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Kněžské svěcení
našeho budoucího kaplana Dawida.
V sobotu 23. května 2020 v Krakově přijal kněžské svěcení
náš jáhen

Mgr. Bc. Dawid Bartochowski.
Spolu s Dawidem kněžské svěcení přijali ještě dva spolubratři a jáhenské svěcení jeden
spolubratr. Jim všem vyprošujme hojnost darů Ducha sv. a obětavost v duchovní službě.
Novokněz Dawid během několika týdnů zahájí kaplanskou službu ve Strážnici.
Těšíme se na něj 
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Duchovní slovo
Děkujeme:
Pánu Bohu za ochranu našeho města a okolních obcí.
Za všechny modlitby a duchovní společenství; za „tiché“ modlitby a oběti nemocných.
Technickému týmu za přípravu přímých přenosů bohoslužeb ze strážnických kostelů.
Za projevy solidarity – pomoc starším a nemocným.
Za to, že jsme nepodlehli panice, za nešíření poplašných zpráv a nesnášenlivosti, za
vzájemnou podporu a vstřícnost; za ohleduplnost a trpělivost.
Za veškeré finanční dary, kterými jste projevili zodpovědnost za materiální chod farnosti.
Za vaše dary, především za darování velkého množství dezinfekce do kostelů.
Za generální úklidy, dezinfekci a zdobení našich kostelů.
Za veškeré duchovní a materiální dobro, které jsme si během toho období prokázali.
Život farnosti se bude postupně vracet do normálu. Musíme myslet na
bezpečnostní doporučení a opatření. Doufám, že i nadále nám nebude chybět vzájemné
pochopení a podpora. Děkuji vám za všechna slova povzbuzení pro nás – kněze. Velmi si
toho vážíme; zvlášť když jsem osobně slyšel: Otče, víme, že vám chybí osobní kontakt
s rodiči, ale vězte, že tady jste doma a máte naši podporu. To bylo to nejkrásnější, co jsem
během těchto týdnů slyšel – děkuji!
Před námi jsou červnové dny eucharistických svátků: adorace na první čtvrtek a
pátek, adorační den u sv. Martina a svátek Božího těla. Ať naše přítomnost v kostelích a
účast na bohoslužbách bude vyjádřením poděkování Pánu: za jeho ochranu, za dar zdraví a
za možnost svobodného přistupování ke svátostem.
Pamatuji na vás v modlitbě – váš otec Lukáš.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Bezpečnostní opatření - pravidla, které jsme povinní dodržovat během postupného
uvolňování bohoslužeb:
- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva

metry mezi účastníky

bohoslužeb (s výjimkou členů rodiny);
- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
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- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním
Eucharistie a po něm;
- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky,
lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu;
- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

FARNOST STRÁŽNICE

Farní informace
1) Podle doporučení biskupské konference zveřejňujeme podrobné
informace ohledně bezpečnostních opatření; ať jsou pro nás nápovědou, jak
se v těchto dnech máme chovat – viz předchozí text
2) Veškeré aktivity farnosti se zatím omezují na bohoslužby; setkání,
besedy, přednášky, setkání skupin apod. zahájíme opět po prázdninách; jsou
zrušeny veřejné hodiny farní kanceláře – v případě vyřízení nějaké záležitosti kontaktujte
nás telefonicky nebo po večerních mších sv.
3) Zatím nesdělujeme informace ohledně plánovaných poutních zájezdů a oslav strážnické
mariánské pouti; všechny podrobnosti dořešíme po získání podrobných bezpečnostních
zpráv.
3) V červnu a v červenci budeme postupně sloužit úmysly, které jsme neodsloužili během
nouzového stavu; během prázdninového rozpisu bohoslužeb středeční ranní mše sv. bude
rezervována na zádušní (pohřební) úmysly - na středeční ranní mše sv. nebudeme brát
úmysly.
4) V červenci budeme udělovat svátost křtu v neděli 12. 7.
5) Prázdninové dvojčíslí Studánky bude v neděli 28. 6.; zářijové číslo bude v neděli 30. 8.

Oznámení pro dárce finančních darů
Děkujeme všem dárcům, kteří posílají peníze na farní účty. Finanční dary pro církev je
možné použít pro daňový odpočet u dárců, kteří mají příjem ze zaměstnání nebo z
podnikání. Máte-li zájem o vystavení potvrzení o daru, kontaktujte nás emailem :
fastraznice-sma@ado.cz
Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Modlitby matek
Obnovujeme modlitební setkání v kapličce sv. Rocha, a to každou středu v 18,00 hod.
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Rozhodnutí o. arcibiskupa k šíření dezinformačních tiskovin
Milí farníci,
ve farních ohláškách v březnu jste slyšeli stanovisko stanovisko otce arcibiskupa Mons.
Jana Graubnera k distribuci níže zmiňovaných tiskovin, ke kterým se vyjádřil v diecézním
oběžníku: "Vzhledem k tomu, že časopisy Zprávy z Medžugorje a Regina vydávané dr.
Mráčkem v nakladatelství Vérité vydávají nepravdivé a zavádějící informace o životě církve
a její nauce, zakazuji tyto časopisy nabízet v kostelích. Zákaz se týká i knih vydávaných a
nabízených těmito časopisy."
+ arcibiskup Jan
Protože jsou tyto tiskoviny nabízeny i v naší farnosti, prosíme, aby se od distribuce
takových to tiskovin upustilo a nebyly nadále nabízeny. Věnujme čas četbě autentických
spisů papeže Františka, které můžeme najít na stránkách vatikánského rozhlasu, a
provázejme našeho Svatého otce svými každodenními modlitbami a oběťmi.

Socha Panny Marie Fatimské
Milí strážničtí farníci,
Od 1.7.2020 bude ve Strážnici na celý měsíc červenec socha Panny Marie Fatimské
posvěcená sv. Janem Pavlem II. Budeme mít možnost, podle určeného seznamu zájemců, si
tuto sochu vzít domů. Zájemci se mohou nahlásit u paní H. Chludové na tel. č.
774 154 699.

Doba roušková ve strážnické farnosti
Když jsme letos vstupovali do postní doby, nikdo z nás netušil, jak jiná bude. Že
Velikonoce bude slavit v prázdném kostele jen pár lidí v rouškách…
Nechceme nyní popisovat, co všechno nám doba karantény a bezpečnostních opatření kvůli
koronaviru vzala či dala. Je ale správný čas k poděkování každému, kdo jakýmkoli
způsobem pomáhal. Děkujeme především Pánu Bohu, že byl s námi. Dále srdečně
děkujeme našim kněžím, otcům Lukášovi, Robertovi a Jackovi za to, že jsme si mohli být
jisti jejich modlitbami a duchovní blízkostí.

Vypadáte jako nějaký kněz
Bylo jistě velmi těžké ve dnech, kdy se situace ohledně přijímaných opatření měnila téměř
pod rukama v duchu rčení „co hodina, to novina“, dělat nějaká rozhodnutí, co dál.
Děkujeme otci Lukášovi za jeho nasazení při hledání cesty, jak zůstat své farnosti co
nejblíž.
Viditelným výsledkem bylo internetové vysílání - mše svaté a promluvy. Přinášely posilu
do našich zavřených domovů. Nosným okamžikem nedělí se pro mnohé z nás stala devátá
hodina ranní. Začínal online přenos mše svaté ze Strážnice – poprvé na Květnou neděli a
pak o Velikonocích a dalších nedělích. Mohli jsme prožívat mši svatou „u nás“, i když se
steskem po opravdovém společenství, na které jsme zvyklí (to je možná jeden z přínosů
karantény – poznali jsme, jakým pokladem jsou pro nás druzí).
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Dovolíme si citovat slova otce Lukáše, která zazněla v jeho promluvě natočené pro nás,
farníky, v kapli na faře: „Když sedím v této kapli a podívám se skrze okno fary, vidím
střechy sousedních domů i střechu radnice. Dívám se jednou na svatostánek, jednou na tyto
střechy, a často přemýšlím: co teď prožívají moji farníci? Lidé, které potkávám ve městě.. ?
Chci vám říci: jste přítomní v mé modlitbě.“
Otče Lukáši, děkujeme za to! K vyjádření vděčnosti za vaše nasazení si dovolíme malou
perličku z velikonoční mše svaté. Když otec Lukáš vešel před mší svatou do sakristie,
upoutal prý pozornost tím, že měl na sobě nezvykle sváteční oblečení – společenský oblek.
Jeden z ministrantů to hned vtipně okomentoval: „Otče, vy vypadáte jako nějaký kněz.“ 
Víme, že kněz se nepozná podle obleku. Měl by se dát poznat podle toho, že miluje Krista a
svou farnost. Děkujeme, že jsme to na Vás mohli vidět.

Poděkování technickému týmu
Veškeré nápady a snahy zprostředkovat nám mše svaté by byly k ničemu, kdyby nebylo
party ochotných a schopných kluků, kteří se ujali technické stránky. Děkujeme Mirovi,
Michalovi, Vláďovi a Martinovi.
Položili jsme jim pár otázek:
Jak začala vaše práce s přenosy mší svatých?
Vláďa: Po vyhlášení karantény se zvedla vlna solidarity, kamarádi v Brně rozváželi nákupy
potřebným, šili roušky a hlídali děti, jejichž rodiče museli trávit dlouhé a náročné směny v
nemocnicích. I já jsem přemýšlel, jak bych mohl přiložit ruku k dílu. A protože se zajímám
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o techniku, tak jsem naprosto spontánně napsal o. Lukášovi, že bych se rád zapojil do
přímých přenosů bohoslužeb u nás ve Strážnici.
Michal: Když jsme se rozhodli, že zkusíme živé přenosy z našeho kostela rozjet, čekal nás
asi týden zvažování různých technických a hlavně finančně dostupných možností.
Musím se přiznat, že nejvíc mě asi namotivovali farníci ze sousedních Vnorov, kteří už v té
době vesele vysílali a ve Strážnici stále nic.
Druhý impuls přišel, když nás oslovil o. Lukáš, že chce natočit vzkaz farníkům. Založili
jsme kvůli tomu farní youtube kanál, a když jsme viděli pozitivní odezvu, bylo jasné, že
musíme rozlousknout i přímé přenosy.
Mira: Zprostředkovat přenosy mší svatých pro mě osobně byla hlavně čest, ale i poměrně
velká starost. Jako čest jsem vnímal příležitost být přítomný mši svaté osobně, ale cítil jsem
současně velkou zodpovědnost v tom,
abychom zvládli zabezpečit přenos bez chyb
a bohoslužba byla pro sledující platná.
Nečekali jsme, že bude o přenosy z našich
kostelů takový zájem a že to bude tak
technicky náročné. Prvotní nadšení brzy
vystřídal trochu stres, jelikož nás každou
chvilku překvapila nějaká komplikace, ať už
pomalé internetové připojení nebo zlomený
držáček na kameru. Důsledkem bylo to, že
nám vypadával signál a přenos pak nebyl
pro diváka plynulý. I když jsme ale všechny problémy vyřešili, objevily se stejně takové,
které jsme nebyli schopni ovlivnit. S odstupem času ale mohu říct, že u mě převažuje hrdost
a radost, že se nám, třebaže s obtížemi, podařilo velké dílo a všichni jsme měli možnost
sledovat mše svaté z našich kostelů.
Prozradíte nám nějaké perné nebo naopak úsměvné chvilky „ze zákulisí“?
Vláďa: Drama, na které nezapomenu, se odehrálo asi 10 minut před prvním přímým
přenosem z kostela P. Marie. Při testovacím vysílání jsem totiž zjistil, že nám nejde zvuk.
Chyba byla v jednom kabelu, který vedl do vysílacího zařízení. Bohudík byla příčina rychle
odhalena, a tak jsme mohli bez omezení vysílat. Někteří z vás si možná všimli, že jsme
tehdy začali s mírným zpožděním.
Michal: Z těch vtipných: vybavuje se mně, jak jáhen David při mši svaté okuřoval
kadidlem, a když přišel na střed, stoupl si přímo před kameru, takže to vypadalo, že okuřuje
kameru. I o. Lukáš měl co dělat, aby udržel smích za rouškou.
Druhý vtipný okamžik byl na Velikonoční pondělí, kdy se nějakým zázračným způsobem
na farní zahradě objevil kohout a my se rozhodli jej těsně přede mší natočit a dát jako bonus
na konec mše. To nám potom chodily zprávy typu „kohout nejlepší”. Nutno dodat, že dříve,
než třikrát zakokrhal, zase záhadně zmizel.
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Mira: Dramatické okamžiky nastávaly skoro vždy pár minut před začátkem přenosu, kdy
nám třeba nefungovaly mikrofony nebo vypadl internet apod. Radostné okamžiky jsme
zažívali pořád, třeba z počtu sledujících, jelikož jsem jako „režisér“ měl přehled o tom,
kolik se na nás dívá lidí. Mimořádné a svým způsobem moc hezké bylo, jak celá skupina
kolem oltáře pojala pozdravení pokoje. Vždycky jsme na sebe místo podání ruky alespoň
zamávali. Pro farníky doma u počítače to mohlo vypadat úsměvně, když začal ministrant a
jáhen mávat do kamery.
Jak se na to celé díváš zpětně?
Vláďa: Přímé přenosy mně otevřely nové dveře a daly zkušenosti a zážitky, na které budu
ještě dlouho vzpomínat. Věřím, že s přenosy budeme dále pokračovat i po karanténě. To
abychom mohli zprostředkovat přímý přenos ze Strážnice pro Strážničany. Teď už se ale
těším, až se znovu všichni sejdeme v kostele!
Michal: Zpětně jsem velmi vděčný za tuto příležitost. Ne jenom za rozšíření svých
technických obzorů, ale také jsem měl možnost se aktivně účastnit mší svatých přes
Velikonoční svátky a být v úzkém kolektivu dobrých lidí, což více než vyvážilo čas, který
jsem tomu věnoval.
Mira: Všechno proběhlo velmi rychle a spontánně, o to víc jsem ale spokojený a vděčný, že
se nám vysílání povedlo uskutečnit. Osobně vidím do budoucna příležitost v možnosti
využít přenosů z bohoslužeb i nadále třeba pro starší farníky, kteří už do kostela nedojdou a
chtěli by prožívat mše svaté ze svého kostela. Taková možnost ale bude potřebovat trochu
jiné technické řešení.
Jsem si ale zcela jistý, že bychom celé dílo nezvládli bez pomoci Ducha svatého.
Otče Lukáši, měl byste k této končící době karantény ještě nějaký dovětek pro nás?
Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří se zapojili do internetového vysílání, poděkovat za
spolupráci během příprav bohoslužeb (tady velký dík patří Karlu Bačíkovi), děkuji za
všechny pozitivní ohlasy a za konstruktivní připomínky, které pomáhaly vylepšovat
vysílání. Teď se těším na osobní setkávání v kostele a doufám, že po prázdninách opět na
plno budeme moci „rozjet“ život farnosti.
-hc-

Společenská kronika - poděkování
Prostřednictvím tohoto časopisu bychom chtěli poděkovat všem, kteří se dne
25.2. přišli rozloučit a doprovodit mamku Františku Malíkovou
na její poslední pozemské cestě. Děkujeme všem kněžím, kteří ji
navštěvovali, jak osobně nebo u příležitosti svátosti smíření. Také akolytům,
kteří ji posilovali podáváním svatého přijímání a též známým, přátelům a
kamarádkám, co si s ní chodili popovídat a povzbuzovat k životu. Všem
upřímné Pán Bůh zaplať.
Lida Pavel, Majka a Pavla
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FARNOST SUDOMĚŘICE
(Bratři!) Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ať vám
udělí dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, (takže
budete moci mít) o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce,
abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady
slávy (skrývá) křesťanům jeho dědictví a (jak se ukazuje) na nás,
na věřících, jeho nesmírně velká moc působením jeho
všemohoucnosti.
EF 1,17-23

JAK JSME PROŽÍVALI STAV NOUZE V NAŠÍ
FARNOSTI.
Když začínala Popeleční středou doba postní,
nikdo jsme netušili, jak moc bude postní.
Už 8. března byla křížová cesta velmi
zvláštní. Když jsme se však dozvěděli zprávu
o nouzovém stavu a to, že kostely budou do
odvolání zavřené a všechny bohoslužby se
ruší, mnohým z nás prolétly hlavou miliony
myšlenek. I to, že vše může být poslední.
Díky Bohu, křesťanským médiím i sociálním
sítím, jsme nezůstali sami. Díky také našim
otcům piaristům - Jackovi, Lukaszovi a
Robertovi, kteří okamžitě začali sloužit mše
sv. na faře ve Strážnici a byli nám tak, byť na
dálku, velmi blízko! Snad i naše modlitby je
duchovně povzbuzovaly. Velký dík patří
našemu p. faráři o. Jackovi, který nás v rámci
možností povzbuzoval přes stránky ŘKF
Sudoměřice i na nástěnkách před kostelem.
Také nám už 31. března, přes veškerá
omezení, samozřejmě za dodržení přísných
hygienických nařízení, umožnil dopoledne i
odpoledne svátost smíření. Na Květnou neděli
(aby nám mohl být co nejblíž), sloužil otec
Jacek v kostele Krista Krále mši sv. – sám!!!
Věděli jsme, že je s námi! Tak uběhla doba
postní a začal Svatý týden. I nyní byl náš p.
farář s námi. Každý den jsme měli otevřený
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kostel od 8,00-17,00 hod. Velikonoční bohoslužby opět sám v kostele. Na Velký pátek jsme
měli možnost jít do kostela adorovat kříž. Také jsme se spolu s farníky z Radějova začali
každý den v 15 hod. modlit novénu k Božímu milosrdenství. V sobotu byla zase možnost
soukromé adorace. V neděli, ještě za tmy ve 4,30 hod, jsme se spolu s Marií ve svých
myslích setkali s Pánem. Pak jsme měli každý den až do neděle od 8 do19 hod opět
otevřený kostel. Měli jsme možnost svátosti smíření. V neděli Božího milosrdenství jsme
mohli adorovat před Nejsvětější svátostí, uctít ostatky sv. sestry Faustyny a přijat sv.
přijímání. Také od tohoto dne byla v kostele každý den sloužena mše svatá, sice v malém
počtu, ale byla. Svátost smíření také. Od 3. května se každou neděli setkáváme u kapliček
v obci a okolí při májových pobožnostech. Bylo to těžké období zkoušky víry, trpělivosti a
modlitby. Díky Bohu a Panně Marii, v této době už můžeme na mši svatou a ke svátostem!
Veliké Pán Bůh zaplaťpatří také našemu p. faráři otci Jackovi, který i přes dodržování
všech nařízení a zákazů nám byl stále na blízku i na telefonu.
OTČE JACKU, DĚKUJEME
za Vaši obětavost a snahu. Jako dobrý pastýř jste nám stále na blízku. Ať milosrdný Bůh
Vás štědře odmění. A protože jste si 15. 5. 2020 připomenul 16 let od svého kněžského
svěcení, vyprošujeme Vám hodně darů Ducha sv., Božích milostí, ochrany P. Marie.
Přejeme Vám hodně lásky, podpory, vstřícnosti a modliteb do dalších let. Myslíme také na
otce rektora Roberta i otce Lukasze, protože i oni si připomínali v těchto dnech svá kněžská
svěcení!!!
BŮH VÁM VŠEM ŽEHNEJ A MY VÁM DĚKUJEME A MODLÍME SE!!!
(pol.)

FARNOST RADĚJOV

Schóla
v Olomouci
Již podruhé byla
pozvána
schóla
z Radějova
zazpívat na ples,
který pořádala Střední škola, základní
škola a mateřská škola pro sluchově
postižené v Olomouci ve spolupráci se
společností Balanc, která se věnuje
osobám se zdravotním postižením. Po
úspěchu z loňského plesu písněmi
z dvacátých let dvacátého století si
schola připravila pásmo retro i novějších písní od předních českých zpěvaček. Po
přenocování na internátě pořádající školy si pak vyrazila na Pevnost poznání.
LP
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Život v době koronavirové
Tuto fotku jsme pořídili v sobotu 7. 3.
2020 v Olomouci. Koho by tenkrát
napadlo, že to bude nadlouho poslední
společná fotku. Pár dní nato byly uzavřeny
školy, byli jsme na poslení dětské mši a
zpět na společnou mši svatou v kostele
jsme se nedostali víc než dva měsíce.
Zjistili jsme, že to, co jsme považovali za
samozřejmost, najednou bylo nemožné.
Nemohli jsme jít do zaměstnání, na
návštěvu, ke kamarádům, do školy, na mši
svatou do kostela. Uvědomili jsme si, že
zdraví je opravdu to nejcennější, co máme a tahle doba koronavirová nám to připomněla.
Prožili jsme Velikonoce bez Velikonoc. Velikonoční obřady jsme sledovali v televizi, na
internetu. Pro mě to byly jedny z nejsmutnějších Velikonoc. Na Velikonoční vigilii mi
chyběl kostel osvícený jen svíčkami, všechna čtení, která otec Jacek chce (a my vždycky
protestujeme) a konečně ten zvuk varhan, kdy celý kostel zpívá Sláva na výsostech Bohu a
následně Aleluja.
A když se začala uvolňovat opatření, s velkou radostí a slzou v oku jsem spolu s ostatními
věřícími slavila mši svatou v našem kostele 
LP

Velikonoce v kostele
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LOUČÍME SE S ANIČKOU KÁČERKOVOU
Během letošních Velikonoc na Velký pátek dne 10.4.2020 si
Pán k sobě zavolal strážnickou farnici

paní Aničku Káčerkovou.
Anička Káčerková zasvětila svůj život práci pro naši farnost a
pro lidi, které jí Pán poslal do cesty. Můžeme si jen domýšlet,
kolik z nich by se s ní asi přišlo osobně rozloučit na pohřeb za
normálních okolností. Bezpečnostní opatření během pandemie
koronaviru v tom však většině z nich zabránily a tak při zprávě
o jejím odchodu s ní zůstávali alespoň v myšlenkách a
modlitbě.
Aniččino tělo bylo ve středu po Velikonocích 15.3.2020
pokojně uloženo do rodinného hrobu v Petrově v kruhu
nejbližších Na poslední cestu od petrovského kostela ji
doprovázelo zvonění zvonu. Skromně žila, skromně odešla.
Jako farní rodina se nyní ještě jednou chceme s Aničkou rozloučit, s vděčností na ni
vzpomenout, případně také odpustit, čeho se v lidské slabosti dopustila.

Kdo byla Anička Káčerková?
Anička Káčerková se narodila v r. 1935 v Petrově. V 9 letech jí zemřel tatínek, zůstala
jí maminka a o 14 let starší bratr. Jako školačka navštěvovala nejdříve petrovskou školu,
pak chodila do Strážnice na měšťanku, kterou provozovaly řádové sestřičky. Byla oblíbená
pro svou obětavost a ochotu k pomoci. Protože se dobře učila, postoupila na gymnázium.
To už bylo v poválečných letech. Na gymnáziu měla Anička problémy kvůli své
neskrývané víře a ty se odrazily i ve znemožnění dalšího vzdělání. Avšak Pán Bůh nenechal
Aniččinu věrnost bez odměny a shodou příznivých náhod (neboli Boží režií) byla nakonec
připuštěna ke studiu na zdravotnické škole. Po jejím úspěšném ukončení začala pracovat na
hygienické stanici a v této oblasti pracovala až do svého důchodu.
Nejvýznamnější postavení v životě Aničky měl Pán Ježíš. Kdo ji znal, ví, jak osobní a
blízký vztah k Němu měla. V době, kdy její vrstevníci zakládali rodiny, zamýšlela vstoupit
do řádu. Rozjela se k sestřičkám do Kroměříže. Uvedly ji do kaple a řekly, aby tam chvíli
počkala. Anička se modlila a čekala. Dlouho, dlouho. Ale nikdo pro ni nepřišel. A Anička?
Zvedla se a odešla. Vrátila se domů. Radila se s tehdejším strážnickým farářem P.
Bedřichem Pressem a to, že sestřičky na ni zapomněly, vzala jako znamení, že Pán Bůh má
pro ni jinou cestu: sloužit mu ne v řádu, ale ve farnosti. Jí zasvětila svůj život. Pracovala
všude, kde mohla – pomáhala na faře, pomáhala s náboženskou výchovou dětí, se
společenstvím mladých, strojila kostel sv. Martina, po revoluci zakládala charitu ve
Strážnici…. Když začal zvonit zvon na mši svatou, bylo jisté, že Anička již klečí vpředu
v kostele a modlí se růženec - za nás, její milované spolufarníky a za naše kněze….. Svým
nasazením pro Ježíšovy záležitosti se stala vpravdě pilířem naší farnosti.
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Poslední roky života již pro Aničku nebylo možné se tak aktivně zapojovat do práce ve
farnosti, jak tomu byla zvyklá. Bylo jí to líto, ale své těžkosti a bolesti se snažila dál
obětovat Pánu Ježíši, vděčná za každou lepší chvilku.
Anička byla součástí hnutí Focolare. Toto hnutí je založeno na vzájemné lásce a
společenství křesťanů. Focolaríni mají ve zvláštní úctě Ježíše Opuštěného - Krista, který na
kříži nezměrně trpí při výkřiku: Bože můj, proč jsi mě opustil? Tohoto trpícího Krista se
Anička snažila najít a potěšit v každém člověku.
V posledních dnech života musela být Anička hospitalizována v nemocnici. Byla doba
všeobecné karantény kvůli šíření koronaviru a návštěvy v nemocnici nebyly povoleny,
nemohly za ní chodit. Jen On, její Ježíš Opuštěný, si pro ni přišel. V den svého největšího
utrpení – v den Velkého Pátku – ji zavolal od nás k sobě.
Kéž jí dá nyní zakusit krásu nebe. Aničko, farnost Vám děkuje za všechny práce a příklad
víry. Světlo věčné ať vám svítí, odpočívejte v pokoji.
-hc-

Kým pro nás byla Anička?
Následující příspěvky napsali lidé, kteří se s Aničkou setkávali. Děkujeme jim, že se v nich
děli o poklad, který v jejich životech Anička zanechala.

Dobrá duše farnosti
Když jsem přemýšlela, jak dlouho jsem Aničku znala, musela jsem se vrátit až do dětství.
Bylo mi tehdy asi 8 let a chodila jsem s babičkou často do kostela. Sedávaly jsme v druhé
lavici vpravo a Anička ve čtvrté za námi. Vzpomínám si, že jsem jednou babičce říkala:
„Ta paní, co sedí za námi, hezky zpívá.“ Babička mi řekla, že to je Anička. To bylo tehdy
všechno. Potkávaly jsme se pak v kostele, ale nijak jsme se spolu nebavily.
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K bližšímu setkání došlo až asi po pěti letech. Tehdy jsem zpívala v dětském sboru paní
Křížové. Odsud si nás Anička pár vybrala, abychom v říjnu předříkávaly růženec. Bylo to
vždy ve všední dny přede mší svatou. Po skončení tohoto období nám všem dala na
památku obrázek Panny Marie. Ještě ho mám schovaný. Je na něm napsáno: „Na pěkné
večery vzpomíná Anička“.
V době, kdy jsme se jako společenství mladých scházeli na oratorce u sv. Martina, chodila
též mezi nás a myslím, že nikomu nevadilo, že byla o generaci starší. Měla pro každého
dobré slovo, já sama jsem u ní nacházela vždy dveře otevřené, radu, pomoc i pochopení.
Když jsem se pak vdala do Severních Čech, nikdy jsme se při návštěvě Strážnice
nezapomněli s manželem zastavit se u Aničky. Vždycky se zajímala o to, jak se nám daří a
jaký je život farnosti v „kraji pod Ještědem“. Při odchodu jsme se vždy ujišťovali o
vzájemných modlitbách. Tak tomu bylo i v září 2019. A jak už to bývá, netušili jsme, že je
to setkání poslední. Budeme na ni rádi vzpomínat jako na dobrou duši strážnické farnosti.
Olga Valentová

Věděli jsme, že se za nás modlí
S Aničkou jsem se blíže seznámila v době, kdy mi vážně onemocněl
tatínek a ona přicházela k nám do rodiny, aby pomohla, kde bylo
třeba (ať už prací v domácnosti nebo povzbuzením, vlídným slovem, úsměvem). Byla pro
nás velkou oporou. Všichni jsme věděli, že se za nás modlí a to nás posilovalo.
Když jsem ležela po operaci v Hodoníně v nemocnici, kde Anička pracovala, přišla, aby mě
navštívila, povzbudila, usmála se a myslím, že měla i nějakou dobrotu v kapse svých
modrých sesterských šatů.
Také jsem se s ní často setkávala v MŠ, kam chodila pro kloučky svého synovce. Vždycky
byla veselá, usměvavá, a když musela napomenout, tak s láskou.
Po každé mši svaté, když vyšla z kostela, neopomněla navštívit hlouček děcek ze spolča,
aby je pozdravila a zeptala se, jak se daří.
Byla to žena, která svou víru předávala skutky.
Marcela

Dodávala odvahu
Na Aničku Káčerkovou si pamatuji již jako malá holka. Bydleli jsme blízko kostela a tak
nebyl problém často se „přimotat“ v kostele, když se tam něco dělo. Za strýcem
kostelníkem, za sestřičkami z domova nebo i za Aničkou Káčerkovou, když strojila kvítka
v kostele u sv. Martina. Moc ráda jsem jí chodila pomoct, měla jsem obrovskou radost,
když mě nechala něco udělat i samostatně.....
Jak šel čas, tak se mi Anička ukazovala v životě průběžně.... Vzpomínám si velmi živě,
když jsem byla asi šesťačka či sedmačka na základce. Náhodně jsem se s Aničkou potkala
na náměstí a ona mě oslovila, že se blíží měsíc říjen – měsíc P. Marie. A že jestli bych
nechtěla zkusit předříkávat růženec přede mší sv. v kostele u sv. Martina. Tehdy se klečelo
na klekátku před oltářem a předříkávalo. Měla jsem strach, ale zkusila jsem si to. A to byl
asi můj prapočátek lektorování. Taky jsme to společně s Aničkou ještě nedávno vzpomněly.
Samozřejmě, že si Anička na to již nepamatovala, ale já jsem jí za to byla vděčná a moc
jsem jí za to poděkovala, dodalo mi to odvahu později nebát se stoupnout k ambonu.
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Jindy mám opět živý zážitek, šla jsem s mamkou k večeru k babičce na Újezd a zrovna to
bylo v čase, kdy se rozhodovalo, kam po základce. Anička vyšla právě z fary a setkaly jsme
se. Já jsem byla moc smutná, že mě nepřijali na školu, kam jsem chtěla po
devítiletce…. Anička začala vyprávět, jak to bylo s ní, jak jí pater Press pomohl radou ke
studiím, taky to neměla jednoduché….
Jindy zase Anička uměla pomoci i nějakou radou a povzbuzením. Ovšem nejintenzivnější
vzpomínky mám, když jsem ji teď na stáří vozila do kostela na mši sv. Nejprve to začal můj
muž, když pak František onemocněl, nabídla jsem jí pomoc já. Vzpomínám si, jak velmi se
mnou prožívala Františkovu nemoc, kolikráte se mnou zajela k nám domů. Skypovala si s
ním, když ležel několik měsíců v Brně v nemocnici. A když pak zemřel, velice často na
něho vzpomínala. Společně jsme se mnohokráte shodly, jak moc se obě těšíme do nebe. Jak
to tam bude krásné…..
Tak, milá Aničko, věřím, že vy jste po tom pomyslném mostu již přešla na druhý břeh do té
nebeské nádhery. Že jste se tam setkala s P. Ježíšem, s Pannou Marií, že jste již v té
nebeské blaženosti…. A děkuji za vyřízené pozdravy Františkovi, jak jste mi vždycky
slibovala. A jednou na shledanou se těším a za všechno děkuji.
JV

Ráda tu chvilku nabídnu Pánu
Už je to hodně, hodně dávno, když naše děti byly malé (už mají
své rodiny) a nějak jsem nestíhala se se všemi vypravit a přijít
včas do kostela. Protlačili jsme se dopředu, místo k sednutí už
nebylo a děti se začaly vrtět a rušily ostatní lidi v kostele. Paní
Káčerková, jako vždy, seděla na svém místě vpředu a nabídla
mi své místo, aby si mohly děti sednout. Nechtěla jsem nabídku přijmout, styděla jsem se,
že starší žena chce pouštět sednout mě /protože jsme pozdě přišli/ a ona s úsměvem řekla:
"Přijměte nabízenou pomoc, i Pán Ježíš přijal pomoc na křížové cestě od Šimona. Já ráda tu
chvilku ve stoje nabídnu Pánu." Místo jsem s vděčností přijala, děti se uklidnily a v pohodě
vydržely do konce. Touto lekcí jsem se hodně naučila, za prvé snažit se přijít včas, za druhé
neodmítat dobře míněnou radu a pomoc, za třetí být vděčná a děkovat za dobré lidi.
Ať Pán všechno dobré, co Anička udělala, přijme a nebem jí odplatí!
ZN

Děkuji za její přátelství
Vzpomínám na svou dobrou přítelkyni Aničku Káčerkovou. Prožívaly jsme spolu mnoho
krásných chvil ve škole u sestřiček, kde jsme se seznámily. Byla pro mne – a nejen pro
mne, ale i pro ostatní chovanky – vždy vzorem svým přátelstvím a svou velikou láskou
k našemu nejvyššímu Pánu – Pánu Bohu.
Nikomu neodmítla pomoc v různých
okolnostech. Budu na ni moc vzpomínat a děkovat Bohu za její opravdové přátelství.
Aničko, sbohem a prosím, přimlouvej se za nás u našeho Pána.
Marie P., Hroznová Lhota

Nezahořknout
I když Anička sama děti neměla, byla skutečně matkou mnohých. Osobně moje taky,
věděla jsem, že se jí můžu svěřit a že bude umět dobře poradit. Byla jsem s ní často
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v kontaktu, hlavně v období dospívání, když jsem jí v pátek odpoledne chodila někdy
pomáhat s květinovou výzdobou kostela sv. Martina. Někdy jsem s ní byla sama, někdy se
nás sešlo více. Jako mladí jsme dobře věděli, že je ženou modlitby a že její víra a oddanost
Kristu je velice hluboká. Projevovalo se to v její pokoře, vyrovnanosti, vytrvalosti a
připravenosti sloužit.
Z našich rozhovorů mi utkvěla letmá poznámka, že jedna z nejhorších věcí, které se
člověku můžou stát je, že zahořkne. Tehdy jsem si ani neuměla představit, jak a proč
k tomu může vůbec dojít, ale po letech jí dávám za pravdu, a když se cítím zraněná nebo
nepochopená, snažím se na tom pracovat a nepěstovat si pocit ublíženosti.
Anička uměla poznat, co je právě ve farnosti potřeba, ale uměla taky přenechat místo
jiným. Několik let se věnovala společenství děvčat, do kterého mě přizvala a které jsem pak
nějakou dobu vedla. Když u nás nebyl kaplan, který by se věnoval mládeži, nebylo jí to
lhostejné a zapojila se i do společenství mládeže. Ještě za komunismu se s námi scházela
„na oratorce“ a v kostele k modlitbě. Přestože žila obyčejně a vypadalo to, že nedělá nic
zvláštního, čím by si zasloužila obdiv mladých, je pozoruhodné, že jsme ji respektovali.
Vzpomínám si, že jsme se u ní doma společně dívali na video, na film o sv. Františkovi
s Assisi. Bylo to asi moje první video vůbec a z filmu jsem měla úžasný dojem a hluboký
duchovní zážitek.
Později jsem se odstěhovala a vídaly jsme se jen občas. Naše setkání byla spíš jen náhodná,
ale stále srdečná. Když mi končila první mateřská dovolená, pomohla mi svým názorem
při důležitém rozhodování. Nemusela jsem ani mnoho vysvětlovat, pochopila moji situaci a
doporučila mi krok, který jsem chtěla udělat, ale nebyla jsem si jistá, jestli je správný. Bylo
to rozhodnutí, které ovlivnilo můj další život a jsem jí za to vděčná.
Pán si ji povolal v době koronavirové pandemie. Na Velký pátek jsem s rodinou sledovala
na dálku obřady z kostela sv. Martina, kde jsme spolu kdysi trávily tolik času. Myslela jsem
na ni, věděla jsem, že se její zdravotní stav zhoršil, že prosila o modlitbu a věřila jsem, že
se za ni řada lidí skutečně modlí. Později jsem se dověděla, že zemřela právě na Velký
pátek večer.
-zh-

MISIE - INDIE
Milí dobrodinci,
chceme Vám priblížiť aktuálnu situáciu v Indii. Písali nám viacerí naši partneri v Indii.
Kvôli epidémii korona vírusu bola indickou vládou nariadená tvrdá domáca karanténa.
V krajine, kde žije viac ako 1,3 miliardy obyvateľov, nariadili ľuďom, aby 21 dní ostali
doma. Následne bola predĺžená do 3.5.2020 a pravdepodobne to bude znova predĺžené.
India postupuje mimoriadne rázne, pretože si uvedomuje svoje slabiny. Preľudnenosť,
nízka životná úroveň, slabá hygiena a komunitný spôsob života, to všetko sú faktory, ktoré
môžu spôsobiť, že koronavírus sa bude šíriť rýchlejšie.
V Indii v priebehu niekoľkých hodín zrušili hromadnú dopravu. Mnoho ľudí, ktorí ostali
uväznení vo veľkých mestách, preto muselo dlhú cestu domov (aj 700 km) absolvovať peši
(s malými deťmi, batožinou, bez vody a stravy). Mnohí zomreli na vyčerpanie predtým, ako
domov dorazili...
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India má oficiálne 1,77 milióna ľudí žijúcich na ulici, bez akejkoľvek
pomoci. 23% Indov (cca 276 miliónov ľudí) žije pod hranicou
chudoby, to znamená z menej ako 100 rupií (1,20 EUR) na deň. Suma
nepostačuje ani na celodennú stravu. V Indii až 360 miliónov nemá
zazmluvnený príjem a závisia od toho, čo v ten deň zarobia – takzvaní
nádenní robotníci. Každý z nich sa stará o cca 4 ľudí. Bez práce títo
ľudia nemôžu uživiť svoje rodiny. Štát nemá sociálny systém podpory
nezamestnaných a chudobných.
Páter Eric, SJ, zakladateľ projektu v Manvi, pomáha distribuovať
jednoduché potravinové balíčky migrujúcim robotníkom, ktorí zostali
uväznení v Harihar, kde on teraz pôsobí. Balíček pre jednu rodinu na
týždeň (2 dospelí a 3 deti) stojí 1050 rupií (12,54 EUR). Týždenne
pomáhajú 250-tim rodinám. Aj rehoľná sestra Susan z projektu sirotinca v Bijapure, jezuiti
v Manvi a páter Rohan SJ v Bangalore, ako aj ostatní naši partneri, pomáhajú ľuďom v tejto
situácii, aby nezomreli od hladu. Chceme Vás poprosiť o akúkoľvek finančnú pomoc,
ktorou by sme týmto ľuďom v ohrození života mohli pomôcť. Sú v situácii, keď ich život
ohrozuje viac hlad ako samotný vírus. Číslo účtu nášho občianskeho združenia je
SK12 8330 0000 0021 0053 1094 a variabilný symbol pre pomoc ľuďom v tejto kríze je
202002.Vopred veľmi pekne ďakujeme.
Otec Mário Bosý – pracovník Cesta domů z. s.
Lenka Pandya – vedoucí pomoci jezuitské misie Manvi v Indii. Pracovnice Vysoké školy
sv. Alžběty v Bratislavě.
Vojtěch Studénka – účastník několika misijních cest do Indie.

PŘÍSPĚVKY FARNÍKŮ

Strážnické hvězdné nebe
V době nouzového stavu byly pro strážnické farníky velmi vítaným prostředkem nedělní
internetové přenosy z kostela sv. Martina. Neméně zajímavá jsou příležitostná duchovní
slova a informace o činnosti farnosti sdělovaná taktéž skrze kanál YouTube strážnickým
farářem P. Lukášem. Podobně tomu bylo i v neděli dopoledne 19. dubna, kdy po mši pan
farář před zmiňovaným kostelem seznámil diváky s historií a současností tohoto starého
strážnického kostela. Pro všechny sledující jistě zajímavé informace. Mne upoutala
zmínka o dávném dopisu olomouckého arcibiskupství děkující farnosti za provedené
opravy v době vrcholící II. světové války. Za dobře vykonanou práci udělil místním
kněžím a farníkům Pastýřský dík.
Na vnitřní opravu a výmalbu kostela si jako devítiletý školák, navštěvující sousední
obecnou školu, dobře pamatuji. My děti, žijící v tehdejší době, jsme některé věci viděly
jinak. Onen kostel měl, asi i nejen pro nás děti, velmi působivou úpravu. Klenutý strop byl
celý vymalován sytě modrou barvou a na něm se třpytil nespočet zlatých hvězdiček. Podle
našeho mínění to vypadalo velmi kouzelně a připomínalo nám to nebeskou oblohu.
Obzvláště v zimním období v době adventu a Vánoc jsme si připadali jako pod betlémskou
oblohou, docela uprostřed oné slavné křesťanské události. Zejména pak, když byl vystaven
tradiční betlém s jesličkami, ta hvězdná klenba dokonale dokreslovala vánoční atmosféru.
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V létě nám to dokonale připomínalo verše básničky J V Sládka Křišťálová studánka, kterou
jsme měli v čítance. Bohužel pro nás tak krásná výzdoba musela pryč, protože modrý strop
pohlcoval hodně světla a patrně v kostele nebylo v zimním období ráno i večer moc vidět.
Ve válečných letech byl navíc nedostatek energie a bylo nutno šetřit i náhradními
světelnými prostředky.
Jenomže pro nás se práce na výzdobě kostela změnily na
novou zábavu. Každé ráno před vyučováním se náš houf
zvědavých kluků zastavil v otevřeném kostele, abychom
odborně překontrolovali, jak se práce daří. Jedno takové
kontrolní ráno jsme zjistili, že hvězdičky, ke kterým jsme
vždy tak zbožně vzhlíželi, začali malíři odlupovat. Ty
dopadaly na kostelní dlažbu a my jsme je nesbírali, ale
docela dravě jsme se po nich začali k radosti malířů vrhat a tahat se o ně. Byla to obrovská
vzácnost, hvězdička asi velikosti větší dlaně vylisovaná z plechu a natřená zlatavou barvou.
V této sběratelské vášni jsme zapomněli, že nám už dávnou začala škola. K našemu smutku
se tam objevil P. Press, který nás patřičně zformoval a celé hejno sběračů v tichosti a teď už
ukázněně odvedl do školy, kde nás i omluvil.
Ještě před odchodem z kostela nám páni malíři, kteří byli velmi rádi za předvedenou
sběratelskou vášeň, slíbili, že nám hvězdičky schovají a až půjdeme ze školy, tak nám je
předají. Slib dodrželi a my kluci jsme si je při návratu ze školy rozebrali. Tentokrát bez
strkanic, na každého se dostalo.
A tak mě napadá parodie na poslední veršíky Křišťálové studánky, kde se praví: „když
usnou lesy hluboké / a všude kolem ticho jest / tu nebesa i studánka jsou plny zlatých
hvězd“. Tentokrát nebesa strážnického kostela nebyla už plná hvězd, ale plno hvězd bylo
v našich školních taškách.
Chci se vrátit k úvodní informaci, kdy pan farář P. Lukáš mimo jiné zmínil, kolik různých
činností bylo vykonáno za poslední léta při opravách a úpravách strážnických církevních
památek a co ještě se chystá. Myslím, že podobně jako v roce 1944 i současné kněze a
ochotné farníky Pastýřský dík nemine.
Miroslav Tomeček

Svědectví
Podělím se s Vámi o svědectví, jak skutečně působí Duch svatý v našem běžném životě.
Ocitl jsem se na 3 týdny v nemocnici. Je doba koronaviru, žádné návštěvy, na pokoji jsem
byl sám, po operaci a byl jsem upoután na lůžko. Dlouhé hodiny se vlekly, tak jsem
uposlechl radu manželky a vždy jsem to za někoho obětoval a zároveň jsem se za toho
dotyčného pomodlil desátek růžence.
Toho rána jsem si vzpomněl, že jsem se nikdy nemodlil za kmotřenku, která je asi rok
vdova a nemá to také v životě jednoduché. Já jsem se domodlil, a tak v duchu jsem řekl
Bohu, aby se mně nechal poznat, jestli je mu má modlitba milá. Zatoužil jsem po důkazu
jako nevěřící Tomáš a řekl jsem, že jestli se má modlitba Bohu líbí, ať mně kmotřenka ten
den třeba zavolá na mobil, protože to u ní nebývá zvykem, aby mě volala. A ona skutečně
večer zatelefonovala.
Věřím, že to nebyla náhoda, ale vanutí Ducha sv., který řídí naše cesty.
A.
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ĆTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

Stařeček, ministranti a jiné příhody
vzpomínkový cyklus nejen o strážnickém kostelníkovi Vaštíkovi
Část čtrnáctá: Velikonoce
Blížily sa velikonoce, a na ty sme sa jako ministranti dycky velice těšili.
Né enom proto, že byla šlahačka i když tá k temu taky patřila. Bylo
potřeba uplést žilu, takovů za kerů sa nebudeme stydět. Potom sme s ňů
obešli známé děvčata a každá nám na ňu přivázala mašlu. Abysme potom,
až to spočítáme věděli, kolik sme teho obešli. Ale důležitější pro nás byla příprava v
kostele.
Nachystal sa Boží hrob a pověřené osoby ho vždycky vyzdobily tak, že to ani lepší nešlo.
Potom sme si my ministranti rozdělili úkoly, kdo bude co dělat. Následovaly nácviky
dokáď to všecí nepochopili. Byla vyleštěná kadidelnica, nachystané kadidlo, a dolétá
svěcená voda. Ministrantské oblečení bylo oprané a všecko vonělo. Měli sme dobrů náladu,
že sme všecko stihli, a tak vlastně Velikonoce mohly začat. Radost nám ale zkazil městský
rozhlas. Ve Strážnici je nejaká epidemie a je zakázané shromažďování. A tým aj všecko
ostatní, jako sů Velikonoce v kostele. Bylo to asi tak v roce 1964.
Tenkrát sem zažil nejsmutnější velikonoční svátky v životě. Protože sa musely zavřít aj
kostely. A každý měl na nich zapomenůt. Ale určitě nikdo nezapomněl, protože si je mohl
prožit aj ve svém srdci. My ministranti, kostelník a p.Press sme je zase prožili u oltářa při
zavřeném kostele. Vzpomínám si, jak mně bylo smutno, když sem sa otočil do kostela. Byl
sem zvyklý na přeplněný kostel a teď tam nebyl nikdo. Kostel byl zhasnutý a svítily enom
svíčky na oltáři.
Před kostelem sv.Martina na protějším chodníku stával podivný člověk. A nevím, proč tam
stál aj tenkrát, když věděl že je kostel zavřený. Asi nevěřil, že by do kostela nikdo nešel.
Myslel si, jak je nenápadný ale my sme ho všecí znali. Byl pověřený sledovat počet lidí,
keří chodijů do kostela. Po začátku mše sa přesunul do předsíňky v kostele a počítal lidi,
kolik chodí ke sv. příjímání. Když sme sa tenkrát po velikonočních obřadech v zákristii
převlékali, toš si jeden ministrant naňho zpomenul a povidá: „Kdoví kolik ten chlap dneska
napočítál lidí a kolik popsál papírů. Vidím to tak, že po dnešku bude asi bez práce.“ Všecí
sme sa temu s chuťů zasmáli aj s kostelníkem Vaštíkem, kerý eště dodal: „Škoda, že venku
neprší. Já bych mu asi šel pošťat parazór. Já mám tady jeden takový díravý. Myslím ani
nejde otevřít."
L. Král
Dovětek redakce: tento příspěvek byl napsán v době před pandemií. Můžeme srovnávat....

Knihovna křesťanské literatury
Upozornění všem našim čtenářům a čtenářkám. Knihovna bude i nadále uzavřena,
pravděpodobné datum otevření je 1.září 2020. V případě potřeby vyřídíme individuálně,
volejte: Robková – 732116889, nebo Šašinková – 604785741. Děkujeme za pochopení.
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OKÉNKO DO STRÁŽNICKÉ CHARITY
Strážnická Charita se během uplynulých dvou měsíců potýkala se řadou
významných změn.
Dne 15. 3. 2020, tedy krátce po zahájení nouzového stavu, ukončil své působení na Charitě
její ředitel Ing. Zdeněk Bína, kterému bezesporu patří velké poděkování za jeho 13 leté
vedení této organizace a jejích služeb. Na tuto pozici nově nastoupila Marie Štípská, která
byla od 16. 3. 2020 jmenována otcem arcibiskupem do funkce statutárního zástupce Charity
Strážnice.
Po celou dobu nouzového stavu se pracovníci strážnické Charity snažili, aby většina jejích
služeb pracovala bez nutnosti omezení. Nejlépe se nám vše podařilo zvládnout v terénní
pečovatelské službě, která po celou dobu fungovala prakticky bez jakýchkoliv změn. Její
pracovnice poskytovaly veškeré zákonem dané úkony a vyrážely dennodenně do terénu
navzdory obavám z možné nákazy, aby se postaraly mimo jiné také o naši nejohroženější
skupinu seniorů. Bylo tak prakticky možné, abychom se do poslední chvíle postarali také o
paní Aničku Káčerkovou, zakladatelku naší Charity, která v tomto období po návratu
z nemocnice potřebovala nutně celodenní péči naší pečovatelské služby. Podařilo se nám
doprovodit ji na její poslední cestě až téměř k jejímu samotnému závěru. Bohužel dne 10. 4.
2020 přijala pozvání našeho nebeského Otce a navždy se s námi rozloučila.
Nová služba TERES – terénní sociální rehabilitace, jejíž
poskytování jsme zahájili na počátku tohoto roku, je určena
především k pomoci a podpoře osob s duševním onemocněním.
Tato služba se ihned velmi osvědčila, přestože z kraje nouzového
stavu byla omezena pouze na podporu klientů formou kontaktů po
telefonu, koncem dubna však již pracovníci vyráželi k poskytnutí účinné pomoci také do
domácností klientů. Na základě doporučení z Jihomoravského kraje dokonce poskytla
podporu i několika klientům sociálně terapeutické dílny Kotva, kterou jsme bohužel museli
dle nařízení vlády dočasně uzavřít. Její znovuotevření je povoleno od 25. 5. 2020 a klienti i
pracovníci se již nemohou dočkat, až zase budou trávit společný čas pracovní terapií.
Nouzový stav bohužel nejvíce zasáhl naše Chráněné dílny AVE, které kvůli nutnosti
dočasného uzavření obou prodejen a výpadku stánkového prodeje na veletrzích, poutích a
jarmarcích, přišly o velkou část finančních prostředků, které jsou určeny na jejich provoz.
Přesto právě pracovníci Chráněných dílen po celou dobu pracují naplno a věnují se šití tolik
potřebných roušek a dalšího sortimentu či výrobě hraček pro děti. Zkoušíme nově podpořit
a rozjet prodej alespoň přes náš e-shop: https://www.ave-charita.cz/, kde je možné si
výrobky zakoupit a podpořit tak nejen činnost naší Charity, ale především udržitelnost
chráněných dílen a v nich zaměstnaných osob se zdravotním postižením, jejichž začlenění
do společnosti je pro nás nyní velmi důležité.
A jak se lidově říká: „Všechno zlé je pro něco dobré“, tak i my společně doufáme, že
všechna omezení brzy pominou a třeba zrovna tento nouzový stav otevře oči a srdce našich
donátorů, kteří teď zjistí, že bez kultury a sportu lze přežít i několik měsíců, ale bez
sociálních služeb nikoliv.... kéž by.
Za Charitu ve Strážnici, Marie Štípská, ředitelka
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Svěcení kněží a primiční mše sv.
V sobotu 27. června 2020 v 9:30 h. přijmou kněžské svěcení tři jáhni naší arcidiecéze:
Mgr. Milan Maštěra -)primice 28. 6. 2020 v 15:00 hod. ve Vyškově-Dědicích)
Mgr. Josef Hovád (primice 1. 7. 2020 v 15:00 hod. v areálu parku v Říkovicích u Přerova)
Mgr. Vojtěch Radoch (primice sobota 6. 7. 2020 v 15:00 hod. v kostele sv. Jakuba
Staršího v Ostrožské Lhotě)
Přijměte pozvání!

Nejen pro děti

Vydává ŘKF Strážnice, Radějov, Sudoměřice pouze pro vnitřní potřebu farností. Redakce si
vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Děkujeme všem přispěvatelům.
Vychází 31.5.2020 , náklad 780 kusů, tisk: Tiskárna Sukupovi
Příští číslo vyjde 28.6.2020, uzávěrka příspěvků je 19.6.2020
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
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