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Duchovní slovo 
 

Pomalu končíme měsíc květen – Mariin měsíc. Modlili jsme se 

litanii loretánskou v našich piaristických farnostech, doufám, 

že i v našich rodinách. Také jsme se připojili do modlitby růžencové. 

 

Během května nastaly neočekávané změny v našich strážnických farnostech. Rozloučili 

jsme se s otcem Lukášem – dlouholetým farářem ve Strážnici, a věříme v jeho brzký návrat 

na Moravu. Všechny naše osudy jsou v rukách Božích. To On ví, kde máme být a co dělat.  

 

Bez pochyby je to pro nás všechny 

komplikovaná situace. Práce je moc a 

kněží je málo. Proto počítáme s pomocí 

všech našich farníků dobré vůle. 

Děkujeme Vám za každou pomoc: 

materiální, dobré slovo na povzbuzení a 

především za vaše modlitby. Děkujeme 

otci Petrovi za pomoc, kterou nám věnuje.  

Jsme rádi, že konečně od 2. května 

můžeme chodit do kostela už bez omezení 

za dodržení hygienických předpisů. 

 

Přichází červen – měsíc, kdy ctíme 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Zanedlouho 

budeme mít slavnost Božího Těla – uvidíme, jestli nám opatření dovolí uspořádat procesí. 

Blíží se konec školního roku. Myslím, že to nebyl pro nikoho snadný rok. Většinou jsme 

byli zavřeni doma, dálkové vyučování… Proto je i posunuto první svaté přijímání v našich 

farnostech. Děkujme Pánu Ježíši za to, že se ta situace lepší a prázdniny už možná budeme 

prožívat normálnějším způsobem. 

 Děkujme za ten čas, za to co, jsme se naučili, nejen děti, ale také i my dospělí. 

Odevzdáváme se do rukou Božích a prosíme: 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi. 

 

Vaši duchovní otcové o. Robert, o. David i o. Petr  

Duben 
2021 
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Poděkování a prosba otce Lukáše 
 

Milí a vážení,  

touto cestou vám chci všem srdečně poděkovat za všechny 

projevy vděčnosti, podpory a solidarity. Velmi si vážím 

všech osobních setkání, během kterých zazněla slova díků. 

Děkuji za všechny internetové zprávy a telefonáty. I když 

to možná nebylo vidět na první pohled, byl jsem velmi 

dojat vaší vděčností. Tak jak jsem řekl během posledního 

kázání: omlouvám se za všechny moje chyby a 

nedostatky, děkuji za všechno dobro, které jsme dokázali 

společně vykonat, a prosím vás, abyste pečovali o víru, 

kulturu a tradici našich farností (myslím na Strážnici, na 

Petrov, Radějov a všechny ostatní farnosti, kde jsem 

působil).  

Život řeholníka přináší změny, které pramení z našeho 

slibu poslušnosti. Mým novým místem působení je piaristický kostel Proměnění Páně 

v centru Krakova. 

Vím, že někteří jste posílali petici nebo dopisy mým představeným s prosbou o změnu 

jejich rozhodnutí. Ale jak jste slyšeli, co řekl otec provinciál během Jarní pouti 1. května 

2021: Možná jsou to chybná rozhodnutí, ale to posoudí sám Pán Bůh.  

A proto vás vřele prosím – i přes to, že si velmi vážím vaší podpory: počkejme nějaký čas, 

kdy přijdou nové okolnosti, nové změny, nová situace a snažme se alespoň na nějaký 

čas smířit s tím, že já tady nebudu. Vy budete v mém srdci, v mých modlitbách, 

vzpomínkách. Budu se velmi těšit, pokud někdo z vás přijede na návštěvu do Krakova, a 

také já se budu těšit na návštěvu Strážnice. Velmi vás prosím – žádám, abyste teď už 

neposílali mým představeným žádosti o můj návrat do Strážnice – to píšu sám, dobrovolně, 

nejsou to slova, která mi někdo diktuje.  

Vím, že mou řeholní povinností je poslechnout rozhodnutí představených a všichni se 

můžeme modlit za to – pokud to bude Boží vůle, abych se za nějaký čas mohl v klidu 

vrátit na moji milovanou Moravu.  

 

O to vás srdečně prosím a ještě jednou vám za všechno děkuji – váš otec Lukáš. 

Strážnice, 19. května 2021 – v den mého 20. výročí kněžského svěcení.  

 

Informace o bohoslužbách 
Jsme rádi, že nám epidemiologická opatření již umožňují slavit bohoslužby za dodržování 

bezpečnostních podmínek: roušky, rozestupy, dezinfekce. 

Vzhledem k tomu, že situace ještě není zcela stabilní a pořádek v bohoslužbách se může 

měnit, prosíme vás:  

sledujte aktuální informace  

na www.piaristestraznice.cz a na nástěnkách. 

http://www.piaristestraznice.cz/
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Prázdninový rozpis mší sv.  
Protože od června budeme brát úmysly mší sv. na červenec až září, přinášíme již nyní 

prázdninový rozpis bohoslužeb. 

 

!!! POZOR: BUDE PLATIT AŽ 

OD 28. ČERVNA DO 12. ZÁŘÍ!!! 
 

 
 

FARNOST STRÁŽNICE  

 Seznamte se: otec Peter Valachovič 
Od května působí v našich obcích nový piarista – otec Peter Valachovič. 

Pojďte se s ním seznámit.  

 

Otče Petře, můžete se nám trošku představit? 

Verím, že sa Vám bude ľahšie čítať moja slovenčina, ako lámaná čeština, ktorú by po mne 

museli redaktori ešte opravovať :-). Pochádzam z neďalekého Trenčína, kde doteraz bývajú 

moji rodičia a obaja súrodenci. Prichádzam k Vám však z Nitry, kde v rámci svojho 

piaristického rehoľného života bežne slúžim ako kňaz a učiteľ. 

Strážnice 

Panna Maria

Strážnice 

sv. Martin 
Petrov Radějov Sudoměřice Rohatec

neděle
7:30

10:30
18:30 7:30 9:00 10:30 9:00

pondělí 18:30 17:30

úterý 8:00 17:00

středa 8:00 17:00

čtvrtek 18:30 17:30

pátek 18:30 17:30

sobota
18:30

8:001 8:002

1. – první sobota v měsíci; 

2. – druhá sobota v měsíci.

Bohoslužby 

ve farnostech strážnické komunity piaristů během prázdnin 

28.6.2021 - 12.9.2021
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Na mojej ceste medzi týmito dvoma 

mestami už bolo niekoľko 

medzizastávok. Najvýraznejšia z nich 

bola Bratislava, kde som vyštudoval 

informatiku a chvíľu som tam aj v odbore 

pracoval. To však nie je úplne 

najdôležitejšia skúsenosť, ktorú si z 

Bratislavy odnášam. Popri vysokej škole 

som bol totiž súčasťou Univerzitného 

pastoračného centra, kde som postupne 

objavoval svoje piaristické povolanie. 

V Nitre sa teda okrem učenia informatiky 

a náboženstva zaoberám okrem iného 

animátorským krúžkom pre stredoškolákov a od kňazskej vysviacky ma Pán priviedol aj k 

organizovaniu katechéz Dobrého pastiera pre deti od troch rokov. 

 

Jaké máte u nás ve farnosti úkoly? 

Keďže tu s bratmi traja spravujeme 6 kostolov, mojou úlohou je hlavne slúženie svätých 

omší a spovedanie tam, kde je to potrebné. Je však pravda, že za tú krátku dobu som mal už 

možnosť zoznámiť sa s mládežou farností a okrem niekoľkých stretiek sme už mali aj jednu 

sobotnú mládežnícku svätú omšu o 20:00 so všetkým, čo k tomu patrí. 

 

Jak se vám u nás líbí? 

Strážnica je krásny priestor s úžasnými ľuďmi. Páči sa mi, že je tu naozaj aktívna folklórna 

tradícia, ktorá spája generácie od najmladších po najskúsenejších. Teším sa zo živej viery 

vo farskom spoločenstve, cítim prijatie a otvorenosť ľudí pri každom stretnutí alebo 

rozhovore po svätej omši. 

 

Říká se, že jste u nás jen na výpomoc – tedy na časově omezenou dobu. Je to pravda? 

Áno, je to pravda, zo Slovenska som uvoľnený na výpomoc do konca júna (červen). Hneď 

prvý júlový týždeň mám už totiž v kalendári prímestský tábor pre našich žiakov 1. až 4. 

ročníka základnej školy. Ale myslím, že ak Pán nebude mať iné plány, tu na Morave sa 

napríklad v rámci letného zastupovania ešte ukážem. 

 

Dovolím si osobní otázku: Jste rád knězem? 

Som rád všetkým, čím som. Pán ma doviedol k mnohému, aj ku kňazstvu. Som mu vďačný 

za trpezlivosť so mnou, keď niekedy dlhšie trvá, než prijmem dary, ktoré mi dáva. 

Kňazstvo je pre mňa najpriamejšou spoluprácou s Bohom na jeho pláne spásy. 

Samozrejme, On je Darca, a ja mám menšiu zátaž ako poštár, ktorý tieto dary nesie, ale 

som vďačný, že si ma na toto dielo používa. 

 

Otče, přejeme Vám, ať „ako poštár“ s radostí roznášíte Boží zásilky na hodně adres . 

Děkujeme Vám za kněžskou službu u nás!   -hc- 
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FARNOST RADĚJOV 

Přání k narozeninám otci Davidovi 
Otče Davide,  

dovolte mi jménem celé farnosti Vám popřát k narozeninám hlavně hodně 

zdraví, štěstí, síly do další práce, odvahy pokračovat, energie každé ráno 

vstát, úsměvů a smíchu a Božího požehnaní.    Farníci z Radějova 

 

Pěší pouť k ostatkům Sv. Jana Pavla II. – 1. května 2021 
Po roční pauze jsme se opět 1. května ráno vydali na pěší pouť do Strážnice. Ve 

vzpomínkách jsme mysleli na o. Jacka, který se na pěší pouť vydával s námi a pokud mu to 

zdraví nedovolilo (šrouby v noze), vyprovázel nás a přivezl občerstvení během cesty. 

Vyvrcholením pouti byla mše svatá v kostele Panny Marie ve Strážnici.   

                                            LP 

                                                                                       

 

Neděle 2. května – mše svatá za všechny 

hasiče z Radějova 
4. května je svátek sv. Floriána, patrona hasičů.  U příležitosti 

tohoto svátku byla v neděli jedna z prvních mší svatých po 

rozvolnění opatření obětována za všechny živé a zemřelé hasiče 

z Radějova. Radějovská základna dobrovolných hasičů patří 

v okrese Hodonín k jedné s velkým počtem dětí a mládeže. Jsme 

vděční, že se najdou lidé, kteří jsou ochotní se dětem a mládeži 

věnovat. A přejeme jim, ať jim elán do této nelehké služby ještě 

dlouho vydrží.         LP 
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Předávání duchovní správy farnosti Radějov 
 

Ve středu 5. května dostala 

farnost Radějov nového 

duchovního správce.  

Stal se jím P. Robert 

Kalbarczyk.  

Naši farnost mu předával 

zástupce nemocného 

děkana P. Josef Jelínek.  

 

Přejeme otci Robertovi 

hodně sil do nelehké služby, 

kdy se stal správcem všech 

farností spadající pod 

správu piaristů ze Strážnice. 

      LP 
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   FARNOST SUDOMĚŘICE 

POZDRAV ZE SVATÉHO HOSTÝNA. 
V neděli 2. května jsme navštívili Svatý Hostýn, kde otec 

arcibiskup Graubner zahájil poutní sezonu. 

Mše svatá byla obětovaná za živé a zemřelé členy Matice 

svatohostýnské a jejich rodiny. Při této příležitosti jsme 

odevzdali členské příspěvky za rok 2021 v částce 6 300,-Kč. 

Částka je to nižší než za rok 2020, protože čtyři členky zemřely 

a jedna členka se odstěhovala. V letošním roce už máme sedm 

nových náhradnic. Budeme rádi, když získáme další i z řad 

mužů (příslib už máme). 

Otec arcibiskup Jan Graubner posílá všem požehnání a výbor MSH velké Pán Bůh zaplať.                                                                                        
Díky. H. a J.Š. 
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Příspěvky farníků 

Matčina náruč 
   

               Matčina náruč a starostlivé slůvko synku, co je ti, 

               i když venku mráz a bouře, 

               doma bezpečí v mateřském objetí. 

               Vše začalo před lety a před lety skončilo 

               s potoky slz, i když venku slunce nádherně svítilo. 

 

               Vidím stále tolik maminek kolem sebe, 

               i když mateřská láska už se mě netýká, 

               tak hledám právě teď lásku ve mně, 

               vlastně už hodnou chvíli 

               a na nočním stolku fotka rodičů i stařenky mé drahé, 

               věřím, věřím, že ne napořád jsme se odloučili. 

 

               Na stěně kříž, symbol velkého utrpení, 

               kdy syn s matkou se rozloučili 

               se slovy toto je tvůj syn, 

               má tato slova spousta pokolení v sobě vrytá 

               a není nikdo, koho se to netýká. 

 

               Děti jsme naší matky drahé. 

               Tedy mýlil jsem se dříve. 

               Mateřská láska nikdy neskončila, není to jen vzpomínka, 

               vždyť s ní stále promlouváme, třeba právě dnes se slovy 

               Pod ochranu Tvou.......  

                                                                               Petr Urbánek 

 

           

Protektorátní příběh 
Stejně jako vždy od konce druhé světové války, tak i letos v počátečních dnech měsíce 

května se vzpomínalo na válečné a životní strasti onoho krutého období. Byť se válečné 

boje přehnaly přes náš stát až v závěru války, přesto jsme byli v této době pod despotickou 

protektorátní vládou Velkoněmecké říše.  Vzpomínkovou součástí těchto smutných událostí 

bývá i pieta za občany, kteří se stali oběťmi zvůle a přesvědčení o nadřazenosti tehdejších 

nacistických mocipánů. Bolestné případy se nevyhnuly ani našemu městečku a o jeden, 

který už nevymažu z paměti, bych se s Vámi chtěl rozdělit. 

V tehdejší Kostelní ulici nedaleko našeho obydlí, dnes již zbouraného domu, byl v roce 

1941 panu Sommrovi pro jeho židovský původ uzavřen obchod, či spíše obchůdek, s tehdy 

zvaným Jižním ovocem. Byl to vlastně počátek likvidace židovského obyvatelstva 

nazývaný holocaust. A do uzavřeného obchůdku s jednou větší místností byla nastěhována 
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polocikánská rodina. Matka, cikánského původu, se čtyřmi dětmi od 11 let po půlletého 

kojence. Její manžel a otec dětí byl nasazen na nucené práce v tehdejším hitlerovském 

Německu. Tato paní i s dětmi přežívala jen s minimem prostředků, ale spíše  pomocí a 

pochopením okolních občanů. Nejstarší chlapec, jedenáctiletý Joža chodící do 3. třídy 

obecné školy, se brzy s námi skamarádil a zapojil se do našeho dětského společenství.  

 

 

Koncem měsíce 

dubna v roce 

1942 čekalo na 

třeťáky první 

svaté přijímání, 

kterého se toužil 

zúčastnit, jako 

žák náboženství, 

i Joža. Problém 

prý bylo 

oblečení, ale 

jeho matka, 

která si chodila 

přivydělávat 

jako uklízečka, 

dostala od jedné 

zámožnější rodiny docela neobnošený oblek, který nechala upravit na Jožu. Ten se ve svém 

prvním obleku v životě cítil velmi šťastný a tento slavnostní den si velmi užil. Z obleku měl 

obrovskou radost. Nejvíce se těšil, jak v něm vždy v neděli půjde do kostela a pak se projde 

po městě. 

Bohužel, radost našeho kamaráda netrvala dlouho. Krátce po zmiňované slavnostní události 

dostaly jednoho květnového dne všechny cikánské rodiny oznámení, že budou evakuovány, 

s příkazem, aby se ještě téhož dne večer dostavily na nádraží s nejnutnějším vybavením na 

cestu. Muselo to být pro tyto rodiny velmi otřesné sdělení. Jejich děti to zřejmě tak 

nechápaly a mnohé se těšily, že pojedou vlakem, což pro některé byla asi první příležitost, 

stejně tak i pro našeho kamaráda Jožu. Na neznámou cestu se samozřejmě nastrojil do 

svého svátečního obleku, a jak mu dobrý mrav kázal, přišel se s námi rozloučit. Maminka 

jej pořád hladila a měla slzy v očích. Na rozloučenou jsme si podali ruce a tatínek mu dal 

do kapsy nějaké peníze na přilepšenou. Když odešel, maminka už neudržela slzy a 

rozplakala se, zatímco tatínek měl zaťaté zuby a polykal naprázdno. 

Tehdy jsem tohoto kamaráda viděl naposled. Zřejmě se v nějakém sběrném táboře stal jen 

číslem, jako všichni ostatní nešťastníci a nikdy jsme se už ani nedozvěděli, jak on a celá 

rodina skončili. Ani ta poslední očekávaná radost z jízdy vlakem se mu nesplnila, protože 

podle očitých svědků je odváželi v dobytčích vagonech. Vzpomínka na tyto osudy je 

smutná, ale je potřeba na ně nezapomenout a zavzpomínat. 

Miroslav Tomeček 
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Stařeček, ministranti a jiné příhody 
vzpomínkový cyklus nejen o strážnickém  kostelníku Vaštíkovi 

Část 21.  Malý ministrant 
 

Byl sem eště malý ministrant, když sem měl jít jednů ministrovat ráno, jak se tenkrát 

říkávalo “na šestů”. Byl sem velice rozespalý a eště v posteli sem nevěděl, co sa vlastně 

děje. Dyž sem sa probral, vystrčila mňa mamka na ulicu a řekla: „Už běž, nebo dojdeš 

pozdě!” Až včil sem si uvědomil, že nejdu do škole, ale do kostela. 

 

Došel sem do přední sakristie, ale chtělo sa mě hrozně spat. Tož sem si lehl na zmotané 

koberce a říkal sem si: „Dyby tak začali beze mě, to bych sa vrátil dom do postele.” Jak 

sem tak snil, rozletěly sa dveřa a ozval sa hlas pátra Bureša: „Je tady vůbec nejaký 

ministrant?” No co mě zbývalo, tak sem sa ozval. „Já su tady!” Páter Bureš na to: „Rychle 

sa obleč, za chvilku ideme!” Tož sem na sebe naházal všecky vrstvy ministrantského 

oblečení. Ale v tem spěchu sem si málo utáhl komžu. Vzal sem těžký misál a šlo sa. 

 

Enomže dyš sem udělal pár kroků, komža mě spadla. Já sem o ňu zakopl a aj s misálem 

sem spadl na zem. Byl sem tam tenkrát sám a tož sem si komžu nemohl jít do zákristie ani 

přesléct. Navíc už tady byly stupňové modlitby. To sa tenkrát ministranti modlili s knězem 

žalmy pod stupni oltáře a odpovídali mu latinsky. A už jsem slyšel: „Introibo ad altare 

Dei”, na to sem měl odpovědět: „Ad Deum qui laetificat juventutem meam”. Tenkrát sem 

si ale na nic nevzpomněl a tak sem ani nic neřekl. Kněz sa na 

mě podíval a už mně nevěřil. Všecko sa pak pomodlil rači sám. 

Bylo mně tenkrát velice haňba. 

 

V kostele seděla jedna ženská, kerá byla asi hluchá. Neslyšela 

varhany a zpívala, jak ju napadlo. A to sem tenkrát slyšel od 

oltářa, jak si kněz povídá sám pro sebe: „A už má zasej sólo!” 

To mě trochu pobavilo, ale enom na chvilku. 

 

Páter Budeš nám dycky říkal, aby sme zvónili potichu a mně sa 

zrovna stalo to nejhorší, co mohlo:  zakopl sem o zvonek, kerý tenkrát letěl až k mřížce. 

Bylo vidět, jak sa chudák páter velice lekl a já myslim eště víc jak on. „Já snáď uteču přes 

kostel dom!” myslel sem si, „on mě určitě vyliská za to všecko, co sem mu udělal”. Ale 

vůbec to tak nakonec nebylo, on sa na mě enom smutně podíval. Ale ten pohled si pamatuju 

až do dneška.        L. Král 

 

Úmysly apoštolátu modlitby – červen 2021 
Evangelizační úmysl: Za krásu manželství 

Modleme se mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na 

manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce. 

Národní úmysl: Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s 

radostí připravovali děti na přijetí svátostí. 
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Informace 

Knihovna křesťanské literatury 
Spolkový dům, Masarykova 370, Strážnice 

zve své čtenáře k návštěvě knihovny během měsíce června, vrácení knih zapůjčených v 

minulém roce a výběru četby na prázdninové měsíce. Naše nabídka: 

Všichni jsme misionáři – Papež František 

Rozhovor papeže Františka s Giannim Valentem na téma misijního rozměru církve. Jde mu 

o to, abychom nezapomněli, že každý máme ve světě své jedinečné poslání. Misijní poslání 

křesťanů se nezakládá na lidské výmluvnosti ani na strategiích a metodách, ale na „síle 

přitažlivosti“, již působí živý Kristus v srdcích lidí. 

Na život a na smrt – Isabelle Laurent 

Život Šimona a Karla se změní v den, kdy jsou tito dva kamarádi rozděleni gestapem. 

Karel, mladý katolík, je poslán do vyhlazovacího tábora Auschwitz, kde potkává 

Maxmiliána Kolbeho a Šimon, žid, zůstává osamocený, sžíraný pocity viny. Co se s nimi 

stane? Co jim život přinese? Jak se vyrovnají s tíživým a bolestným tajemstvím? Potkají se 

ještě někdy? Tyto dva životy a jejich podivuhodný osud přenese čtenáře do víru 

poválečných let, boje o přežití a skutečné síly odpuštění. 

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

Během letních prázdnin od 1. července do 31. srpna 2021 bude knihovna uzavřena. 

 

Matice svatoantonínská 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat  

paní Aničce Budínské 

za dlouholetou službu v Matici svatoantonínské, která trvala 25 let. V roce 1996 byla 

zakládající členkou Matice. Zde pracovala ve výboru a byla důvěrnicí pro naši farnost ve 

Strážnici. Přejeme jí do dalších let pevné zdraví a hodně Božího požehnání.   

Také bychom rádi poděkovali otci Lukášovi, který nás doprovázel na všech poutích  k sv. 

Antoníčku.  

Novou důvěrnicí bude Anežka Blatová.  Můžete se na ni obracet v těchto záležitostech.   

                                                                                členové Matice svatoantonínské   

 

 

Centrum naděje a pomoci CENAP 
Brněnské Centrum naděje a pomoci poprosilo farní časopisy o zveřejnění pozvánky:  

 

V brněnském Centru naděje a pomoci se věnujeme životním situacím, které se týkají 

těhotenství, mateřství a rodičovství. Významnou část naší práce představuje úspěšná pomoc 

párům, kterým se nedaří otěhotnět, a hledají přirozené cesty, bez technik umělého 

oplodnění.  

O osvětu v oblasti zodpovědného rodičovství se snažíme nejen mezi dospělými. 

Vnímáme jako důležité také dospívajícím předávat pravdivé informace o lidské plodnosti, 
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povzbuzení k sebeúctě a vytváření dobrých vztahů. Kromě individuálních konzultací 

nabízíme též rozmanité kurzy. 

Osvědčený oblíbený kurz mezi mladými dívkami ve věku 12–18 let je týdenní prázdninový 

kurz Být sama sebou. 

Letos v létě jej v našich prostorách plánujeme v termínu 19. 7. – 23. 7. 2021. 

V kurzu se s dívkami zaměřujeme především na témata, která bývají někdy pro rodiče 

v komunikaci s dospívajícími náročná, jako je zodpovědný přístup k sexualitě.  

V průběhu týdne se formou testů, kvízů a her věnujeme otázkám rozvoje osobnosti, vztahů, 

nechybí však ani trochu odlehčující a nadšeně očekávané téma módy a kosmetiky. V rámci 

kurzu může dospívající dívka zjistit, v čem je dobrá, za co se může pochválit, a co naopak 

by bylo dobré na sobě změnit k lepšímu. Naším přáním a motivací kurzu také je, aby dívky 

získaly podněty, které jim pomohou např. v komunikaci s rodiči a vrstevníky, právě ve 

složitém období dospívání.  

Pokud by Vás kurz zaujal, ať už pro Vaši dcerku nebo vnučku, můžete se podívat na naše 

stránky www.cenap.cz a zjistit o kurzu více. 

Také, pokud by Vás zajímala jakákoli jiná problematika, které se věnujeme, a se kterou 

bychom Vám nebo Vašim blízkým mohli pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu i pro 

Vás!  

Za CENAP Lázničková 

 

 

Okénko do strážnické charity 

Sociálně terapeutická dílna Kotva pro osoby s duševním onemocněním 

funguje již 16 let. Jako poskytovatel sociální služby máme za povinnost každoročně 

provádět zhodnocení uplynulého roku z důvodu rozvoje kvality služby. Provádíme jej 

každý rok a výstupem je závěrečná hodnotící zpráva a schůzka nejen s představiteli 

organizace, ale i s představiteli Města Strážnice, našeho odborného garanta MUDr. 

Pálenského Ph.D., se zástupci 

rodinných příslušníků a charitní 

rady. 

Naplněnost služby k 31. 12. 2020 

bylo 23 sepsaných smluv s 

uživateli. Denní kapacita STD 

Kotva je 15 uživatelů, 

v pořadníku jsou evidováni 2 

zájemci o službu. Vyhodnocení 

provádíme z vyplněných 

dotazníků od uživatelů, od jejich 

rodinných příslušníků, od lékařů i 

od některých úřadů, ale i od 

praktikantů a dobrovolníků, kteří 

u nás nějakou dobu stráví a 

http://www.cenap.cz/
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pečují s námi o naše klienty. Z 12 cílů naší sociální služby, které jsme si předsevzali na 

začátku roku, jsme splnili 11 cílů, jeden cíl jsme splnili jen částečně z časového důvodu 

kvůli pandemii. 

Z hodnocení dotazníkového šetření vyplývá, že již několik let se pohybujeme ve stavu 

výborné úrovně. Přesto jsme rádi za dotazníkové šetření a vyhodnocení, které vždy ukáže 

nějaký nedostatek, nedorozumění nebo chybu, apod.     

      

Máme radost z komunikace uživatelů i rodinných příslušníků, těší nás také, že pracovníci 

mají ochotu učit se stále novým věcem, otevřenosti i pomoci.  

Hodnocení plnění individuálních plánů (IP) za rok 2020 nebylo možné provést, jelikož 

z důvodu pandemie uživatelé často chyběli a nebylo možné pracovat na jejich cílech a také 

nebyly dodržené termíny na tvorbu IP. 

Můžu zde uvést jen pár příkladů z podnětů a připomínek od klientů (stížnost jsme neřešili 

žádnou): „Trápí mě, že su nemocný duševně a moc nevidím.“ „Až rodiče zemřou, co se 

mnou bude dál.“ „V šicí dílně je málo místa, je stísněná…“ 

Dále uvedu pochvaly pro pracovníky: „Asistenti jsou skvělí.“ „Dobré, asistenti mi moc 

pomáhají, musím je pochválit.“ „Že když mám nějaký problém, můžu se jim svěřit.“ 

„Asistenti jsou příjemní, můžu se jim se vším svěřit, poradí mi, pochopí mě.“ „Líbí se mi 

osobní přístup asistentů, pracovníků ke mně.“ „Chtěla bych pochválit asistentku při pomoci 

a učení vázání dušičkových věnců.“ „Příjemné vystupování vždy, když se na někoho 

obrátím.“ „Jsem spokojená.“ 

A nakonec ukázka připomínek od rodinných příslušníků: „Zapojuje se do domácí práce.“ 

„… v keramice, ve vaření, v šití…“ „Je samostatnější.“ „…komunikuje.“ „Celkově 

komunikace.“ „Větší otevřenost.“ „Tkaní.“ „Angličtina.“ „V práci na zahradě, pomáhá 

hodně i doma.“ „Syn je samostatnější.“ 

Z hodnotící zprávy za rok 2020 vyplynulo celkové hodnocení naší služby na 1,48 - výborný 

stav, (skoro stejné, vloni bylo 1,43). 

                 Všem, kteří se podíleli na vyhodnocení, srdečně děkujeme.  

      Od roku 2020 probíhá také poskytování nové sociální služby Teres, sociální 

rehabilitace sv. Terezy. Za rok byla poskytnuta terénní sociální služba 12 klientům (ze 

Strážnice, ze Bzence a další obcí z ORP Veselí n/Mor.) 

Probíhá jednání ohledně financování a zařazení do základní sítě sociálních služeb 

JMK a to je naším velkým cílem do dalších let. Pomáháme terénně i některým klientům 

z STD v jejich domácím přirozeném prostředí a klienti jsou moc rádi, že jim pomáháme 

v procesu zotavení.  

Dalším cílem je také uskutečnit dvě přednášky v roce 2021 pro rodinné příslušníky nebo 

pro neformálně pečující o osoby s duševním onemocněním. Těšíme se na setkání s Vámi 

v budově Charity Strážnice na našich akcích.  

První odbornou besedu máme naplánovanou na úterý 22. 6. 2021 odpoledne na téma: 

„Jak pečovat o člověka s duševním onemocněním“.  
V případě zájmu nás kdykoliv kontaktujte. 

Ing. Marie Jurasová 

vedoucí STD Kotva a SR Teres Charity Strážnice, 737 054 064 
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Nejen pro děti 
 

Zakroužkuj správnou odpověď (pozor – může jich být více!) 

 

Když dostanu svaté přijímání, kdo ke mně přijde? 

a- opravdový Pán Ježíš 

b- papež 

c- Bible  

 

Ježíš ke mně přichází jako: 

a- vzácný milý host 

b- přítel, který pomáhá 

c- Bůh 

 

Co mám dělat po svatém přijímání: 

a- šeptat něco sousedovi 

b- kleknout si 

c- přivítat Pána Ježíše a říct mu,  

jak se mám 
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