světlo, tvůj soumrak se stane poledním jasem.“                                             

Iz 58,7-10 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V SUDOMĚŘICÍCH  

V sobotu 11.1.2020 se v naší obci při tradiční Tříkrálové sbírce, kterou organizovala 

Charita ČR, vybrala částka 54 655,-Kč a 58,20€. Velký dík patří Vám všem, kteří jste 

přispěli na dobrou věc a také koledníkům za jejich obětavost. 
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NAD UPLYNULÝM ROKEM 

 

„Blíž k tobě Bože můj, jen k tobě blíž,“ zaznělo z televize pár minut před koncem starého 

roku. Zase jsme o rok starší a to také znamená, že tím i blíž k Bohu.  Ale nedělejme si 

starosti, co nový rok přinese. Není se čeho bát, když je Bůh s námi.  

Z mnoha významných událostí roku 2019 vyberu dvě. Radostnou, když jsme v listopadu 

oslavovali 30. výročí svatořečení sv. Anežky České (někteří farníci mají z této akce v Římě 

i jubilejní medaile). Druhá událost je smutná a také se rozletěla do celého světa. Byl duben 

a v televizi jsme viděli, jak hoří chrám Notre Dame v Paříži. Lidé stáli kolem ohně, drželi 

se za ruce a modlili se. To neštěstí je spojilo v modlitbu.  

V naší farnosti proběhla v loňském roce také významná událost, na kterou nezapomeneme. 

Připomněli jsme si výročí kněžství našeho Otce Jacka. Slavili jsme nejen v kostele, ale 

hlavně na farním zájezdě.  

Teď, na prahu nového roku, je potřeba poděkovat všem farníkům, kteří se loni zapojovali 

do církevních akcí a podíleli se na chodu našeho kostela. V první řadě děkujeme 

samozřejmě našemu Otci Jackovi za hlásání Božího slova a obětavost při plnění kněžských 

povinností. Taky otci Robertovi a Lukášovi za střídání při mších.  

Velký dík patří L. Ondrovčíkové, farní radě, lektorům, kostelníkům, ministrantům, 

úklidovým skupinám, oběma varhaníkům. Obdivujeme květinovou výzdobu Jany Cutákové 

a Jitky Holubíkové. Nezapomeňme na naše výborné zpěváky, s nimiž je mše slavnostní. 

Také malým zpěváčkům při dětských mších, rorátech a dík také dobrovolnicím za přípravu 

snídaní.  

Za pěvecké výkony vděčíme Míši Janečkové, která se nácviku zpěvu v kostele věnovala 

celý rok. Zvlášť o svátcích to bylo časově náročné. V její režii vznikl i vánoční muzikál O 

Ježíškovi. Vše bylo pěkně nastudováno, hudebníci perfektní a zpěváci excelovali. Moc 

dojemná byla píseň o lásce Marie a Josefa. Ostatní také vynikali. Anděl Gabriel i malé 

ovečky. Závěrečná sborová píseň „Dnes na zem přišel král“ udělala tečku této pěkné 

podívané. Na zem přišel, aby spravil, co je špatné mi připomíná tohle: Na krásném 

vánočním stromku, asi takovém, jaký jsme měli my na křižovatce, visela velká červená 

koule. Byla zvědavá, jak to vypadá u sousedů za rohem, tak se co nejvíc rozhoupala a bác. 

Na zemi se roztříštila na tisíc kousků. Přichází rodina s malým dítětem a malý chlapeček na 

zemi ze střípků vymodeluje hvězdu a zavěsí ji na stromek. Ta koule je zeměkoule, je 

rozbitá našimi hříchy a Ježíšek ji přisel spravit, aby nám svítila na cestu života. „My sami 

buďme světlem.“                                                                         JP 

 

TÁBOR FARNÍCH RODIN 
se uskuteční od 2.8.2020 do 8.8.2020 ve farnosti Štítná nad Vláří - 

Popov. 

Více informací bude na farním letáku. 
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Příspěvky farníků 

Stařeček, ministranti a jiné příhody 
vzpomínkový cyklus nejen o strážnickém  kostelníkovi Vaštíkovi 

Část dvanáctá.: Svátek Třech králů 

 

Bylo 6. ledna a to býl svátek Zjevení Páně, pro nás ministrantů svátek Třech králů. Velice 

rádi sme chodili s kostelníkem Vaštíkem po domoch. Bývalo zamrzlé a plno sněhu a tak sa 

zažilo aj plno srandy, na kerů nekeří možná ešte dnes vzpomínajú.  

Dyž sem chodívál já s mojím bráchů, toš sa nás lidé ptali: „Kde máte teho třetího?“ Na to 

stařeček kostelník s úsměvem odpovídal, že třetího krála zastupuje on. Nosili sme sebů 

světlo, kadidelnicu, kadidlo a kropáč. Stařeček kostelník křížek a bílů posvěcenů křídu. 

Nekeří nás vůbec nepustili dovnitř domu, nekeří ano, ale bylo jim úplně jedno, co sa děje. 

Samozřejmě byli aj tacoví, co sa na nás těšili a už nás očekávali. A takových bylo nejvíc. 

Měli pro nás aj nachystanů odměnu – drobné peníze.  

 

Dycky dyž sme vešli do domu, vykropili a vykůřili sme všecky místnosti, že tam bylo vůně 

jak v kostelíčku. Kostelník pak napsál na dveřa K+M+B a letopočet. Potom sme přijali 

odměnu a šli dál. Tenkrát teho nigdo moc nemňél a tak nás nekeří potěšili aj různýma 

domácíma výrobkama. Negdo dál třebas oškvarky se slovama: „Enom dyž chlapcom 

chutná!“ 

Jednů, jak sme odcházali z jedného domu, tak za 

nama vyrazíl pes, kerého zapomněli přivázat. 

Všecí sme sa rozběhli, aj s kostelníkem, protože 

nigdo nechťél dojít dom s roztrhanýma gaťama. 

Dyž sme za sebů zabůchli bránku, toš sme 

zjistili, že je všecko v pořádku. Ten pes nás šél 

enom vyprovodit. 

V jiném baráku zaséj dělali zabíjačku. Dyž sme 

sa lůčili, toš tetička povidá: „Chlapci, vytáhla 

sem zrovna oškvarky. Toš si vemte. Ale moc 

teho nejezte! Sú eště teplé a toš ať nemáte po cestě problémy.“ Kostelník jich nejedl, ale 

neodmítl štamprlu, aby mu nebylo vénku zima. 

Jindá zaséj, dyž sme takto spokojeně kráčali k dalšímu baráku, tak vidíme prvního 

ministranta se světlem, jak ho to táhne doprava, ujely mu nohy a on spadl do příkopy a tam 

mu světlo zhaslo. Dyž to kostelník viďél, toš  sa podivíl a řekl: „Snáď ten chlapec něco 

nepíl? To už bych ho sebů nigdy nevzál!“ 

 

A co sme dělali s vykoledovanýma penězama? Aby to bylo spravedlivé, toš sme jich 

rozdělili na 14 dílů. Nás bylo tenkrát enom 14 ministrantů a tak byli spokojení všecí, aj tý 

co nechodili. Ale ti byli ochuzeni o nezapomenutelné zážitky, na keré vzpomínáme eště 

dneskaj. 

L. Král 



 
Stránka 11 

 

 

Boží listárna 
Je to už delší doba, co jsme se nechali zlákat  k výletu do malebného Znojma. Mezi jinými 

zajímavostmi tohoto členitého města jsme nemohli minout nad Dyjí se tyčící kostel svatého 

Mikuláše s řadou mimořádností – kazatelnou ve tvaru zeměkoule, relikviemi svatého 

Bonifáce. A korespondencí dětí Bohu. Jak umí nádherně a bezelstně vyjádřit své radosti, 

přání a zvědavost! O některá psaníčka se s Vámi ráda podělím – snad Vám zvednou náladu 

jako nám. (Textíky nejsou upravené.)  

 

 

„Milý Bože, je pan farář Tvůj kamarád a nebo se znáte jenom 

pracovně?“  David 

„Pamatuješ, jak nám odpadla škola, protože bylo hrozně moc 

sněhu? Nešlo by to udělat znovu?“   Olda 

„Milý Bože, můj brácha je děsný. Říká, že jsem hloupý, 

protože jsem malý (je mi osum). Chtěl bych se Tě zeptat, jestli 

jsi taky dělal hlouposti, když jsi byl malý. Nějakou povodeň, 

vichřici nebo jsi třeba úplně zničil nějakou zemi? Chtěl bych, abys mi fakt odpověděl.“   

Milan 

„Milý Bože, paní učitelka říká, že severní pól není přesně nahoře na zeměkouli. Spletl ses i 

někde jinde?“   Jarek 

„Milý Bože, chtěl bych být učitel, abych mohl komandovat všechny okolo.“   Vítek 

„Nemusíš mít o mě starost. Na přechodu se vždy rozhlížím na obě strany.“   Jonáš 

„V náboženství jsme se učili, co děláš. Ale kdo to dělá, když jsi na dovolené?“   Janka 

„Milý Bože! Vánoce by měly být dřív, protože děti nemůžou přece vydržet být tak dlouho 

hodné.“   Tvá Bětka 

„Milý Bože, když se budeš v neděli v kostele dívat, ukážu Ti své nové boty.“   Janek 

„Milý Bože, odkud se berou všichni lidé? Doufám, že mi to vysvětlíš líp než táta.“   Vláďa 

„Milý Bože, Kain s Ábelem by se myslím tolik nezabili, kdyby měli každý svůj pokoj. Nám 

s bráchou to aspoň funguje.“   Dan 

„Milý Bože, je to pravda, že se táta nedostane do nebe, když bude doma mluvit jako na 

fotbale?“   Anička 

„Milý Bože, díky za brášku, ale já jsem se modlila za pejska.“   Gábina 

„Milý Bože, až budu velký, chci být stejný jako táta, ale ne tak chlupatý.“   Štěpán 

„Četl jsem, že světlo vynalezl Edison. Vždycky jsem si myslela, žes to byl Ty. Vsadila 

bych se, že Ti ukradl Tvůj nápad?“   Tvá Dana 

„Milý Bože, to je moc dobře, že každé dítě má maminku a tatínka. Jak moc dlouho Ti 

trvalo, než jsi na to přišel?“   Anetka 

„Milý Bože, když necháváš umírat lidi a musíš pak dělat nové, proč si raději nenecháš ty, 

co jsi už udělal?“   Blanka 

„Milý Bože, jak víš, umřel mi letos dědeček. Byl jsem moc smutný, to možná ani nevíš. 

Můj dědeček má moc rád zmrzlinu. Buď tak hodný a dohlédni na to, aby se o něj dobře 

starali.“ Tvůj Honzík          

Hana S. 
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Informace 

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

Miláček Páně – Zdeněk Jančařík, Nad velikonočním evangeliem 

Janovo evangelium i jeho osobnost se v mnoha ohledech vymykají. Měl Jan, který při 

Poslední večeři „ležel na Pánových prsou“ a honosí se přídomkem „Miláček Páně“, nějaké 

výsadní postavení mezi učedníky? Co to vlastně znamená, být Božím „Miláčkem“, 

vyvoleným? Cítíme se my sami jako Bohem milovaní? Známý salesiánský autor píše o 

Miláčkovi Páně a celém jeho evangeliu na pozadí svých reflexí o současném křesťanství a 

roli kněží a „apoštolů“ v dnešním světě. Snaží se dobrat toho, proč být milován znamená 

zároveň schopnost lásku předávat a být „Miláčkem“ pro druhé. 

Zázrak v Neratově – Josef Suchár v rozhovoru s Tomášem Kutilem 

Z monumentálního kostela zbylo jen torzo a v Neratově žilo pár posledních obyvatel. Dnes 

na toto poutní  místo smíření přijíždějí tisíce lidí a Sdružení Neratov dává naději a práci 

stovkám lidí s hendikepem. Tuto neuvěřitelnou proměnu, kterou lze bez nadsázky označit 

za zázrak, způsobil Josef Suchár. Kněz, který až do revoluce nemohl veřejně působit, 

dokázal pro své smělé plány nadchnout i ostatní. V rozhovoru vypráví o tom, jak se mu 

Neratov podařilo vzkřísit. 

Těšíme se na vaši návštěvu .pondělí a středa  9,30 – 11,00  a úterý 16,00 – 17,00. 

 

 

Rodinné centrum vás zve 
 Maminky, zveme vás do našeho mateřského klubu Sedmihlásek : 

  Čtvrtek 9,30-12hod  - BATOLÁTKA 

  Středa,pátek 9-12 hod otevřená herna 

s písničkami a tancováním. 

  Čtvrtek 16-18hod volná herna.V tomto čase možnost základního 

rodinného poradenství. 

 

Maminky, pokud byste se některá chtěla zapojit 

do vedení některé z aktivit či kroužku s malými 

dětmi, rádi vám zprostředkujeme kurz v dané 

oblasti. 

 

         KLUB DESKOVÝCH HER 

 Pátky v termínech 17.1.,24.1-,7.2.,28.2. od 16-19hod. Kontakt: buchtaji@gmail.com 

 

 KURZ PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ 

-jednotlivci či skupinky  na základě telef. domluvy. /603240533/ 

mailto:buchtaji@gmail.com
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ZHODNOCENÍ  TŘÍKRÁLOVÉ  SBÍRKY  2020 
V sobotu 11. ledna 2020 Charita Strážnice organizovala v regionu Strážnice a v přilehlých 

obcích již tradiční tříkrálovou sbírku. Darované peníze pomohou nemocným a potřebným 

lidem v nouzi především v regionech, kde se vykoledovaly. 

Koledování se zúčastnilo celkem 105 skupinek koledníků a výtěžek z  koledování činil 

celkem 491.548 Kč. Po výměně valut bude výsledek upřesněn na stránkách Charity 

Strážnice (výtěžek byl překročen oproti loňskému roku cca o 30.000 Kč). Děkujeme! 

Ve Strážnici koledovalo celkem 45 skupinek a vykoledováno bylo 226.835 Kč a 12,1 

EUR. V Petrově se zapojilo 12 skupinek a bylo vybráno 62.861 Kč a 65 EUR, v Radějově 

30.075 Kč a zapojilo se 6 skupinek, v Sudoměřicích v 15 skupinkách se vykoledovalo 

54.655 Kč a 58,2 EUR a v Rohatci 117.122 Kč ve 27 skupinách.   

 

Jako dárek pro koledníky byl letos připraven od charity ČR pestrobarevný šátek na krk a jako 

malá pozornost pro vedoucí tříkrálové skupinky byl zase připraven dárek v podobě balíčku z 

bylinných čajů, který věnovala firma Leros s.r.o., závod Strážnice. Touto cestou jim také 

chceme poděkovat. 

 

Jako dodatečný dárek všem koledníkům našeho regionu je připraveno 

 zadarmo promítání filmu 

Jak vycvičit draka 3, ve středu dne 5. února 2020 

v Kině ve Strážnici na KD Strážničan. 

 

Celý uvedený výtěžek jsme odeslali na centrální účet tříkrálové sbírky. Z vykoledované 

částky bude 42 % použito Charitou ČR především na humanitární pomoc, pomoc potřebným, 

krizový fond charit a také na nezbytné související režijní náklady.  

Naše charita může využít až 58 % z vykoledovaných peněz.  Disponibilní částku plánujeme 

v letošním roce využít zejména na podporu nové terénní sociální služby pro duševně 

nemocné osoby.  Vzhledem k aktuálním podmínkám sociální situace v našem regionu 

chceme pro přímou sociální pomoc vyčlenit znovu 40 tis. Kč.  

Děkujeme touto cestou všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu letošní Tříkrálové sbírky. 

Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu. Velký dík patří všem koledníkům i všem 

dobrovolníkům nejen za pomoc při letošní koledě, ale i nezištnou pomoc v průběhu loňského 

roku.    

Všichni jsme si zopakovali známou koledu „My tři králové jdeme k Vám, …“, ale    

i tradiční strážnický vinš: “Vinšujeme Vám šťastný a veselý nový rok 2020, všeho zdravého 

a dobrého, pokoja svatého a po smrti, království nebeského.“           

                                                                                                     Koordinátorka TK  
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Úmysly apoštolátu modlitby na únor 2020 
Všeobecný úmysl Naslouchat volání uprchlíků 

Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří 

upadli do rukou bezohledných převaděčů. 

Národní úmysl Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích 

nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti. 

 

Zveme vás na ples 
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Nejen pro děti 
 

Panna Maria a Josef 

přinesli do chrámu 

maličkého Ježíška. 

S velkou radostí jej 

tam  pozdravili 

Simeon a Anna.   

 

Úkol: 

Napiš k postavám 

na obrázku jejich 

jména. 

 

Nejmenší děti 

mohou obrázek jen 

vyzdobit. 

 

Splněný úkol přines 

před první 

únorovou dětskou 

mší svatou do 

sakristie. 

 

 

 

Pro zasmání: 

Ptá se synek při štědrovečerní večeři: „Tati, máš v krku kost?“ 

„Nemám,“ odpoví tatínek. 

„A na čem ti drží hlava?“ 

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

vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Děkujeme všem přispěvatelům. 

Vychází 1.2.2020, náklad 780 kusů, tisk: Tiskárna Sukupovi  

Příští číslo vyjde 1.3.2020, uzávěrka příspěvků je 20.2.2020 

Své náměty a připomínky můžete odevzdat v sakristii či zaslat na: nase.studanka@seznam.cz   

www.straznice.farnost.cz, číslo účtu 1443772389/0800, VS 1819 

www.radejov.farnost.cz, číslo účtu 1443763319/0800 

www.sudomerice.farnost.cz, číslo účtu 262847949/0300 

http://www.straznice.farnost.cz/
http://www.radejov.farnost.cz/
http://www.sudomerice.farnost.cz/

