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Vítáme nového otce Lukáše

Od začátku školního roku přibyl
ve strážnické komunitě piaristů
nový člen – otec Lukáš Zaraś.
Otče Lukáši,
vítáme Vás v naší farnosti!
Přejeme Vám, ať jste šťastný
v tomto svém novém domově.
Vážíme si toho, že skrze Vás
k nám bude přicházet Pán
Ježíš ve mši svaté a ve
svátostech.
Děkujeme, že jste k nám kvůli
Němu přišel.
Věříme, že se Vám podaří
překonat jazykovou bariéru a
brzy si vzájemně porozumíme.
Úmysly apoštolátu modlitby – říjen 2021
Evangelizační úmysl: Učedníci – misionáři
Modleme se, aby se všichni pokřtění zapojili do díla evangelizace a svědectvím života, z
kterého vane evangelium, se nabídli k misijnímu poslání.
Národní úmysl: Děkujeme za Papežská misijní díla a prosíme za všechny křesťany, aby
přijali výzvu k misijnímu poslání doma i ve světě, nejen příspěvkem do sbírky na misie.
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DUCHOVNÍ SLOVO
Růženec - oblíbená modlitba Panny Marie
Součástí našeho křesťanského života jsou různé modlitby. Jednou z nich je svatý růženec.
Ještě donedávna měl 3 části: radostnou, bolestnou a slavnou. K nim přibyla tajemství
světla. Přidal je svatý otec Jan Pavel II.
Jednotlivá tajemství růžence se skládají z modlitby Otče náš a pak desetkrát Zdrávas Maria.
Každá část má 5 tajemství. Týkají se nejdůležitějších událostí ze života Pána Ježíše a jeho
Matky. Je to rozjímavá modlitba. To znamená, že když se modlíme, myslíme na tyto dvě
postavy naší víry.
Růženec se můžeme modlit kdykoliv a kdekoliv: po cestě do práce, do školy, v autobuse,
ve vlaku či v tramvaji. Můžeme se modlit, i když čekáme na zastávce, v kanceláři nebo
doma.
Říjen je měsícem této modlitby. Připomínáme si v něm vítězství křesťanských vojsk pod
Lepanto i Marii - Královnu posvátného růžence. Kdykoliv se Maria zjevila, prosila o
modlitbu svatého růžence (Lurdy, Fatima, La Salette). Je nekonečně mnoho svědectví,
kolik proseb Maria vyslyšela v modlitbě svatého růžence. Proto se zkusme i my tento měsíc
pomodlit svatý růženec v našich rodinách, aspoň 1 desátek. To není maření času, ale jeho
nejlepší využiti.
Zůstáváme s Vámi v modlitbě.
Vaši duchovní otcové o. Robert, o. David a o. Lukáš

SEZNAMTE SE

Náš nový kněz Lukáš Zaraś.
Když v rodině přibude nový člen, všichni jsou na něj zvědaví. Stejně je tomu i v naší farní
rodině. Otec Lukáš Zaraš, který se stal novým obyvatelem strážnické fary na konci srpna
2021, zatím neměl moc možností seznámit se s námi. Má to ztížené tím, že se teprve začal
učit českému jazyku.
Otče Lukáši, rádi bychom Vás trochu poznali. Můžete se nám představit?
Jmenuji se Lukáš Zaraś. Je mi 38 let. Narodil jsem se a vyrostl jsem v Nowem Targu na
jihu Polska, hlavním městě oblasti Podhala. Tam jsem chodil do školy, ministroval, dělal
lektora. Byl jsem tam i členem lidového souboru Śwarni. Maturoval jsem na salesiánském
gymnáziu.
Kdy jste se rozhodl stát se knězem?
Před maturitou jsem byl na duchovní obnově, abych se rozhodl, kam povedou mé budoucí
kroky. A tam jsem začal přemýšlet o duchovní dráze. Bylo to inspirativní prostředí, ve
kterém jsem měl možnost přemýšlet, co ode mne Pán Bůh očekává.
Proč jste si vybral piaristický řád?
Byl jsem vychován v diecézní farnosti a neznal jsem osobně žádné řeholníky. Po zmíněné
duchovní obnově jsem začal přemýšlet nad životní cestou, pak jsem natrefil na exercicie
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piaristů. Tam jsem se seznámil s životopisem
zakladatele našeho řádu Josefa Kalasanského. Bylo
to pro mě zajímavé a inspirující – výchova a starost
o děti a mládež. Tehdy jsem pochopil, že to je moje
cesta, kterou mi Pán Bůh přichystal.
Můžete nám něco říct o svojí rodině?
Maminka mi zemřela před 4 lety. Jsem nejstarší ze
tří sourozenců. Bratr Tomasz se svojí rodinou žije a
pracuje v Krakově. Tatínek a sestra Kinga žijí a
pracuji v rodném Nowem Targu.
Líbí se vám u nás v Česku?
Před příchodem do Strážnice jsem byl jednou
v Praze. Moc se mi to město líbilo. Od chvíle, kdy
jsem přijel k vám do Strážnice, jsem vnímal
pozitivní a radostnou náladou místních, se kterou se
potkávám doteď. Lidé jsou veselí, upřímní a
vstřícní.
Učíte se český jazyk. Je to pro vás náročné?
Nejtěžší je pro mě výslovnost některých slov.
Především ta, která obsahují H, mi dělají problémy.
Co rád děláte?
Ve volném čase rád chodím po horách (jsem horským průvodcem v polských Beskydech).
Jezdím na kole, v zimě rád lyžuji. Před příjezdem na Moravu jsem působil v obci položené
v horách Łapsze Niżne, proto jsem měl příležitost organizovat výlety do hor. Už několik let
v létě ve volném čase jezdím na motorce.
Máte oblíbenou knihu nebo hudbu?
Mám rád rockovou muziku 80. let, např. Lady Pank, SDM, z českých písní se mi líbí Jožin
z bažin. Z toho, co jsem naposled přečetl, bych doporučil Chatrč od Williama Paul Younga.
Zaujala mě také kniha Jeszcze tylko jeden szczyt o Wandě Rutkiewicz, což je polská
horolezkyně.
A nějaké oblíbené citáty máte?
Sv. Augustin: „Svět je knihou a člověk, který necestuje, čte jen jednu stránku.“
Sv. Jan od Kříže: „Na konci života budeme hodnoceni jen podle lásky.“
„To nejkrásnější, co si na sebe můžeš ráno obléct, je tvůj úsměv.“
Otče Lukáši, děkujeme, že jste se nám představil a přejeme Vám, ať u nás máte hodně
důvodů k úsměvu:-). Ať Vám Pán Bůh pomáhá a ať najdete dobré slovo i pomocnou ruku
také u nás, farníků.
-hc-
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FARNOST STRÁŽNICE
Strážnické dožínky
Naše pole a vinohrady vydaly úrodu a my jsme ji s vděčností sklízeli.
Nemůžeme to brát jako samozřejmost. Dostatek potravy je velký Boží dar,
za který se sluší děkovat. Je tradicí, že na konci léta se vždycky slaví
dožínková mše svatá. Letos jsme ji prožili ve Strážnici intenzivněji.

Mše sv. byla zahájena modlitbou ve Starém městě. Odtud šel pak velký průvod
krojovaných i ostatních účastníků mše svaté do kostela Panny Marie. Krásný symbol úrody
vytvořila z klasů paní Ludmila Bulvasová. Celou organizaci si vzal za své otec David. S
nadšením dokázal za pomoci velkého množství lidí připravit pro všechny mimořádnou
slavnost. Děkujeme!
-hc-
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Hody v Petrově

Volný den 28. září mnoho z nás využilo k účasti na slavnostní mši svaté v petrovském
kostele sv. Václava. Připomeňme si jednu myšlenku z kázání hodonínského otce děkana
Mons. Josefa Zouhara. Poukazoval na sochu sv. Václava, která je v petrovském kostele.
Václav má přes ramena takzvané vážky – břevno, na kterém má dva koše hroznů.
Aby vážky pomohly nést břemeno, musí být vyvážené. A to je výstižné i pro sv. Václava.
Břemeno panovnických povinnosti, které měl na sobě naloženo, unesl díky vyváženosti.
Byl vyvážený v pohledu na lidi chudé i bohaté. Vyvážený v pohledu na Boha a jeho
zákony. Vyvážený i v přístupu k práci.
Ať sv. Václav pomáhá svou přímluvou našemu národu najít potřebnou rovnováhu!
-hc-

Paní Marie Kyšová
odchází po 17 letech
z aktivní kostelnické služby
Když v prosinci 2003 končil svou kostelnickou službu strýc
kostelník František Polster, hledala se za něj náhrada. Bylo
jasné, že ten, kdo přijde na jeho místo, to nebude mít lehké.
Paní Marie Kyšová přesto kostelníkování přijala a s jeho
pomocí se postupně dostávala do nové životní role.
Nejednou stálo její kolo před Polsterovým domkem. Strýc
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kostelník jí pomáhal nejen radou, ale z kostelnického křesla v sakristii hlavně modlitbou.
Velkou oporou a vydatnou pomocí jí byli její synové Michal a Jarek. Jarek odvádí velké
množství potřebné práce dodneška – děkujeme!
V roce 2010 si zavolal Pán k sobě na věčnost strýca kostelníka. Paní Kyšová vlepila jeho
parte do skříňky v sakristii, aby tam byl s ní i dál. Parte je tam dodnes. Loni k němu přibylo
parte otce Jacka, který paní Kyšovou vždycky uměl rozesmát nějakým žertíkem. Třeba
přišel do sakristie, zakryl jí oči a zatočil s ní se slovy: „Slepá bábo, kam tě vedu?“ :-)
Kostelnický život přinesl paní Kyšové mnoho povinností, ale i krásných setkání. Nespočet
mší svatých prožila s otcem Lukášem Karpinskim, o. Jiřím Szwarzem, o. Vladimírem
Tomečkem, o. Jackem Nowakowskim a v současné době s o. Robertem Kalbarczykem a o.
Davidem Bartochowskim.
S petrovskou kostelnicí tetičkou Krůtilovou sdílely kostelnické starosti. Varhaníci
oceňovali pečlivost a spolehlivost paní Kyšové. A tak léta běžela za každodenního plnění
povinností. Z malých ministrantů, kteří ani nedosáhli nohama ze židličky na zem, jsou nyní
už dospělí muži.
Kostelnická služba paní Kyšové byla výstižně zachycena v poděkování, které pro ni
zaznělo na mši svaté v neděli 19. září. Dovolujeme si je citovat:
Milá paní Kyšová,
chtěli bychom Vám za celou naši farnost poděkovat za Vaši mnohaletou službu kostelnice.
Co tato služba obnáší, víte nejlépe Vy sama. Kolik to bylo hodin denně strávených ve zdech
(častokrát studených zdech) našich kostelů! Nejprve všechno připravit ke slavení mše sv.,
pak práce s ministranty a lektory, přípravy různých slavností, svateb, ale i pohřbů.
Příprava na společné zpovědi, křížové cesty...
Při tom jste spolupracovala také s muzikanty a varhaníky. A tím ještě Vaše služba
nekončila. Pravidelně jednou týdně jste hodiny trávila s lidmi, kteří uklízeli a zdobili naše
kostely. Kolika kněžím jste sloužila za více než 17 let této služby? Byli mezi nimi i vysoce
postavení, pravidelně např. otec arcibiskup Jan Graubner.
Když si to všechno připomeneme, nezbývá nám nic jiného než Vás obdivovat, jak jste to
všechno zvládla a popřát Vám, aby Vám Pán Bůh požehnal na Vaší další cestě životem a
jednou Vás za všechno dobré odměnil ve svém království. Děkujeme!
Na závěr si dopřejme malé zamyšlení: poslední doba přinesla do naší farnosti hodně změn.
Loni od nás náhle odešel na věčnost otec Jacek. Nečekaný byl i přesun otce Lukáše do
Polska. Přibyli mezi námi dva noví kněží – otec David a nyní otec Lukáš. A teď zase změna
na postu kostelníka. Nenutí nás to uvědomit si, že je nám dán jen omezený čas, který
můžeme strávit s nějakým konkrétním člověkem? Využívejme ho tedy co nejlépe!
Když něco končí, něco nového začíná. Přejeme paní Kyšové, ať jí dá Pán Bůh dobré zdraví,
aby mohla být ještě mnoho let s námi v kostele a jednou ať ji milosrdně přijme k sobě
k nebeskému oltáři. Jestli má pro kostelníky připravený vchod přes nějakou speciální
sakristii, to se dozvíme až v nebi. Kéž se tam všichni jednou sejdeme!
-hc-
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Slova od ministrantů
Paní Kyšová,
i my, ministranti, Vám chceme moc poděkovat za Vaši poctivou službu, která během mše
možná není moc viditelná, ale o to víc je potřebná. Slovy moderní doby bychom Vás
nazvali manažerkou kostela. Pamatujeme si, jak jste tehdy před lety v sakristii začínala a
učila
se
kostelnickému
řemeslu
od
strýca
kostelníka
Polstera.
Pamatujeme si
taky, jak
jste každou mši
chystala
všechny
liturgické
potřeby a po mši
je zase všechny
uklízela.
Nejeden z nás
Vám záviděl,
jak zvládáte tak
brzo vstávat na
ranní mše svaté
a roráty!
Během Vánoc i Velikonoc jsme nechápali, že si všechno tak dobře pamatujete a přesně
víte, kam co patří. Kolikrát jste se na nás taky zlobila, když jsme věci nedali na své místo.
Dokonce jste vždy poznala, jestli jsme během ministrantské schůzky něco dělali v sakristii.
Ať už podle toho, že jsme dali kalich na místo misky nebo naopak (toho by si kdejaký
pozorovatel ještě všiml), ale to, že jste si všimla, že klíček od dveří jsme dali na vedlejší
háček, tak nad tím nám zůstává do dneška jen rozum stát!
Za sedmnáct let Vám pod rukama prošly stovky svíček, do obětních misek jste nasypala
stovky tisíc hostií, do konviček nalila hektolitry vína. Do kropenek jste nalila stovky litrů
svěcené vody, po kostele nachodila tisíce kilometrů a na svém kole do kostela ujela takovou
vzdálenost, že byste dojela až na druhou stranu zeměkoule. Ta těžká vrata u Panny Marie
jste otevírala den co den. A nikdy, ani jednou si nepamatujeme, že byste ve Vaší službě
polevila nebo si nějak stěžovala. Jste pro nás obrazem stálosti v dnešní nestálé době.
Budeme na Vás vzpomínat a přejeme Vám, ať se doma nenudíte!
Vaši oddaní ministranti
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FARNOST RADĚJOV
15.9. 2021 nový administrátor farnosti P. David
Ve středu 15. 9. 2021 předával děkan P. Václav Vrba při mši svaté
naši farnost P. Davidovi, kterou od září přebírá. Přejeme mu na jeho
nelehké cestě
hodně
sil,
pevné nervy a
trpělivosti.

Socha P. Ježíše
Do kostela se nám vrátila socha po restaurování. Jedná
se o sochu, která je umístěna nad scholou, socha
Nejsvětějšího srdce P. Ježíše.

Krojovaná pouť 26. 9.2021
Za zvuku dechové hudby Švitorka se krásného nedělního odpoledne vydali poutníci nejen
z Radějova na již tradiční krojovanou pouť na Žerotín. Po zdolání kopce se v 15 hodin u
kříže konala mše svatá a po ní připravili zaměstnanci obce Radějov malé občerstvení. Díky
tomu, že v posledním roce bylo kvůli pandemii hodně akcí omezeno či zrušeno, o to více si
takových příjemných akcí vážíme. A dá-li Pán Bůh, budeme se i nadále potkávat.
LP
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FARNOST SUDOMĚŘICE
Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem a ducha moudrosti v
úděl jsem přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny a bohatství
ve srovnání s ní jsem pokládal za nic. Nesrovnával jsem s ní
neocenitelný drahý kámen, protože všechno zlato je vzhledem k ní jen
troška písku a za bláto lze počítat vedle ní stříbro. Miloval jsem ji
nad zdraví a krásu, chtěl jsem ji mít raději než denní světlo,
poněvadž nehasne její záře. Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a
skrze ni nespočetného bohatství. Mdr 7,7-11

Nový administrátor naší farnosti
P. Mgr. Dawid Wiktor BARTOCHOWSKI SchP.

V pondělí 13. 9. 2021 přijel do naší farnosti děkan veselského děkanátu Mons. Václav
Vrba, aby nám představil nového administrátora naší farnosti, jímž se stal P. Mgr. Dawid
Wiktor Bartochowski SchP.
Při mši svaté byl přítomen Mateusz Pindelski SP - provinciál komunity z Polska.
Po mši svaté přivítal našeho nového pana faráře Bartochowského starosta naší obce pan
František Mikéska a zároveň poděkoval Mons. Václavu Vrbovi za jeho uvedení do funkce
administrátora. Velký dík přijal i P. Mgr. Robert Kalbarczyk SchP za svou roční službu v
naší farnosti v Sudoměřicích.
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Z dožínkové mše 5. 9. 2021 s P. Mgr. Petrem Bulvasem
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… NA ZAPOČATÉ CESTĚ
SPOLU PUTUJEME, BUDUJEME
A VYZNÁVÁME…
Po delší době jsme se mohli konečně
setkávat
na
poutích
našich
piaristických farností.
Nejdříve byla 15. 8. moc pěkná pouť
ve Strážnici (již byla popsána
v předchozí Studánce).
8. 9. 2021 jsme se všechny farnosti
vydaly třemi autobusy na pouť na sv.
Hostýn. Počasí nám přálo, v 10 hod
jsme se zúčastnili mše sv., kterou vedl
O. Robert a koncelebrantem byl nový
strážnický kaplan o. Lukáš. O. David
se ujal služby v jedné ze zpovědnic. Po
skončení mše sv. jsme měli prostor pro
soukromou část pouti a po obědě jsme
se sešli opět v bazilice na svátostném
požehnání, které vedl O. David. Po požehnání následovala Křížová cesta pod
vedením růžencového společenství ze Sudoměřic. Byla to velmi vydařená pouť, na
které si mohl každý najít to, co bylo jeho srdci nejbližší…
12. 9. nás odvezly dva autobusy na pouť na horu sv. Antonína nad Blatnicí. Počasí
opět přálo a účast byla poměrně slušná. Mši sloužil O. Robert, kazatelem byl o.
David. Bylo to opět jedno duchovně prožité odpoledne.
19. 9. měly farnosti Sudoměřice a Rohatec společnou pouť k P. Marii Bolestné na
Podhatí (pomezí Sudoměřic a Rohatce). Během pobožnosti, kterou vedl O. Robert,
jsme Panně Marii taky zazpívali. Pak následovalo farní odpoledne s opékáním
špekáčků. Opět velmi vydařené nedělní odpoledne. Kdo se nezúčastnil žádné z
těchto poutí, může litovat!!! Těšíme se na další setkávání piaristických farností:
26. 9. - Krojovaná pouť na Žerotín k P. Marii.
Naši drazí pastýři, otče Roberte, otče Davide i otče Lukáši, moc Vám děkujeme za
Vaše oběti, snahu, nasazení a vše co pro nás děláte!!!! Ať Vám Pán žehná a Panna
Maria ochraňuje.
Prosím, modleme se za kněze, zvláště za naše otce piaristy, živé i zemřelé, moc to
potřebují…
LO
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Příspěvky farníků
Stařeček, ministranti a jiné příhody
vzpomínkový cyklus nejen o strážnickém kostelníku Vaštíkovi
Část 23.: Zvolení papeža
Stařeček kostelník žil velice skromně. K večeři měl dycky enom suchý chleba a mléko. Nic
jiného k stáru už ani nejedl. Chodíval spat velice brzo, hned potem co si poslechl z rozhlasu
pohádku od Hajaji. Velice brzo také vstával, o pěti už sedával v kuchyni a četl si Písmo
svaté. Každé ráno mě chodíval budit, měl strach, abych nezaspal. Klepával na dveře tak
dlůho, než mě uslyšel chodit. Byly to časy, kdy sem vůbec nepotřeboval budík. Jedného
dňa ale stařeček doslova zabůchal, a to skoro o hodinu spíš než normálně. Přes dveřa aj
volal, abych otevřel. Vůbec sa mně nechtělo, ale byl sem zvědavý, co sa děje. Stařeček měl
slzy v očách a třásla sa mu brada. Řekl, že má pro mě radostnů zprávu, že zvolili nového
papeža a néni to Ital, ale Polák. Zopakoval to pro jistotu dvakrát. Dyž sa uklidnil, dodal, že
taková událost sa mosí oslavit. Odešel do svojého pokoja a donésl griotku, což bylo jediné,
co on pil. Hned sme si naléli malů štamprlu. Potom sa stařeček zamyslel a řekl, že to byla
malá oslava a ulél si druhů štamprlu. Když sme šli potom spolem do kostela, měl velice
dobrů náladu. Usmíval sa tak, že kdyby neměl uši, tož sa usmívá dokolečka. Každému,
koho sme potkali, tůto radostnů zprávu sdělil a zdůraznil, že je nový papež Polák a že sa
menuje Wojtyla. S každým sa chtěl podělit. Když došel z kostela, tak měl pořád dobrů
náladu eště několik dní. Na griotku už mě ale nevolal. Tož tak sme se stařečkem prožili
zvolení nového papeža Jana Pavla druhého. Moc rád na to vzpomínám.
L. Král

Informace
Knihovna křesťanské literatury
Spolkový dům, Masarykova 370, Strážnice Vám nabízí:
Růženec mi zachránil život – Immaculeé Ilibagiza
Autorka se narodila ve Rwandě a studovala na Rwandské národní univerzitě. Genocida v
roce 1994 ji připravila o většinu rodiny. V této knize se s námi dělí o své osobní zkušenosti
s celoživotním objevováním moci a krásy růžence. Věří, že tato prastará modlitba ji v době,
kdy bylo zavražděno přes milion nevinných lidí, zachránila před smrtí. Říjen je měsíc
zasvěcený modlitbě růžence.
Zbožnost je užitečná ke všemu – Jan Graubner
V této knížce podává náš otec arcibiskup Jan Graubner svědectví o tom, co prožíval na těle
i na duchu během svého zápasu s nemocí COVID-19.
Nejsme na světě sami, žijeme ve vztazích. Máme odpovědnost za své manželství, svou
rodinu, své město, svou firmu i svou zemi. Kniha je výrazem vděčnosti arcibiskupa Jana
Graubnera za podporu, jíž se mu od lidí dostávalo v době, kdy byl upoután na nemocniční
lůžko. I proto najdeme v jejím závěru několik modliteb.
Těšíme se na vaši návštěvu: pondělí a středa 9,30 - 11,00 a úterý 16,00 - 17,00
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Čtěte Nezbedu a Cvrčka
Nabízíme dětem i jejich rodičům dva křesťanské časopisy, které
mohou být jejich tištěnými průvodci v objevování duchovních
hodnot i formování jejich postojů k lidem i světu.
NEZBEDA je zaměřen na děti ve věku od 7 do 12 let a vychází
již třicet let. Jeho obsah tvoří například rozhovory se zajímavými
a inspirativními lidmi, příběhy, články o lidech, kteří nám mohou
být příkladem vytrvalosti, poctivosti a víry, komiksová
zpracování životopisů světců, rubriky pro šikovné ruce a bystré
hlavy, zajímavosti z přírody i techniky a oblíbená stránka humoru.
Svým obsahem také reaguje na aktuální liturgickou dobu, ve které
je časopis vydáván.
Nezbeda vychází 11x ročně, prázdninové dvojčíslo je rozšířeno.
CVRČEK je volitelnou přílohou Nezbedy a je zaměřen na předškolní děti. Každé číslo je
tematicky zaměřeno na rozvoj některé vlastnosti nebo dovednosti. Spolu se svými rodiči tak
může malý čtenář pomocí kreativních článků i aktivit formovat svůj vztah k Bohu, lidem i
ke světu.
Další informace i ukázky: www.casopisnezbeda.cz. Na vyžádání zdarma zasíláme
ukázkové výtisky.
Leoš Hrdlička, šéfredaktor Nezbedy

Říjen – měsíc misií
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Okénko do strážnické charity
Milí čtenáři Studánky,
letní měsíce jsou za námi
a my se spolu s blížícím se
podzimem
pomalu
začínáme
s klienty
připravovat na dlouhé
zimní období. Klienti
Sociálně
terapeutické
dílny Kotva sklízejí plody,
které si vypěstovali na
naší charitní zahradě,
zavařují, suší bylinky a
v rámci pracovní terapie se tak zdokonalují v dovednostech, které pak mohou uplatnit nejen
ve svých domácnostech.
Také se věnujeme vzdělávání našich klientů v technických znalostech, proto
bychom touto cestou rádi poděkovali společnosti MONETA BANK, která nám v Praze dne
9. 9. 2021 věnovala 5 kusů počítačů All in one. Tyto počítače nám poslouží nejen ke
vzdělávání našich klientů Sociálně terapeutické dílny, ale také pro naše pracovníky, kterým
usnadní navádění a vyúčtování výkonů poskytované péče.
Naše další opravdu významné poděkování opět patří Národnímu ústavu lidové
kultury a jeho řediteli PhDr. Martinu Šimšovi, Ph.D., který nám během letních měsíců
umožnil spolupráci formou prodeje některých výrobků našich Chráněných dílen v areálu
Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. Této podpory si moc vážíme, protože se
stala pro naše chráněná pracoviště výraznou pomocí.
Stále se totiž potýkáme s nedostatkem financí pro provoz našich chráněných
pracovišť, který zapříčinil jarní výpadek prodeje našich výrobků na veletrzích, poutích a
jarmarcích, které se v první polovině roku vůbec nekonaly. Proto bychom vás všechny, kdo
čtete tyto řádky, chtěli poprosit o podporu naší činnosti alespoň modlitbou či nákupem
našich výrobků v naší prodejně ve Strážnici nebo na e-shopu chráněných dílen: www.avecharita.cz.
Moc vám všem děkujeme za podporu našeho charitního díla.
Za Charitu Strážnice
Marie Štípská, ředitelka
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Orel Jednota Strážnice – rozpis zájmových kroužků
Orel Jednota Strážnice Vás informuje o nabídce kroužků ve školním roce 2021/2022.
Začátek všech kroužků bude od půlky září, případně října 2021. Pokud není uvedeno jinak,
všechny kroužky budou probíhat na Orlovně, Masarykova 381, Strážnice, boční vchod
z Uličky.
Mažoretky velké – čtvrtek 16:30
Cvičení pro seniory – úterý 19:00 – 20:00 – vedoucí p. Kolaja
Demižon – pátek 18:00 – 19:00 přípravka,
19:00 – 22:00 zkouška – vedoucí J. Rybecký a J. Vaďura
Fěrtúšek – pátek 16:00 – 16:45 nejmenší děti - vedoucí P. Vašíčková a V. Adamcová
17:00 – 18:00 větší děti – vedoucí P. Adamcová, M. Vajčnerová
Cvičení s dětmi – pondělí – 17:00 – 18:00 – tělocvična ZŠ Školní, začíná se cvičit 11.10.
Sálový fotbal 1. a 2. stupeň ZŠ – pondělí – 18:00 – 19:00 – vedoucí J. Dobiš a M. Jamný,
tělocvična ZŠ Školní, při pěkném počasí probíhají tréninky na Orlovně na hřišti (pondělí
17:00 – 19:00)
Gymnastika – pátek 14:45 – 16:00 - vedoucí M. Baldock a R. Škoda
Lakros – středa 16:30 – 18:00, pátek 16:30 – 18:00 – vedoucí M. Neumann, tel:
775 104 172
Kondiční běh – úterý a čtvrtek, vedoucí M. Neumann, tel: 775 104 172, 3 kategorie:
-

Děti 10 – 17 let

-

Muži (začátečníci + mírně pokročilí)

-

Ženy (začátečníci + mírně pokročilí)

Trampolínky pro děti 5 - 14 let – sobota 10:00 – 12:00, vedoucí K. Klepáčová, tel:
739 624 162
Termíny a začátky cvičení budou upřesněny během měsíce září, podrobnosti najdete na
webových stránkách: www.orelstr.cz. V případě dotazů kontaktujte přímo vedoucí nebo
email: orel.straznice@seznam.cz.
Za TJ Orel Strážnice starosta Jan Tomšej
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Nejen pro děti
V září jsme oslavili svatou Ludmilu. Její život známe z legend, které vyprávějí o ní anebo o
jejím vnukovi Václavovi. Vypráví o jejím životě i o pozdějších zázracích. Zcela jistě víme,
že byla manželkou Bořivoje, přijala křest, měla několik dětí. Podílela se na vládě spolu se
svojí snachou Drahomírou a byla zavražděna. Stala se z ní ale rovněž první ........ (doplň, co
najdeš v osmisměrce)

Vydává ŘKF Strážnice, Radějov, Sudoměřice pouze pro vnitřní potřebu farností. Redakce si
vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Děkujeme všem přispěvatelům.
Vychází 3.10.2021, náklad 630 kusů, příští číslo vyjde 31.10.2021, uzávěrka příspěvků je
22.10.2021. Tisk: Tiskárna Sukupovi. Své náměty a připomínky můžete odevzdat v sakristii
či zaslat na: nase.studanka@seznam.cz . Webové stránky: www.piaristestraznice.cz
Farnost Strážnice - číslo účtu 1443772389/0800, VS 1819
Farnost Radějov - číslo účtu 1443763319/0800
Farnost Sudoměřice - číslo účtu 262847949/0300
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