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Milí farníci ze Strážnice, milí dobrodinci
a přátelé Arcibiskupského kněžského
semináře v Olomouci,

posílám Vám srdečný pozdrav jménem bohoslovců a představených Arcibiskupského
kněžského semináře v Olomouci.
Tímto listem Vám chci vyjádřit svoji vděčnost a vyslovit upřímné Pán Bůh odplať za
všechny Vaše modlitby a oběti, mezi něž patří i dobrovolné dary z Vašich polí a
zahrad a další hmotné i finanční dary ve výši 6.500,-- Kč, jimiž podporujete
bohoslovce na jejich cestě přípravy ke kněžství.
Protože zřizovatelem kněžského
semináře je církev nikoliv stát,
kněžský seminář je odkázán jen na
hmotné a finanční dary věřících a
případných sponzorů. Jsme si toho
všichni
vědomi,
a
proto
pamatujeme v modlitbách a při
bohoslužbách na dobrodince
kněžského semináře, kteří nám
pomáhají hmotně i duchovně.
Každé pondělí je v seminární
kapli sv. Jana Sarkandera v 6,50
hodin ráno obětována mše svatá
za Vás – dobrodince.
Prosím Vás také o každodenní modlitbu za nová kněžská povolání, aby se i z Vaší farnosti
muži rozhodli následovat Ježíše ve službě Jemu a Jeho církvi. V letošním školním roce se
připravuje ke kněžství ve všech pěti ročnících za Arcidiecézi olomouckou 11 bohoslovců
v Olomouci.
S vděčností a přáním dobra a pokoje vám žehná
P. Pavel Stuška, rektor kněžského semináře.
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Duchovní slovo
Listopadové zamyšlení
Začínám nám měsíc listopad. V něm obzvlášť pamatujeme na naše zemřelé. Vyrazíme na
hřbitovy a zastavíme se u hrobů našich blízkých zemřelých. Ať je projevem našich
vzpomínek modlitba a zapálená svíčka. Od 1. do 8. listopadu můžeme duším v očistci
získávat odpustky. Podmínkami jsou: svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba Otče náš,
Věřím v Boha, na úmysl Svatého otce např. Zdrávas Maria, návštěva hřbitova a tam
modlitba za zemřelé.
V listopadu slavíme patrona našeho
kostela a farnosti sv. Martina. Slavnostní
mše svatá bude sloužena v neděli 7.
listopadu v 10.30 v kostele Panny Marie
z důvodu oprav u sv. Martina. Hlavním
celebrantem a kazatelem bude P. Petr
Káňa z AG v Kroměříži. Srdečně zveme
všechny farníky.
Je naděje, že příští svatomartinské hody budeme slavit už v plně opraveném kostele.
Ať Vám všem Pán Bůh žehná na tento podzimní čas.
o. Robert sp, o. Lukáš sp a o. Dawid sp

FARNOST STRÁŽNICE
Papež nás zve ke spolupráci
Synoda o synodalitě
Možná si myslíte, že dění v církvi jde mimo Vás.
Nyní však přichází jedinečná příležitost. Minulý
měsíc církev celého světa vykročila na cestu k
obrodě. Papež František by rád slyšel hlas každého z nás o tom, jak
se nám v církvi žije. Zapojme se tedy do tohoto společného
putování a zúčastněme se.
Jak to bude probíhat?
Sejdeme se nejprve na informační schůzce ve středu 10.11.2021 v 19:30 v klubovně nad
tělocvičnou ZŠMK (vstup naproti Domova důchodců), abychom vysvětlili podrobnosti a
blíže představili témata. Následně budou dvě až tři další setkání v menších skupinkách,
každá na zvolené téma. Koordinátor za farnost potom odešle naše vlastní zkušenosti, přání
a očekávání ke zpracování v diecézi. Postupně se naše slova dostanou až k papeži na
zasedání biskupské synody v říjnu 2023.
Další informace
www.cirkev.cz
nasynodu.jdem.cz
Kateřina Múčková, farní koordinátorka
muc.katka@gmail.com
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Informace z farní kanceláře
Topení v kostele
Podzimní dny jsou v plném proudu, i když sluníčko ještě o sobě dává vědět, a co nevidět
bude venkovní teploměr ukazovat nízké, ba dokonce záporné hodnoty. Nezbývá nám tedy
nic jiného než v kostele zatopit, abychom mohli v rámci možností důstojně prožívat
bohoslužby a nemuseli netrpělivě přivolávat jejich konec.
Samozřejmě topení v kostele máme k dispozici, avšak vzhledem ke zdražení elektřiny
chceme co nejvíce snížit náklady na topení. To znamená, že kostel bude vytápěn tak, abyste
se uvnitř netřásli zimou (nemrzli), ale nečekejte žádné pokojové teploty. Navíc kostel je
kostelem a není žádným přehlídkovým molem či vyhřátým obývacím pokojem. Prosíme,
pamatujte na to a v případě nízkých teplot se nezapomeňte vhodně (teple) obléct.
Vězte, že je u nás spousta kostelů, kde opravdu v zimě mrzne a už od evangelia netrpělivě
poposedáváte a vyhlížíte konec mše sv., protože máte pocit, že vás na jejím konci budou
odsekávat, neboť k lavici přimrznete
Proto buďme vděčni, že máme v našem kostele možnost topení a, ač nebudeme během
chladných měsíců moci být v kostele v tričku či košili, nehrozí nám tedy ani přimrznutí k
lavici, ani nedůstojné prožívání bohoslužby.
Moc děkujeme za pochopení
Inzerce - hledáme právě Vás 
Chcete vykonat dobrý skutek navíc? Nebojíte se přijít do kostela navíc (kromě bohoslužeb
a duchovního programu nebo zpovědi atd.)? Ovládáte základní znalosti práce s mopem,
vysavačem, smetákem, hadrem, prachovkou či kbelíkem s vodou? Jste ochotní posílit
úklidové skupiny našich kostelů? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ANO, přijďte mezi
nás!
Hledáme nové posily úklidových skupin. Čím víc nás bude, tím rychleji a pečlivěji budou
kostely uklizeny a interval úklidu na nás vyjde párkrát do roka. A to se přece vyplatí, ne?
Prosíme případné ochotné farnice či farníky, aby se nám ozvali.
Moc děkujeme a již nyní se těšíme na nové členy úklidových skupin.

Živý růženec
Denně se pomodlit celý růženec – to bývá pro většinu z nás nad naše síly. To však
neznamená, že nám Panna Maria není blízká. Chceme-li se jí „držet za ruku“, jít s ní
životem, můžeme se zapojit do praktického a časově nenáročného Živého růžence.
O co jde?
Živý růženec je vlastně rozdělení modlitby růžence mezi mnoho lidí. Každý z nich se denně
soukromě modlí jen jeden určený desátek růžence. Nejde tedy o nějaké předříkávání
v kostele či jiné povinnosti. Je to dobrovolný závazek, že se denně pomodlím přidělený
desátek růžence. Záleží na mně, kdy si na to najdu čas, je to věc mé soukromé modlitby.
Důležitá je jen vytrvalost a poctivost v plnění závazku pomodlit se svůj desátek opravdu
denně. Členové Živého růžence se tak sjednocují v modlitbě.

Stránka 3

Jak se to dělá prakticky?
Jednotlivých desátků je v rámci růžence dvacet – a to je počet lidí v takzvané Růži. Každý
se modlí jen jeden desátek, ale společně se tak každý den opravdu pomodlí celý růženec.
Tuto modlitební spolupráci je samozřejmě potřeba organizačně podchytit, proto máme ve
farnosti Růžencové společenství. V současné době má asi 200 členů.
Scházejí se členové nějak pravidelně?
Ne, je to duchovní spolupráce v modlitbě.
Přináší jim to ještě něco?
Dalším dobrem, které Růžencové společenství dává svým členům, jsou pravidelné mše
svaté, které jsou u nás slouženy jednou měsíčně za živé i zemřelé členy Růžencového
společenství. Je to způsob další vzájemné duchovní podpory, a to i přes hranici věčnosti.
Pro úplnost je třeba dodat, že se vybírá dobrovolný příspěvek Kč 50,- za rok (pokud někdo
nemůže, nepřispívá nic. Kdo naopak chce přispět více, může na základě svého rozhodnutí
dát částku, jakou uzná za vhodnou). Vybrané peníze slouží jako příspěvky na mše svaté za
členy Růžencového společenství, na výzdobu kostela Panny Marie a na Proglas a Noe.
Dosud také věnovalo Růžencové společenství vždy dar do tomboly na farní ples.
Živý růženec je v naší farnosti už mnoho let. Ti, kteří s ním u nás začínali, jsou již na
věčnosti a přibylo k nim mnoho dalších členů. Jsme rádi, že se nacházejí další a další, kteří
jsou ochotní svou modlitbou sloužit církvi i sobě samým. V Živém růženci je prostor pro
každého.
Růžencové společenství má na starosti paní Jana Cábová, přihlásit se můžete i u otce
Roberta.

Modlitba růžence přede mší svatou
Vedení modlitby sv. růžence přede mší svatou zodpovědně a vytrvale vykonávalo v naší
farnosti několik žen, za což jim srdečně děkujeme! Rádi bychom v tomto společenství
modlitby vytrvali, ale je potřeba se o tento závazek podělit.
Prosíme ty, kteří jsou ochotni předříkávat růženec přede mší svatou, aby se v sakristii
zapsali do tabulky na konkrétní datum. Na předříkávání růžence si mohou v sakristii
vyzvednout mikrofon.
Modlitba růžence začíná půl hodiny před mší svatou a končí nejméně 5 minut přede mší
svatou, aby byl tichý a klidný prostor k přípravě na mši svatou.

Poděkování ministrantům
Milí kluci ministranti,
děkuji Vám za dlouhá léta, která jsme strávili společně v sakristii i
za pěkná slova na rozloučenou v minulé Studánce.
S radostí sleduji, jak rostete a dospíváte a přeji Vám do života
jen vše dobré a ať se držíte Pána Ježíše celý život.
Myslím na vás.
kostelnice Marie Kyšová
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Bohatství z kláštera
Milí farníci, autorkou níže uvedených slov je sestra Miriam Šašinková. Pochází ze
Strážnice a žije v klášteře klarisek – kapucínek ve Šternberku. Rádi vám předáváme kousek
jejího duchovního bohatství.

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem za veškerá vyjádření soustrasti s náhlým úmrtím
našeho syna Jiřího.
Velmi si vážíme projevů účasti a pomoci členů folklorních souborů Danaj,
Žerotín, Demižon, cimbálové muziky, zpěváků a všech krojovaných s přípravou
pohřbu. Velmi jste přispěli k dojemnému a důstojnému rozloučení. Upřímné díky.
Děkujeme i vám všem, kteří jste doprovodili Jirku na jeho poslední cestě. Ze
srdce upřímně děkujeme také duchovním otcům Robertovi a Lukášovi za modlitby a slova
útěchy a naděje. Pamatujeme si Jirku jako skromného, hodného, pracovitého a veselého
kluka, vždy ochotného pomoci. Vzpomínejte s námi.
Manželé Sochorovi
Stránka 5

FARNOST RADĚJOV

Dětské mše svaté v Radějově
Marek (10,14): Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: „Nechte děti
přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“
Skloubit všechno dohromady někdy není jednoduché. První dětská mše svatá v Radějově
byla v tomto školním roce až v neděli 24. 10. 2021. Již tradičně byla dětská mše svatá
doprovázená zpěvem a hrou dětí. Tentokrát měly po dlouhé covidové pauze premiéru děti
školkou povinné.
Na tomto místě mi dovolte poděkovat Verči Smaženkové a Terči Potrusilové a všem, kteří
jim pomáhají (bojím se všechny vyjmenovat, abych na někoho nezapomněla). Není to
jednoduché skloubit zkoušky s rodinným životem, nemocnými dětmi, přípravou obědů,
úklidem doma a všemi těmi běžnými věcmi, které jsou pro nás všechny samozřejmé. A
přesto jdou s nadšením připravovat a zkoušet s dětmi i námi „staršími“, abychom společně
chválili Boha. Neboť kdo zpívá, dvakrát se modlí. Moc si vaší práce vážíme a doufáme, že
ještě dlouho nás budete opravovat, že nesmíme natahovat koncovky, máme pořádně
otevírat pusu, vyslovovat, ale hlavně se usmívat.
Děkujeme.
LP
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FARNOST SUDOMĚŘICE
Když se farizeové zeptali Ježíše, kdy přijde Boží
království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází
tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci: `Hle,
tady je!' nebo `tam je!' Neboť Boží království je mezi
vámi.“
Lk 17,20-25

ZA CÍRKEV SYNODÁLNÍ – SYNODA 2021 - 2023
Ve dnech 9. – 10. října 2021 papež František zahájil v Římě synodální proces. Ten
vyjadřuje společně prožívané putování a naslouchání celému Božímu lidu, všem v církvi:
od prostých křesťanů, přes kněze, biskupy až po papeže. Je to nová forma, dosavadní praxe
biskupských sněmů, jejímž cílem je, aby se do celého procesu více angažoval Lid Boží. Je
to zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří - vedeni Duchem Svatým - mají
skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.
17. 10. 2021 se v Olomoucké katedrále konalo Slavnostní zahájení synody, kterou za
farnost Sudoměřice zastupuje p. ing. Josef Janeček.
LO

Modlitba za průběh synody
Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe, jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase
a ve společenství s Otcem i Synem na věky věků. Amen
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ZMÍNKA O MARIÁNSKÉM SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ
V PRAZE
Skončil měsíc růžencový, zasvěcený
Panně Marii. Sochaři Petru Váňovi se
podařilo vzdát jí úctu a lásku tím, že už
víc než rok stojí replika Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí v
Praze.
Socha P. Marie stojí na dříku sloupu,
lehce vytočená, kolem hlavy gloriola z
12 hvězd, ruce sepjaté a oči
pozvednuté k nebi. Dole na podstavci
je vytesáno 15 českých měst a jedné
české misie, které darovaly kámen zdarma, (mimo jiné i obec Dolní Bojanovice). Sloup
také vlastní sanktuárium s mříží, kde je umístěn obraz z 15. stol. Panny Marie Rynecké.
Dne 15.8.2020, na svátek Nanebevzetí Panny Marie, obnovenému Mariánskému sloupu
slavnostně požehnal kardinál Dominik Duka za přítomnosti lidí z celé republiky.
Kardinál v kázání připomněl, že socha P.Marie není symbolem něčí nadvlády, ale
představuje prostovlasou dívku, která připomíná sochu svobody, a ne banální atrakci, jak
uvedli někteří historici. Vrátila se na své místo po více než 100 letech doprovázena mnoha
problémy.
Dějiny sloupu začínají v roce 1650. Byl postaven sochařem Janem Jiřím Bendlem na
Staroměstském náměstí jako poděkování za ochranu před Švédy. Císař Ferdinand III.
doporučil, aby se každou sobotu a o mariánských svátcích konala procesí ke sloupu k
pobožnostem. Ty se konaly i během moru roku 1713, ale i za 1 světové války.
Krátce po vyhlášení samostatného Československa byl sloup stržen a rozbit skupinou
Žižkováků, kteří v něm spatřovali symbol svržené habsburské monarchie. Pražané si
úlomky a menší zbytky rozebírali na památku, ty větší byly odvezeny na prodej materiálu.
Český oficiální tisk přijal zboření sloupu s pochopením a vandalský čin promlčel.
Po čase vznikají spolky usilující o jeho obnovu, ale pro neshody vše skončilo. Přešla válka i
komunistický režim. V roce 1990 vzniká Společnost pro obnovu mariánského sloupu a za 5
let je vyhlášena celonárodní sbírka. A začal kolotoč na úřadech. Probíhaly diskuse, filmy o
dějinách sloupu a sbíraly se podpisy pro, ale i proti stavbě. Dohadování nebralo konce,
historici se přeli s archeology, do toho Akademie věd, Památkový ústav a další. A ještě k
tomu politici, kteří stavbě nerozuměli. I přes tyto špatné vyhlídky se sochař Petr Váňa
rozhodl, že se pokusí tuto památkovou zakázku zvládnout. Vždyť Bůh je s nimi.
Se svým týmem začal pracovat a sháněl materiál. Pracovali bez nároku na honorář, peněz
ze sbírek ubývalo, ale našli se dárci ze soukromých kamenolomů. Božanovského pískovce
z východních Čech, z Itálie a Indie. Podstavec věnovaly čtyři rytířské řády a mnoho dalších.
Ovšem v době, kdy pražské zastupitelstvo nedalo souhlas s umístněním sloupce, se o P.
Váňovi říkalo i psalo spoustu negativních věcí.
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Proto v květnu 2019 přepravil hotové díly sloupu ze své dílny lodí do Prahy, aby je ukázal
zastupitelstvu. Vysvětloval postup práce za pomocí tečkovacího strojku a pomocí
fotogrammetrie z torza originálu, kterých se několik našlo. Např. v hasičské zbojnici v
Praze, Terezíně, na Velehradě a od lidí. Po mnoho peripetiích v únoru 2020 dalo pražské
zastupitelstvo souhlas k umístnění kopie sloupu na jeho původní místo a stavba mohla po
více než 20 letech příprav začít. Po tolika zdrženích paradoxně pomohl koronavirus.
Staroměstské náměstí zelo prázdnotou, všechno zavřeno, bez lidí i turistů. A práce mohly
rychle postupovat. Byly dokončeny 4.6.2020.
Na svátek sv. Václava předal předseda Senátu Miloš Vystrčil Petru Váňovi Stříbrnou
medaili předsedy Senátu za odvahu a vytrvalost v práci. A tak na Staroměstském náměstí
jsou opět vedle sebe Husův pomník a Mariánský sloup, odkazující také na dvě hlavní
interpretace českých dějin. Pro nás věřící je to posvátné místo, kde se můžeme zastavit a
pomodlit a věřit, že Matička Boží nám všechno vyprosí.
J.P.

Foto z misijní neděle 24.10.2021
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Příspěvky farníků
Stařeček, ministranti a jiné příhody
vzpomínkový cyklus nejen o strážnickém kostelníkovi Vaštíkovi
Část 24: Duchovní slovo
Jednů ráno po mši svaté sme sa už v zákristii domluvili se stařečkem, že až dojdeme dom,
budeme sa chvílu věnovat duchovní četbě. Dyš sme došli dom, tož sme sa usadili v
kuchyni. Pomodlili sme sa a stařeček pak četl z Písma svatého. Viděl na mě, že temu ale
moc nerozumím a tož mě to všecko trpělivě vysvětloval. Já sem byl velice rád, protože sem
sa dozvěděl moc nového. Došla tam tenkrát aj moja mamka, podívat sa, co sa děje. Byla
velice spokojená, jak nás viděla, a tož aj hned odešla, aby nás nerušila.
Byla tenkrát taková pohoda, že sa nám to se stařečkem protáhlo až do oběda. Stařenka
velice dobře vařila, tož sem u nich ostal tehdá aj na oběd. Řekl sem stařečkovi, že by klidně
mohl učit aj náboženství. On sa temu ale tak zasmál, že mu byl vidět aj jeho poslední zub a
neřekl nic.
Dlůho a často sem nad tým eště přemýšlal, co mě všecko řekl. Byly to dobré rady do života.
Mamka sa potom velice divila, že nezlobím a stařečkovi řekla, že bysme si mohli číst aj
častějc. No ale na to zas stařeček tolik času neměl.
Takého stařečka, jak sem měl já, bych každému přál. Měl sem ho velice rád a chybí tu. No
ale taký je život. Každý den sa za něho modlím, ale myslím by bylo lepší, dyby sa spíš on
přimlůval v nebi za mě. A tož aj vy, co ste ho znali, ale aj vy, keří ste ho neznali, přidejte sa
v toto dušičkové období ke mně a spomeňte na něho a na svojich blízkých, co už tady
nejsů s nama.
L. Král

Úmysly apoštolátu modlitby
Všeobecný úmysl: Za ty, kdo trpí depresemi
Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u všech podporu, jež
jim svítí na cestu do života.
Národní úmysl: Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto
dnech myslí na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který přemohl
smrt.

Knihovna křesťanské literatury
Spolkový dům, Masarykova 370, Strážnice
Vám nabízí z nových knih:
Život není čas, ale setkání – Richard Čemus
Podtitul- Nové svědectví o Tomáši Špidlíkovi. Žák, nástupce a duchovní syn kardinála
Špidlíka – Richard Čemus (1954) – píše o tom, jak jej poznal, co pro něj setkání s Tomášem
Špidlíkem znamenalo, jak chápe jeho dílo a v čem vidí jeho význam. Název knihy „Život
není čas, ale setkání“ jsou slova Tomáše Špidlíka, která psával jako věnování do svých
knih.
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A každé ráno je cesta domů delší a delší – Fredrik Backman
Fredrik Backman (1981) pochází ze Stockholmu, píše sloupky do švédských novin a na
svůj blog. Jeho knihy vycházejí ve třiačtyřiceti zemích. Tato netypická novela je o chlapci,
jeho otci a dědečkovi a o tom, jak se učí loučit. Je to malá kniha s velkým poselstvím.
Těšíme se na vaši návštěvu: pondělí a středa 9,30 – 11,00 a úterý 16,00 - 17,00

Okénko do strážnické charity
Milí čtenáři Studánky,
dne 16. 9. 2021 proběhla na Orlovně ve Strážnici beseda, kterou pořádala Charita Strážnice
v rámci projektu „Péče o pečující a destigmatizace osob s duševním onemocněním“. Tato
akce byla určena pro všechny, kteří se snaží doma pečovat o své blízké s psychiatrickou
diagnózou tak, aby tyto osoby mohly dál žít ve svém domácím prostředí. Prostřednictvím
této besedy jsme neformálním pečujícím nabízeli rady a možnosti pomoci profesionálních
služeb, které mohou ulehčit péči o tyto osoby a podpořit nemocné na jejich cestě
k zotavení.
V rámci besedy vystoupila MUDr. Marta Holanová, která je lékařkou ambulantní
psychiatrické péče pro dospělé se zaměřením na léčbu závažných duševních poruch,
s přednáškou „Jak lépe porozumět schizofrenii“. Na základě svých bohatých zkušeností
odpovídala na otázky a radila s problémy, které u svých blízkých přítomní neformální
pečovatelé aktuálně řeší. Dále vystoupila také Mgr. Alžběta Klímová s přednáškou na téma:
„Co lidé se schizofrenií očekávají od svého okolí“, která nabídla praktický pohled na
problémy těchto osob, se kterými se mohou ve svém životě potkat.
Beseda probíhala s podporou Jihomoravského kraje a byli na ní přítomni nejen významní
hosté z řad zaměstnanců krajského odboru sociálních věcí, ale také psychiatričtí lékaři
z našeho regionu.
Akce měla velký úspěch a byla zajisté přínosem pro všechny, kdo se zajímají o
problematiku duševně nemocných a jejich podpory na cestě k zotavení. Proto bych ráda
touto cestou ze srdce poděkovala všem, kdo se podíleli na přípravách besedy, především
našim zaměstnancům a klientům Sociálně terapeutické dílny Kotva, kteří svým
občerstvením, obsluhou a výbornou organizací vytvořili skvělou atmosféru akce.
Za Charitu Strážnice
Marie Štípská, ředitelka
E-shop Charity Strážnice https://www.ave-charita.cz/
Nákupem našich výrobků uděláte nejen radost svým blízkým, ale také podpoříte
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jejichž začlenění do společnosti je v dnešní
době ještě naléhavější.
Moc Vám všem děkujeme za podporu našeho charitního díla.
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Nejen pro děti
Svatý Martin
Podle obrázku zakroužkuj správná
slova
Svatý Martin byl
- vědec
- učitel
- voják
Když poznal Pána Ježíše, chtěl se mu
podobat. Jednou potkal žebráka, jak
se třese zimou.
Dal mu půlku svého
- výdělku
- chleba
- pláště
Ve snu pak viděl, že ten žebrák byl samotný Pán Ježíš. Je to stejné, jako ve
větě z evangelia, kterou vyslovil Pán Ježíš:
„Cokoli jste udělali pro jednoho z nejmenších, udělali jste pro ............“
- mně
- sebe
- Boha
Řešení přines do sakristie před první listopadovou dětskou mší svatou.
Budeme losovat výherce.
Vydává ŘKF Strážnice, Radějov, Sudoměřice pouze pro vnitřní potřebu farností. Redakce si
vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Děkujeme všem přispěvatelům.
Vychází 31.10.2021, náklad 630 kusů, příští číslo vyjde 28.11.2021, uzávěrka příspěvků je
19.11.2021 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 6132491339/0800.
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