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NAVĚKY VĚKŮ
Někdy se prostě může stát,
že modré nekonečno oblohy
temná a smutná šeď zahalí.
A vítr zvedne prach,
..............tvou duši svou sítí
.........................sevře strach.
Prach a listí z tisíců let
starých cest,
starých jak starý je sám svět.
Je zvláštní ovzduší, něčím voní
- čím, to nikdo netuší.
A najednou zvířený prach
.................pod keře si vlez.
Na kopci za městem se lidé rojí.
Muž nesa kříž
...................na kolena kles.
Křik a sténání hlubina
...................rokle polyká

U prostředního žena
........srdcevroucně zavzlyká.
Krev z jeho ran jí stéká po tváři.
Synu jejímu
...................oči naposledy zazáří.
V tu chvíli se rozbouřila nebesa.
Vichr rval ze stromů list,
vy , a každý, kdo nebyl si jist,
o té chvíli si jednou bude číst.
Déšť a bouře chtěly spláchnout žal;
však žalu není třeba.
To svěřil Syn člověka svým učedníkům,
když lámal jim chleba
a s vínem do rukou svých kalich bral.
Ta památečná, věčná slova
..................zná dnes celý svět,
a to je už dva tisíce dvacet let.
A věřím, že ani dnes
....................nezazní naposled!

Na vrcholu kopce tři kříže
se jak zuby smrtky tyčí.

MUDr. Vladimír Gregor

Duchovní slovo
„Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvých, měsíc a
hvězdy, kterés tam umístil – co je člověk, ptám se, že na
něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ? (…)
Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno
máš!“
Slova starozákonního žalmu 8 jsou vyjádřením
vděčnosti za dar stvoření. Prázdninové měsíce jsou
časem, kdy možná o něco víc si uvědomujeme krásu
přírody. Na našich prázdninových cestách nezapomínejme na modlitbu, která bude
vyjádřením díků Stvořiteli za tolik dobrodiní, kterými zahrnuje každého z nás.
Přeji, ať čas prázdnin je pro každého z vás časem obnovy fyzických a duchovních sil, ať
pohled na krásu přírody, objevování známých a neznámých míst a památek obnovuje v nás
vděčnost za dar života a víry.
S kněžským požehnáním a s darem modlitby otec Lukáš.
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FARNOST STRÁŽNICE
Farní informace
Během prázdnin jsou zrušeny veřejné hodiny na faře; kontaktujte nás ve
všední dny ihned po večerní mši sv.
Svátost křtu: 12. července (ponaučení 9. 7. po večerní mši sv.); 9. srpna
(ponaučení 6. 8. po večerní mši sv.).
Budova Spolku (bývalé Cyrilometodějské jednoty) je majetkem farnosti;
případné rezervace Spolku na oslavy, besedy, setkání apod. je nutné rezervovat u paní
Květoslavy Berčíkové.

Oprava varhan
Při návštěvě našeho kostela Nanebevzetí Panny Marie ve
Strážnici si každý návštěvník všimne, že přes téměř celý kůr
jsou postaveny varhany. V současnosti se jedná o
třímanuálový nástroj s pneumatickou trakturou, tj. všechno
ve varhanách je ovládáno rozvodem vzduchových trubiček a
mebmrán.
Původní varhany byly postaveny v roce 1909 jako nástroj
dvoumanuálový. Již brzo se zjistilo, že nástroj prostoru
kostela nestačí, a tak se povedlo v letech 1947-1948 nástroj
rozšířit. V rámci rozšíření varhan byl postaven i nový velký
hrací stůl.
Hrací stůl varhan je pracoviště varhaníka a zároveň
nejsložitější část varhan. Pomocí sklopek, táhel, tlačítek a
dalších zařízení včetně klávesnic manuálů a pedálu ovládá
varhaník celé varhany.
Na letošní rok byla plánovaná oprava varhan. Původním
záměrem bylo provést vyčištění celého nástroje, opravit a vyměnit vadné komponenty. Celý
nástroj následně seřídit a naladit. Součástí opravy bylo i doplnění o dva nové rejstříky, které
nebyly od roku 1948 osazeny z finančních důvodů. Původní záměr termínu opravy cca
září–říjen 2020.
Jak jste jistě jako pravidelní návštěvníci bohoslužeb zjistili, varhany již v zimě začaly mít
řadu problémů, které nejčastěji byly slyšet jako trvale znějící píšťala. Postupně se zjistilo,
že důvod těchto problémů je v hracím stole. Hrací stůl obsahuje velké množství různých
táhel, membrán, trubiček pro vzduch a jiná další zařízení.
Jak jsme z historie oprav zjistili, hrací stůl neprošel od roku 1948 generální opravou, pouze
se občas vyměnila vadná součástka. Poslední generální oprava varhan se prováděla v roce
1997. V té době hrací stůl byl v dobrém stavu, a tak se od jeho celkové opravy i z důvodů
finančních upustilo. Protože nyní bylo nutné řešit problém hracího stolu okamžitě (varhany
nebylo možné využívat běžným způsobem, ale pouze omezeně), bylo rozhodnuto, že se
provede jeho generální oprava. A pak na podzim se bude pokračovat v další opravě podle
plánu.
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A tak varhanář Richard Stehlík se synem se začátkem června pustili do generální opravy
hracího stolu. Bylo nutné vyměnit veškeré filcové podložky, kožené těsnění všech spojů a
výměna velké části vzduchových rozvodů. Náročnou úlohou bylo vyměnit více než 1000 ks
vzduchových membrán, které slouží pro veškeré ovládání spojek varhan.
Pro lepší představu: jedna membrána (kožený míšek) z velmi jemné kůže má velikost
přibližně 2,5 x 1 cm, a každá se musí na své místo nalepit do svého předem určeného
držáku na tzv. dřevěnou lať. Tyto membrány je nutné velmi přesně osadit na své místo.
Velká část těchto membrán je v uzavřených komorách, takže při hře není vidět žádná
membrána, tudíž se nedá zjistit, kde je chyba. Membrána se pak při správné funkčnosti
nafoukne a uvede v činnost požadované zařízení nebo soustavu zařízení, na jejichž konci je
varhanní píšťala.

-foto z oprav varhan ls -

Varhanní stůl taktéž obsahuje tzv. tlakové skříňky, ve kterých je trvale tlak vzduchu. Tyto
skříňky jsou pod každým manuálem. Stisknutím klávesy se otevře ventil a tlak vzduchu
z tlakové komory pak pokračuje přes další zařízení a trubičky až k píšťale, která se rozezní.
A všechny komory musí dokonale těsnit. Netěsnost způsobuje nesprávnou nebo opožděnou
reakci celého systému. Taktéž bylo potřeba pod každou klávesou vyměnit tlumící plsť –
filc. Aby se tyto podložky mohly vyměnit, bylo nutné rozmontovat celý hrací stůl, všechny
klávesy vyjmout a pak po doplnění filců zpětně namontovat. Jistě to všichni znáte
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z domova, tyto filcové podložky mají ráda různá „zvířátka“, nejčastěji moli. Aby se tomu
předešlo, bylo taktéž nutné z preventivních důvodů vše namořit proti hmyzu. V současné
době, kdy čtete tento článek, je hrací stůl téměř hotový.
My varhaníci se těšíme, že vše bude pracovat, jak má a
doufáme, že celý hrací stůl vydrží dalších alespoň 50 let.
V další etapě opravy varhan nás čeká vyjmutí všech
píšťal z varhanní skříně, jejich vyčištění od prachu a
zpětné osazení, seštelování a naladění celého nástroje.
V našich varhanách je přibližně 2850 píšťal různých
velikostí od několika cm až po téměř 6 m. Kovové
píšťaly se vyčistí od hrubých nečistot, každá kovová píšťala se opláchne ve vodní lázni
s čistícím prostředkem. Při vyjmutí všech píšťal se zkontroluje taktéž stav konstrukce
skříně a všech kanálů a dalších komponentů včetně kontroly měchů. Pokud se najde
poškození červotočem, tak se všechny dřevěné části naimpregnují proti tomuto hmyzu.
Dřevěné píšťaly se vyčistí tak trochu jako komín  - štětkami různých velikostí a
stlačeným vzduchem. Při tom každá píšťala se prohlédne a případné praskliny a další vady
se opraví. Na závěr se vše namontuje zpět a nástroj se naladí.
Závěrem bych chtěl požádat Vás všechny, věřící i nevěřící, kteří čtete tento článek, o
podporu jak v modlitbách, tak i podporu finanční. Generální oprava byla naplánovaná
v částce 250 tis. korun. Nenadálá generální oprava hracího stolu, jakkoliv potřebná, z této
částky odčerpá přibližně třetinu předpokládaného rozpočtu. My varhanící, zpěváci a
hudebníci se vždy snažíme pro Vás provést kvalitní hudbu na bohoslužbách a tím Vám
zpříjemnit slavnostní chvíle ve sváteční dny. Bez kvalitního nástroje to ale není možné.
Proto budeme vděčni za každou finanční podporu. Věřím, že společným úsilím dokážeme
zdolat všechny překážky a všichni navzájem se budeme těšit z kvalitního nástroje a hudby
na něm provozované jak na bohoslužbách, tak i na koncertech v našem chrámě pořádaných.
Varhaník Ladislav Sovič

Komu jsme svěřili do rukou opravu strážnických varhan
Varhanářem, který přijal úkol generální opravy varhan, je pan Richard Stehlík. Ve své
firmě, kterou provozuje spolu se synem Karlem Stehlíkem, opravili nebo zrestaurovali přes
dvě stovky varhan. O kvalitě práce pana Stehlíka i o jeho hudebním nadání jistě svědčí i to,
že britské vydavatelství PRIORY si jej zve jako odborníka, aby mu na různých místech
Evropy připravil historické varhany na nahrávání.
Možná bude pro vás překvapením informace, že pan Richard Stehlík žije poměrně blízko
nás – v Rohatci. Působí jako varhaník v hodonínském kostele. Při všem svém nadání a
odbornosti zůstává přirozeně skromným a příjemným člověkem.
V roce 1997 opravoval Richard Stehlík naše varhany se svým bratrem Petrem. V současné
době je jeho pravou rukou syn Karel. Oba tvoří skvělý tým s pečlivostí a jasným názorem,
jak má vypadat výsledek jejich práce. Velkým příslibem do budoucna je i fakt, že od roku
1997 nám při různých poruchách varhan vždy vyšli vstříc s maximální pohotovostí a
nezištností.
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Jsme vděční za všechny tyto příznivé okolnosti – máme nadosah skutečné odborníky, kteří
byli ochotni ujmout se velké opravy našich varhan. I blízkost jejich bydliště přispívá
k jednoduššímu a finančně méně nákladnému průběhu věcí, které by jinak mohly být
krkolomné. Věříme, že se jim podaří dostat naše varhany do výborného stavu a nám že se
podaří dát dohromady tolik financí, aby se dílo nezastavilo na půli cesty.
-hc-

Poděkování
S bolestí v srdci jsme 10. května oznamovali příbuzným a
přátelům, že zemřela
Františka Stonawská.
Kdysi výjimečná moudrá žena obdarovaná mnoha
dovednostmi a talenty, dnes ubohý nemocný uzlíček
odkázaný na cizí pomoc – přesto naše milovaná maminka.
Její trápení skončilo a já chci z celého srdce poděkovat všem, kdo jí pomáhali – děkuju za
péči, za modlitby, za návštěvy kněze, službu akolytů, návštěvy rodiny, pozdravy přátel a za
doprovod na poslední cestě. Za celou rodinu děkuji za projevy soustrasti, slova útěchy,
krásnou hudbu a květiny.
Ludmila Mráková

FARNOST SUDOMĚŘICE
Bratři! Když jsme pověřeni službou, nenecháváme se
ovládnout malomyslností, protože nám Bůh
milosrdně pomáhá. Nepoužíváme nečestných úskoků,
nepočínáme si chytrácky ani nefalšujeme Boží slovo.
(Ale hlásáme) pravdu naprosto otevřeně, a tak se
doporučujeme lidskému úsudku před Bohem.
2 Kor 4,1-2.5-7
A JEŠTĚ JEDNO PODĚKOVÁNÍ…
„Tak už zase zpívají ptáci a voda v řekách teče…“, zpívá Helan v jedné ze svých písní. Já
dodávám, že i ti naši čápi se k nám vrátili. Bůh je nejpopulárnější v potápějící se lodi a v
čase pandemie. I sami politici v projevu o stavu šířící se Corony vzpomněli na Boha: „Aby
Bůh dal a vše dobře dopadlo“, jsem několikrát slyšela v televizi. A také zdůrazňovali:
„Musíme se připravit na druhý příchod pandemie.“ Tohle mi připomnělo větu z Bible:
„Buďte bdělí a připraveni na druhý příchod Ježíše Krista, nevíte, kdy a kde.“ I
epidemiologové v televizi tvrdili: „Jsme pokorní vůči přírodě.“
Arcibiskup Jan Graubner napsal speciální modlitbu pro tuto mimořádnou situaci. Je
obsáhlá, tak jen několik vět:
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Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,
že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,
hledali pohodlí, zábavu či adrenalin,
nedbali na druhé, ani na Tebe a tvůj řád.
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.
Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadů.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,
vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,
chovali se jako páni světa a vládci stvoření.
Přestal jsi pro nás být jistotou,
když je vše relativní a absolutní je jen naše nabubřelé já.
Peníze a zisk se nám staly bohem,
jemuž jsme obětovali všechno,
chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,
práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,
sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,
milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit,
a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat…
A nakonec musím poděkovat papeži Františkovi za jeho ranní mše z Domu sv. Marty, kde
bydlí. Na pouti médií v pražském kostele Panny Marie Sněžné 23.5. předala členka z Hnutí
fokoláre apošt. nunciovi Ch. D. Balvovi děkovný dopis pro papeže, podepsaný stovkami
lidí. Za jeho přítomnost během pandemie i Velikonočních svátků z křesťanské televize.
Papež František v letošním poselství k Světovému dni sdělovacích prostředků zdůraznil
velkou úlohu médií. Mohou nám
pomoci leccos pochopit, ale musíme
...vyjděte už ven z tunelu internetu a
být obezřetní, abychom poznali
televizí zpět do kostelů a reálného života
dobré a odmítali falešné zprávy a
mylné názory…
Na mě nejvíc zapůsobilo předčasné Urbi et orbi a jak se modlil před křížem sv. Marcelína
před bazilikou v dešti. S tímto křížem ze 16. století šlo procesí ulicemi Říma prosíce Boha
o pomoc už v čase moru. A teď Svatý otec prosil za nás a za konec pandemie Corony.
Epidemie už ustoupila a papež nás nyní vybízí: vyjděte už ven z tunelu internetu a televizí
zpět do kostelů a reálného života. Nebojte se, ale víra je křehká. Abychom se v tomto čase
poznali před Bohem, lidmi i sami před sebou.
J.P.
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FARNOST RADĚJOV
Indiánská fara v Radějově
To, jak budou vypadat prázdniny, řeší rodiče dětí a vedoucí různých
táborů od zimních měsíců. V letošním roce se začala indiánská fara
připravovat již v zimě, kdy nás ani v nejbájnějších snech nenapadlo, že by neměla
proběhnout. Po vypuknutí pandemie koronaviru nikdo nevěděl, zda přípravy nejsou
zbytečné. V jednu chvíli už nikdo nevěřil, že se přece aspoň nějaká část vůbec
uskuteční.
Ale s velkou radostí a vděčností můžeme oznámit, že indiánská fara přece
proběhne. Ne v obvyklém čase a formátu, ale 11. ročník se přece jen uskuteční.
Děkuji všem, co se na organizaci podílejí a svůj volný čas věnují přípravě. Velké
díky!
LP
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Prázdninové čtení
Jak to vypadalo, když se ve Strážnici pokazily varhany
Ono to vlastně nepřichází najednou, ale pěkně postupně. To se nejdřív při hře varhan začne
ozývat občas nějaké to mňouknutí. Anebo si klávesa řekne, že když už ji jednou varhaník
zmáčkl dolů, tak už tam prostě zůstane. Pedál to od ní odkouká a také zůstává na zemi, i
když by měl vyskočit jako mladík.
Varhaník je rád, že to umí spravit. Sáhne do toho obrovského varhanního stroje plného
perek, trubiček a pružinek a ví, co kde potáhnout. Trošku se mu přitom kouří z hlavy,
protože to není jen tak, ale nakonec je spokojený, protože varhany opět poslušně hrají.
Jenže časem se začnou dělat varhaníkovi vrásky na čele. Nepůsobí to věk, ale kožené
váčky, které jsou pod každou klávesou. Správně se mají nafukovat jako líčka dítěte, které
právě rozšroubovalo bublifuk. Jenže stáří je tady a kožené váčky nemají dech ani na tu
bublinku z jarové vody.
Pak se přidá svéhlavá klávesa, která se rozhodla, že bude hrát sama a pořád. Takže když se
zapnou varhany, hraje, i když ji o to nikdo nežádal. Spojce to tak začne lézt na nervy, že si
zacpe uši – takže hraje se zpožděním....
No a to pak varhaník
povolává vyššího
odborníka – varhanáře.
Ten se musí osobně
setkat s každou
klávesou, trubičkou a
pedálem. Chválí je za
všechny ty dlouhé
roky, v nichž vzorně
odlepovaly srdce lidí
od země a povznášely
je k nebi. A pak si
vyhrne rukávy a jde na
to – některé části
vyřadit, jiné doplnit,
prostě to dát celé
dohromady.
Aby je mohl dát dohromady, musí je nejprve oddělit – tedy rozšroubovat varhany. To se
pak nedá na kůru vůbec chodit, protože není kam šlápnout. Všude leží různé díly varhan.
Buďte rádi, že jste tam nebyli, protože byste dostali strach, zda se to vůbec ještě někdy dá
do kopy. Klidu by vám asi nepřidala informace, že poslední taková oprava našich varhan se
dělala po skončení II. světové války.
Jak vypadá neděle?
Před mší svatou přichází na kůr varhaník. Pod paží nese elektronický klavír. Přehopká
všechny překážky a postaví si klavír tam, kde byl ještě včera varhanní stůl. Za ním býval
varhaník vždy tak schovaný, že i kdybyste se dívali zdola kostela sebelíp, neuvidíte ho.
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Tedy normálně ne. Teď ano. Pro ministranty, kteří se při vstupu na mši svatou obrátí čelem
k lidu, je to tak nečekané, že slabší jedinci zapomenou ministrovat, protože poprvé v životě
od oltáře vidí varhaníka.
Lidé pod kůrem to nevidí. Zato slyší, jak jim chybí mohutnost varhan. Nabírají do plic co
nejvíc dechu, aby to odzpívali i za chybějící varhany, ale se zahanbením cítí, jak jsou slabí.
Varhaníkovi dochází dech také, poněvadž si přečetl ceník dílů, které se budou muset ve
varhanách měnit.
Jediný, kdo je v klidu, je varhanář. Má jistou ruku, citlivé ucho a jasný rozum. Zná hodnotu
varhan a ví, jak jim pomoct. Takových varhan už léčil dost. Pozná, co je akutní a co může
počkat. Dokáže se zručností a důvtipem starých mistrů vylovit z koutů své dílny a
zkompletovat to, co varhany postaví zpět na nohy.
A tak naše doba, která je typická tím, že všichni musíme vyhazovat domácí spotřebiče po
pár letech, protože jsou neopravitelné, má i světlé ostrovy – a jedním z nich je ostrov
varhanáře. Neopravuje tak, aby uplynutím záruční doby jeho stroj klekl a už nevstal. Spíš
k nástroji přistupuje s respektem k jeho tvůrcům, s ochotou přidat k nim svůj díl poctivého
řemesla, aby se pak jednou s hrdostí díval škvírkou z nebe na to, jak i tyto „jeho“ varhany
dál zvedají duše lidí od prachu země.
Víte, když se podíváte dovnitř varhan, myslíte si, že mezi těmi všemi součástmi je nic. Jen
vzduch. Ale není to pravda.
Je tam kus duše každého varhaníka. Je tam kus duše stavitele varhan i varhanářů, kteří je
opravovali. A – nedivte se – je tam kus i Vaší vlastní duše. A to je dobře. Protože člověk je
tak krásný, jak krásná je jeho duše. A duše, která bydlí v královském nástroji, není duše
žebráka.
-hc-

Rébus o varhanách v kostele P. Marie ve Strážnici
1. Na kolik kláves a pedálů se hraje na strážnických varhanách?
a) Klávesy jsou ve třech řadách nad sebou a v každé je 56 kláves. Nohama se hraje
na 30 pedálů. Celkem tedy 198.
b) 88 kláves v jedné řadě a dva pedály
c) Klávesy jsou ve dvou řadách po 70 kusech. Pedály tam nejsou.
2. Blízko kláves jsou malá tlačítka - rejstříky. Varhaník je přepíná během hry, aby změnil
hlasitost a zvuk varhan. Mají svá jména. Tipni správná:
a) Sv. Cyril, Sv. Ludmila, sv. Cecílie, sv. František...
b) principál, subbas, flétna, fagot, vox coelestis...
c) jednička, dvojka, trojka...
3. Nad rejstříky je umístěno 195 malých táhel - vypadají jako figurky z Člověče nezlob se.
K čemu jsou?
a) K nastavení čísla písničky
b) Před hraním si pomocí nich varhaník nachystá kombinaci rejstříků
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c)

Přidržují varhaníkovi noty

4. Hudba vychází z píšťal, které jsou
za varhanami. Celkem je jich u
nás:
a) 70
b) 130
c) 2850
5. Píšťaly se ladí:
a) ručně každá píšťala zvlášť,
dokud tón není čistý
b) elektronicky dálkovým ovladačem made in China
c) neladí se vůbec

-foto str. 10,11 jk-

6. Rozměry nejmenší a nejvyšší píšťaly jsou:
a) Několik centimetrů a téměř 6 metrů
b) Půl metru a 4 metry
c) Píšťaly jsou všechny úplně stejné
Správné řešení: 1a, 2b, 3b, 4c, 5a, 6a

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

Část patnáctá: Ofěra
Jednů pro mňa došel stařeček kostelník a povidá: „Ludé sů zlí. Představ si, nekdo vykradl v
kostele kasičku. Nešel bys to opravit?“ „Šak, kdo iný“, řekl sem si. A tak sem šél.
Byla to kasička, kerá byla připevněná na poslední lavici, a bylo na ní napsané: Dary na
květiny. Kasička byla vypáčená a všecky drobné vybrané. Kolik tam asi bylo, když to stálo
za to, aby to nekdo udělal? Kostelník povidá: „Tam bylo dycky enom pár drobných. Větší
škoda je téj vypáčenéj kasičky.“ „To já spravím, bude jak nová.“
A včil sem přemýšlal, kolik tych kasiček je? Vzpomněl sem si, že eště když sem byl
ministrant, tož byla kasička za oltářem v místě, kde byl stupínek pro konvičky. Ty byly v
plechovéj nádobě v zimě napuštěné teplů vodů. V kostele sa netopilo a tak sme si tam
chodili zahřívat ruky. Ale to už sem odbočil.
Kasička sa používala pro ofěry. Ty sa zrušili z hygienických důvodů, aby sa nepřenášaly
nemoci. Pamětníci si určitě vzpomínajů, co to ofěra byla. A pro mladých to připomenu.
Ofěra bývala ve svátky, při svatbě a při pohřbu. To si po obětování všecí stůpli a šli do
průvodu jeden po druhém kolem oltářa. První šli malé děcka, za nima mládež, potom chlapi
a nakonec ženy a staré babičky. Ty šly nakonec proto, že to zdržovaly a ofěra by sa
nemusela stihnůt.
A tak sa šlo kolem oltářa z levej strany. Za oltářem sa hodil obnos do kasičky a před
oltářem stál většinů kostelník a dával polůbit relikviář s ostatkama svatého kříže. Po
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každém to kostelník pečlivě utřel kapesníkem, ale to bylo asi málo. Nekteré důležité
osobnosti už když vycházaly z lavice, tak z peněženky vytáhly obnos, kerý hodí do kasičky
a nésli ho v ruce tak, aby každý viděl, jak je štědrý a dobrý katolík. Když došel po kasičku,
tak tam třeba nic nehodil, protože tam nebylo vidět.
Když sme jako ministranti odnášali kasičku do sakristie, tak sme viděli, kolik tam je. Nekdy
kasička vypadala spíš jako vykradená. Byl rozdíl, esli byla ofěra na svatbě nebo při zádušní
mši. Svatebčané dávali hodně.
Jednů, dyž sem měl jako ministrant otevřít dvířka u mřížky, tož to nešlo. Byl tam koberec,
na kterém sa dvířka zastavovaly. Ludé už neseděli v lavicách a stáli seřazení na ofěru. A co
teď? Nic sa nehýbalo. Teho si všiml aj stařeček kostelník, protože děcka už začaly přelézat.
Dvířka nadzvedl, otevřel a ofěra začala. Já sem sa ale haňbil, jaká su trůba. Pamatuju si to
až do dneška.
L. Král

Příspěvky farníků
Vzpomínka z Petrova
Také my v Petrově máme na Aničku Káčerkovou krásné vzpomínky.
Když bylo Aničce asi 16-17 let a nám 8 - 9, byla naše velká kamarádka. Chodily jsme s
Aničkou na májové pobožnosti do staré modlitebny, která byla tam, kde je dnes vietnamská
prodejna. Už tenkrát Anička nosila kvítka na oltářík a pomáhala jej strojit. Po májové nám
malým dětem četla z krásných knížek, zpívala a vyráběla skládanky, na které jsme si značili
dobré skutky. K ní domů jsme nosili památníky, aby nám něco napsala nebo namalovala.
Roky běžely, my jsme dospěly a Anička se po letech odstěhovala do Strážnice. Potkávaly
jsme se ve strážnickém kostele a vždy jsme se rády viděly. Když onemocněla záškrtem
moje vnučka, tak jsem telefonovala Aničce a prosila ji o modlitbu. Řekla: „Jiřinko, neboj
se, budu se modlit a vy se také modlete.“ Díky Bohu to dopadlo dobře.
Naposled jsem ji potkala u večerky, jak šla s chodítkem. Pozdravila jsem ji a zeptala se:
„Aničko, poznáš mě?“ Řekla jméno mé maminky, potom stařenky a pak říká: „Ano,
Jiřinka.“ Tak to bylo setkání naposled. Doprovodila jsem ji na hřbitov, pohřeb byl omezen
karanténou, ale otec Lukáš jej přesto udělal moc pěkný.
Nech tě, Aničko, Pán Bůh za vše odmění.
jiř

Úmysly apoštolátu modlitby na červenec a srpen 2020
ČERVENEC
Všeobecný úmysl Naše rodiny
Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
Národní úmysl Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy
vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.
SRPEN
Evangelizační úmysl Svět moře
Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.
Národní úmysl Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu
sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.
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Rodinné centrum vás zve
Mateřský klub SEDMIHLÁSEK v prázdninovém čase otevřeno podle
zájmu a po domluvě s maminkami.
PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ-pro jednotlivé páry nebo skupinku
/na základě domluvy na tel.603 240 533/
DĚTSKÁ SKUPINA RYBIČKA STRÁŽNICE-provoz celoročně
ZÁKLADNÍ RODINNÉ PORADENSTVÍ -po domluvě na kontaktní adrese
Můžete se hlásit na podzimní formační akce :
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
KAVÁRNA JEN PRO NÁS DVA-aneb STKáčko našeho vztahu
Na obě akce je omezený počet účastníků,tak neváhejte 😊
A taky něco zábavného: VESELÉ ODPOLEDNE S POHÁDKOU
Neděle 23.8. od 15 hod. Zahrada u sv.Martina
POZOR ZMĚNA!!!!! Plánovaná akce 26.7. bude přesunuta na 13.9. -PÁ,PÁ LÉTO
Kontakt: B.Bučková ,mob.603240533, www.straznice.dcpr.cz,facebook

Okénko do strážnické charity
V těchto dnech končí sbírka kasiček postní almužny. Její výtěžek smíme dle doporučení
otce arcibiskupa použít na částečné pokrytí zvýšených nákladů, které měla naše strážnická
Charita v období nouzového stavu. Jedná se především o úhrady nákladů za ochranné
pracovní pomůcky a desinfekce, kterými jsme museli vybavit pracovníky našich služeb,
aby mohli denně vyrážet do terénu za potřebnými klienty.
Charita Strážnice moc děkuje všem, kteří do této sbírky přispěli a pomohli tak zachovat
stávající rozsah a kvalitu služeb, které poskytujeme.
Naše finanční situace však i nadále zůstává neutěšená. Některé naše služby, především pak
Chráněné dílny, utrpěly v tomto období výrazné ztráty, které se nám stále nedaří dokrýt.
Proto bychom byli moc vděčni za jakoukoliv další finanční pomoc, které se nám ze strany
strážnické farnosti dostane, abychom byli schopni udržet provoz našich chráněných
pracovišť. V průběhu července bude vyhlášená ještě jedna kostelní sbírka přímo na provoz
Charity Strážnice. Děkujeme.
Marie Štípská, ředitelka Charity Strážnice
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Nejen pro děti
STŘEDEČNÍ TÁBORÁKY
Zveme všechny každou
červencovou středu
od 18:00
na hřišti ZŠ Školní
špekáčky, chleba a dobrou náladu s sebou!

Vydává ŘKF Strážnice, Radějov, Sudoměřice pouze pro vnitřní potřebu farností. Redakce si
vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Děkujeme všem přispěvatelům.
Vychází 28.6.2020, náklad 750 kusů, tisk: Tiskárna Sukupovi
Příští číslo vyjde 29.8.2020, uzávěrka příspěvků je 20.8.2020
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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