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Duchovní slovo 

 

Pravda věčná 
Svět je jen příbytkem 

našich těl a duší, 

i kdyby někdo chtěl  

vzpříčit se Bohu,  

pak sotva tuší, ţe svojí 

....záludnou lţí 

k nebesŧm dosáhne 

.....jen stěţí. 

 

Ten, kdo váhá ještě 

zda zŧstat v suchu, 

.....či jít do deště, 

pak ať o radu ..... 

.....prosí Boha. 

Jedině On bez honosného  

.....proudu slova 

s láskou pomŧţe Ti  

.....vstát zas a znova, 

přenese Tě..... 

přes úskalí mnohá. 

 

Nemusíš být mnich, 

abys třímal..... 

.....Knihu knih, 

 

 

 

 

Tu pravdu věčnou,  

.....jedinečnou. 

Abys bytím svým 

.....byl si jist 

vem Bibli a zkus  

.....v ní číst. 

 

Tam jsou ukryty  

nejvzácnější poklady, 

bez přetvářky..... 

.....bez zrady. 

Kdyţ světské pravosti 

.....se nedostává, 

pak Bible je plná práva. 

 

To právo je právem 

.....konečným, 

kdy světské se stane  

bezmocným a 

zbytečným. 

 

Ať člověk ohání se 

.....pravdou křivou, 

bezboţný svět mu 

.....třeba uvěří. 

S pravdou vpravdě lţivou 

však zŧstane stát 

.....venku u dveří..... 

MUDr. Vladimír Gregor 
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Duchovní slovo 
Všichni dobře víme, ţe 

postní doba má být časem 

duchovní obnovy, časem 

vnitřního zápasu o obnovu víry. 

Církev nám nabízí osvědčené 

zpŧsoby, kterými jsou: 

modlitba, pŧst a almuţna. 

 Víme, ţe stačí 

opravdu málo, aby člověk chtěl 

dobře proţít tento postní čas, 

napřiklad: místo sledování televize nebo internetu kaţdý den několik minut četby 

Písma sv. anebo nějakých kníţek s duchovní tematikou. Jednoduché a jak mŧţe být 

účinné.  Letos opět budeme mít moţnost zúčastnit se postní duchovní obnovy (farních 

exercicií; program je uvnitř dnešního čísla Studánky).  

Během některého postního víkendu si s rodinou udělat výlet na nějaké poutní 

místo. Zapojit se do letošní Postní almuţny.  

Jak sami vidíte, je několik zpŧsobŧ, jak dobře proţít postní čas. Přeji kaţdému 

z nás, abychom si našli nějaký zpŧsob, který nám pomŧţe tak proţít tento čas, abychom na 

Květnou neděli, kdy začneme slavit letošní Velikonoce, mohli říci: Pane, děkuji ti za postní 

čas a děkuji za to, co mi pomohlo prohloubit moji víru.  

 

Kaţdému z vás budu fandit během postních dnŧ – váš otec Lukáš.  
 

FARNOST STRÁŢNICE  

Farní informace 
1) Termíny svát. křtu: 15. března, 19. dubna, 10. května, 14. června; 

rodiče osobně hlásí křest na faře a také osobně s o. Lukášem domlouvají 

podrobnosti křtu; setkání s o. Lukášem je moţné samozřejmě domluvit buď 

přes SMS nebo Messenger. 

2) Připomínáme termíny 1. sv. přijímání: ve Stráţnici 17. května a v Petrově 24. 

května. 

3) Besedy pro seniory v Petrově (vţdy v pondělí v 9.30 hod.): 30. března, 27. dubna, 25. 

května.   

4) V sobotu 21. března v 18,15 hod  zveme na faru mladé muţe, kteří se společně chtějí 

pomodlit, rozjímat nad biblickými texty a ve skupině vrstevníkŧ si popovídat o víře; 

setkání je adresované vysokoškolským studentům a zaměstnaným muţům ve věku 25 

– 40 let; setkání se koná na podnět mladých muţŧ z farnosti, kteří sami vyjádřili zájem o 

takový zpŧsob křesťanské formace.   

5) Děkujeme všem farníkŧm, kteří se zapojili do příprav letošního Fašankového plesu; 

děkujeme všem dobrodincŧm plesové tomboly a vinařŧm, kteří darovali vzorky na 

plesovou ochutnávku vín – Pán Bŧh zaplať! 
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Kříţové cesty 
 
Stráţnice  - středa 17.30 u sv. Rocha; pátek po „dětské“ mši sv.; neděle 14 hod. 

 

29. února (pátek): ... … … … 

1. března (neděle): … … … … 

4. března (středa) – kaple sv. Rocha 17.30 

6. března (pátek) – nebude / poboţnost k BSPJ 

8. března (neděle): pod vedením o. Martina (duch. obnova) 

11. března (středa): ráno v kostele pod vedením o. Martina (duch. obnova); večer u sv. 

Rocha nebude 

13. března (pátek): … … … … 

15. března (neděle): … … … … 

18. března (středa) – kaple sv. Rocha 

20. března (pátek): … … … … 

22. března (neděle): … … … … 

25. března (středa) – kaple sv. Rocha 

27. března (pátek): ... … … …  

29. března (neděle) – Kříţová cesta na Ţerotín 

1. dubna (středa) – kaple sv. Rocha 

3. dubna (pátek) – Kříţová cesta ulicemi 

Stráţnice 

5. dubna (Květná neděle) – nebude (společná svát. smíření) 

8. dubna (středa) – kaple sv. Rocha 

10. dubna (Velký pátek) – 12 hod. pod vedením kněze 

 

Petrov: 

čtvrtek po „dětské“ mši sv.; neděle 14 hod. 

 Kříţová cesta ulicemi Petrova bude v pátek 27. března.  

 

 

Pozvánka na triduum 
konané ve dnech 27. března – 29. března 2020. 

Začínáme v 17.45 před večerní mší svatou.  

Zveme všechny maminky, babičky, tatínky, dědečky, kmotry a 

všechny, kteří cítí potřebu modlit se za děti. Pořádá hnutí Modliteb 

matek. 
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Program postní duchovní obnovy (8. – 11. 3. 2020). 
 
Neděle 8. 3. 

Poboţnost Kříţové cesty a modlitby Korunky k Boţímu milosrdenství (s o. Martinem): 

Stráţnice 14 hod., Petrov 15 hod. 

Stráţnice 18.30 hod.: Mše sv. na zahájení duch. obnovy  (promluva o. Martina), po mši sv. 

adorace Nejsvětější svátosti a příleţitost ke zpovědi. 

 

Pondělí 9. 3. 

Stráţnice 8.00 mše sv. s promluvou o. Martina pro seniory. 

Petrov od 9 hod. návštěva nemocných. 

Petrov 10 hod. mše sv. s promluvou o. Martina pro 

seniory a po mši sv. poboţnost na hřbitově.  

Stráţnice: od 17.30 hod. adorace Nejsvětější 

svátosti, příleţitost ke zpovědi u o. Martina, 18.30 

mše sv. a po ní přednáška pro rodiče. 

 

Úterý, 10. 3.: 

Stráţnice 8.00 mše sv. s promluvou o. Martina. 

Stráţnice od 9 hod. návštěva nemocných. 

Stráţnice 17 hod. poboţnost na hřbitově. 

Petrov: od 17.30 hod. adorace Nejsvětější svátosti, příleţitost ke zpovědi u o. Martina, 

18.30 mše sv. a po ní přednáška pro rodiče. 

 

Středa, 11. 3.: 

Stráţnice: 8.00 mše sv. s promluvou o. Martina a po mši sv. Kříţová cesta. 

Petrov: 16.30 Kříţová cesta, v 17 hod. mše sv. s promluvou o. Martina. 

Stráţnice 18.30: mše sv. s promluvou o. Martina a zpěv Te Deum na poděkování za 

duchovní obnovu.  

 

Naše poděkování o. Martinovi za jeho sluţbu vyjádříme finančním darem – sbírkou během 

středečních bohosluţeb – o. Martin bude chtít náš dar předat na probíhající opravu varhan 

v kostele sester boromejek v Praze.  

 

 

Poděkování 

Děkuji všem, kteří mi přáli k mým kulatinám, hlavně otcŧm Lukášovi, Robertovi a Jackovi 

a Davidovi, téţ všem farníkŧm z Petrova. Pán Bŧh zaplať! 

Marie Krŧtilová 
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Ministrantský tábor 2020 
Váţení rodiče, milí kluci, 

srdečně Vás zveme na letošní ministrantský tábor, který se uskuteční ve dnech (ne)16. 8. - 

(so) 22. 8. 2020 v podsadovém tábořišti nedaleko obce Hoštejn (okres Šumperk). Zváni 

jsou nejenom ministranti, ale všichni kluci od 8 let. Cena tábora 1400,- Kč. Pokud by cena 

byla překáţkou účasti, je moţné cenu, po domluvě, sníţit. Případné dotazy a další 

informace Vám rád poskytne hlavní vedoucí tábora Vladimír Pokorný 

(ministranti.straznice@gmail.com, +420 737 845 452) . 

Děkujeme také touto cestou všem, kteří na nás ministranty myslíte ve svých modlitbách! 

Pán Bŧh zaplať!  

Vedoucí ministrantŧ  

 

Postní večeře 

Kaţdou středu v době postní nás čekají dětské mše svaté s kříţovou cestou 

a následuje pro děti společná večeře. Tyto večeře jsou v reţii ochotných 

maminek, tetiček či babiček.  Moc děkujeme za ochotu. Pán Bŧh zaplať. 

Rozpis večeří: 

4. 3. Hanka Gazdová, Marie Nováková 

11. 3. Martina Dvořáková 

18. 3. Gabriela Winklerová  

25. 3. Jindřiška Nováková 

1. 4. Lenka Příborská 

 

Kříţové cesty – rozpis na nedělní kříţové cesty 
1. 3. rŧţencové společenství 

8. 3. maminky 

15. 3. senioři 

22. 3. tatínci 

29. 3. fatimský apoštolát 

5. 4. schóla 

 

Návštěva Panny Marie Fatimské 
3. března bude do naší farnosti přivezena putující socha P. Marie 

Fatimské. První týden bude vystavena v našem kostele, pak bude 

putovat po farnosti.  

Kdo bude mít zájem, ať se přihlásí u J. Káčerkové č. 11. 

FARNOST RADĚJOV 
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   FARNOST SUDOMĚŘICE 

Kdo se napije vody, kterou mu dám já, praví Pán, 

stane se v něm pramenem vody, tryskající do       

života věčného.                                  Jan 4,13-14 

 

POUŤ KE SV. JOSEFU 
Pomalu přichází jaro a s ním i svátek sv. Josefa. Jaký byl 

tento světec, kterého označujeme jako zachránce církve? 

V Bibli čteme, ţe ho nazývali spravedlivým. V té době to 

znamenalo, ţe ten člověk ţil podle Boţích přikázání a také, ţe 

měl velkou pokoru, kdyţ přijal Boţí vŧli a stal se pěstounem. 

On, obyčejný tesař, který tak snil o lidské lásce, manţelství a dětech. Dostal sice 

nejkrásnější ţenu, kterou si okamţitě zamiloval, ale zároveň se vzdává svého  snu a touhy. 

Bŧh mu musí pomoci překonat bolest. Vţdyť On to tak chtěl. Přece i Josef, i celý národ 

čekali na toho, kdo se měl narodit jako Jeho Syn. V jejich manţelství bude on poslušný, on 

bude čekat na svŧj podíl v lásce jich dvou…  

Jaké by to bylo pěkné věnovat některou farní pouť ke sv. Josefu! Přece ho dost uctíváme.  

Josef je svatým patronem Kanady a v Montrealu je mu zasvěcena bazilika s názvem 

Oratorium svatého Josefa. Kaţdoročně tuto baziliku navštíví miliony poutníkŧ. Kanadský 

lid se utíká ke svému patronu sv. Josefovi, obrací se na něho se svými prosbami a lidé se 

modlí i na veřejnosti. Věří, ţe ochraňuje celou zem, jak se tak v minulosti několikrát i 

potvrdilo.  

Za vznik tohoto poutního místa se zaslouţil kanadský římskokatolický řeholník 

Kongregace sv. Kříţe André Bessette. Ztotoţňoval se s sv. Josefem a jeho ţivotem 

naplněným tvrdou prací. Uţ jako chlapec těţce pracoval. Jeho oddanost a modlitby ke sv. 

Josefu mu pomáhaly překonat těţké chvíle. Měl podobné dětství. Rodina ţila v chudobě. 

Otec Isaac B. byl tesař a dřevorubec. Kdyţ bylo Andrému 9 let, zabil otce padající strom. 

Matka zŧstala sama s 10 dětmi. Do 3 let zemřela na tuberkulózu. Kněz jejich farnosti si 

chlapce všiml a doporučil jej arcibiskupu Ignaci Bourgetovi. V roce 1872 byl přijat a 

vstoupil do noviciátu kongregace, kde získal řeholní jméno André. 

Jeho křestní bylo Alfred. Věčné sliby sloţil 2.2.1874 ve věku 28 let. Stal se vrátným Notre 

Dame College v Côte-des-Neiges, pŧsobil také jako kostelník a posel. Na svých návštěvách 

u nemocných je mazal olejem, který pocházel z lampy ve vysokoškolské kapli a 

doporučoval jim, aby se modlili ke sv. Josefu. Lidé tvrdili, ţe byli vyléčeni modlitbami 

bratra Andrého a sv. Josefa. André to vytrvale odmítal, ţe by on vyléčil lidi. Chtěl, aby byl 

sv. Josef ctěn, proto započal kampaň na stavbu kaple jemu zasvěcené. Kdyţ ve škole 

vypukla epidemie, André se nabídl jako zdravotní bratr a ani jeden člověk nezemřel. Jeho 

pověst se rychle rozšířila a začali přicházet nemocní. 

 Roku 1924 se začala stavět bazilika s názvem Oratorium svatého Josefa blízko kaple. 

V kostele stojí vysoká socha sv. Josefa s Jeţíškem. Vitráţe oken zdobí výjevy ze ţivota: 

První Sen s andělem, Narození Jeţíše, Útěk do Egypta, Obětování, Nalezení v chrámu, 
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Práce s dřevem, Jeţíš tesařem aţ po Smrt Josefa. V bazilice je 2000 míst na sezení a 10 000 

na stání. Atributy sv. Josefa: dítě Jeţíš, hŧl, koš, lilie, tesařské a truhlářské nástroje. Otec 

André zemřel roku 1937 ve věku 91 let. Jeho ostatky leţí v hrobce pod hlavní kaplí oratoře. 

Proces blahořečení začal 20.11.1940, blahořečen byl 23.5.1982 papeţem Janem Pavlem II. 

z dŧvodu uzdravení nemocného, první zázrak. 2009 byl potvrzen druhý zázrak na jeho 

přímluvu. Svatořečen byl 17.10.2010 papeţem Benediktem XVI. Svatý Josefe a svatý 

André Bessette, orodujte za nás. A na závěr: „Slyšeli jste, ţe sv. Otec František má na stole 

sošku sv. Josefa, jak leţí, spí, sní…“                     JP

   

Milí sudoměřičtí farníci, 

od 3.3.2020 bude v Radějově na celý březen socha Panny Marie Fatimské 

posvěcená Janem Pavlem II. Máme moţnost si ji na týden půjčit i do naší 

farnosti.  

Přivezena bude do Sudoměřic v sobotu ráno 14.3.2020 na mši svatou. Po mši 

svaté budeme mít moţnost, podle předem určeného seznamu zájemců,  si tuto 

sochu vzít se vší úctou domů na půl dne. Někdo dopoledne, někdo odpoledne a 

na další mši svatou se musí přinést zpět do kostela. Po mši svaté bude opět 

zapůjčena dalším zájemcům. Pana Maria Fatimská můţe takto putovat po 

domácnostech aţ do pátku 20.3.2020, kdy bude po mši svaté opět převezena do 

Radějova.  

PŘEDBĚŢNÉ OZNÁMENÍ PLÁNOVANÉ POUTI A TÁBORA 

7.5. – 9.5.2020 

Farní pouť Butkov na Slovensku a Turzovka. 

 

Dospělý za ubytování, vstupné a strava na 2 dny        50 

Euro plus 300 Kč doprava,  

Děti do 15ti let 25 Euro plus doprava zdarma  

 
 

 

 

 

FARNÍ RODINNÝ TÁBOR VE ŠTÍTNÉ NAD VLÁŘÍ  2.8. – 8.8.2020 

Cena za osobu na týden ubytování je 500Kč. Doprava a strava vlastní. 

 
 



 
Stránka 8 

 

 

Seznamte se – náš nový jáhen David 
 

Jistě jste si už všimli, že během bohoslužeb (a také mimo kostel) můžete spatřit ve Strážnici 

nového člena místní komunity piaristů. V kostele jej poznáte podle zvláštního liturgického 

roucha – dalmatiky, která trošku připomíná kněžský ornát. Od února 2020 se prozatím na 

tři měsíce stal součástí naší farnosti nový jáhen David. Zveme vás k malému seznámení.  

 

Začneme hezky po 

našem: Vitajte u 

nás! Mohl byste se 

nám trošku 

představit? 

Jmenuji se Dawid 

Bartochowski. 

Pocházím z města 

Stalowa Wola. To je 

na jihovýchodě 

Polska, zhruba tam, 

kde se setkávají 

hranice Polska, 

Slovenska a 

Ukrajiny, jakoby 

vzdušnou čarou na 

sever od Košic. Mám jednoho bratra. Je o 8 let starší a uţ má rodinu, 3 děti.   

 

Jakými školami, případně zaměstnáním jste prošel?  

Po ukončení gymnázia maturitou jsem studoval politologii na dvou univerzitách. Šest let 

jsem byl zaměstnán v obchodním řetězci Tesco. Nyní končím teologickou fakultu 

v Krakově. Po ukončení mé nynější praxe budu mít v první polovině května státnice. Mimo 

to jsem vystudoval obor poradce při volbě povolání.  Jako  bohoslovec jsem vyučoval 

v krakovských školách u piaristŧ v posledních třídách základní školy, jak si zvolit budoucí 

školu, zaměstnání. 

 

Vzpomenete si ještě na vaše první setkání s piaristy? 

Bylo to na pěší pouti do Čenstochové. V srpnu na hlavní oslavy putují na Jasnou Goru pěší 

poutě z celého Polska. Šli jsme to 9 dní. Při náhodném setkání s piaristickými bohoslovci 

jsem dostal letáčky o řádu. Zajímavé pro mě bylo, ţe je to řád, v němţ má kněz pastoraci a 

zároveň mŧţe být vychovatelem a učitelem. Neţije uzavřený v klášteře, ale ţije ve světě. 

 

Kdy jste byl vysvěcen na jáhna a co vás čeká dál? 

Na jáhna jsem byl vysvěcen 25.5.2019. Datum kněţského svěcení je stanoven na 

23.5.2020.  Bude to ve Varšavě v našem piaristickém kostele Panny Marie Vychovatelky 

mládeţe. Budeme vysvěceni 3 piaristé. 
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Jaké máte záliby?  

Procházky, túry, ţivotopisné a historické knihy, dobrý film. Poznámka O. Lukáše: A velmi 

dobře vaří :-) 

 

Máte nějakého oblíbeného světce? 

U piaristŧ je řeholní tradice, ţe ke křestnímu jménu dostáváme patrona řeholního ţivota. Já 

jsem zvolil svatého Michaela archanděla. 

 

Proč jste se rozhodl jít do České republiky? 

Poprvé jsem byl ve Stráţnici jako bohoslovec 1. ročníku. Okouzlilo mě město, milí lidé a 

okolí. A i z historického hlediska není bez zajímavosti, ţe je to místo, kde první piaristé 

začali pŧsobit mimo Itálii.  

 

Jak je pro vás náročná čeština? 

Je to sice slovanský jazyk, ale gramatika je dosti komplikovaná. Stále se mám co učit. 

V Krakově jsem  se učil češtinu na seriálu Arabela. A kdyţ uţ jsme u českých pohádek, tak 

pohádkou mého dětství byl Krteček :-). 

 

Děkujeme za rozhovor a přejeme vám, ať se vám u nás líbí!  

-hc- 
 

PŘÍSPĚVKY FARNÍKŮ 

Pětiminutovka k zamyšlení 
Přemýšlel jsi někdy nad svým ţivotem? Určitě byl okamţik, kdy ses zastavil a dělal 

nějakou reflexi. Mě tento víkend zaujala věta, kterou běţně slýcháme: “Jděte ve jménu 

Páně.” Co to vlastně znamená, jít ve “jménu” Páně?  

Říká se, ţe Bŧh má jmen hned 

několik. Jako “Pána” většinou 

označujeme Jeţíše. Co znamená pro 

tebe ţít jako jeho bratr či sestra? Co 

pro tebe znamená nosit jeho 

pomyslné příjmení, v reálném ţivotě 

přívlastek “křesťan”. Chodíš 

opravdu po stezkách Boţích kaţdý 

den? Je tvŧj ţivot obrazem lásky a 

Boţího království?  

To má začínat mezi námi. Stačí 

málo, letmý úsměv na neznámého, 

veselý pozdrav, podrţení dveří dědovi za tebou, modlitba za maminku. Ty jsi oheň lásky, 

co zapaluje srdce druhých skrze ducha, i ty neznámé. Co mŧţeš zlepšit? Jaké jsou tvé 

kaţdodenní malé-velké skutky?                          Terezie Lucie 



 
Stránka 10 

 

 

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

Část třináctá: Povedená dvojka 
 

Bylo to jednŧ v létě, ve všední deň, na ranní mši svatéj. Kostelník Vaštík nasadil číslo 

písničky, co sa bude zpívat do tabule, kerá byla nad vchodem do sakristie tak, aby byla 

vidět aj pod chórŧ. Lidé v kostele si nalistovali písničku v Boţí cestě a uţ sa enom čekalo. 

Nedělo sa ale vŧbec nic. Varhaník totiţ nedošel, asi zaspal. Kostelník také případy řešil tak, 

ţe si stŧpl do dveří sakristie a začal zpívat sám. Lidé v kostele sa k němu přidávali, a kdyţ 

né, toţ to klidně odzpíval celé aj sám. A tak to bylo aj tenkrát.  

 

Oltář byl plný kvítek a bylo to cítit po celém 

kostele, bylo to aţ omamné. Ministrant, kerý 

šel přenášat misál aj s těţkým podstavcem, to 

nezvládl. Ministrant byl malý a nezkušený a 

jak misál nadzvihl, toţ sa mu podlomily nohy 

a spadl na zem a misál aj s podstavcem na 

něho. Druhý ministrant sa uţ delší dobu potil 

a bylo vidět, ţe je mu špatně, určitě z tych 

kvítek. Kdyţ uviděl, co sa stalo temu 

druhému, toţ obrátil oči a omdlel. Včil ostal 

leţat na zemi také. Jak to kostelník uviděl, toţ 

přestal zpívat a lidé v kostele také. Všecí byli 

zvědaví. Stŧpli si a nahlédali co sa stalo.  

Kostelník spěchal hned na pomoc. První šel zachránit teho menšího s tym misálem. Zdělal 

ho z něho, aby si mohl stŧpnŧt a přenésl ho sám. Ministrant začal konečně pořádně dýchat a 

šel si kleknŧt na svoje místo. Potom šel kostelník zachránit teho druhého, co omdlel. Chytil 

ho a zatáhl do sakristie. Tam ho polél vodŧ, co byla na umývání rukŧ, aby sa zpamatoval. 

Ten sa za chvílu probral, ale hleděl, jak vyoraná myš. Nevěděl, co sa stalo, ani kde je. 

Kostelník mu řekl, aby zpátky k oltáři uţ nechodil, ţe sa s ním uţ podruhé táhat nebude, 

aby šel rači dom. 

Potom sa šel podívat na teho dalšího. Ten měl guču na hlavě, ale ministroval dál. Kostelník 

si enom pro sebe řekl: „To je dobře, ţe nemusím jít ministrovat já a zpívat uţ také nebudu. 

Ať si lidé zpívajŧ sami. Mě bolí koleno, idu si rači sednŧt. Šak uţ teho dneskaj bylo dost.“  

 

Po mši svaté si kostelník zavolal teho ministranta s gučŧ na na hlavě a povidá: „Vás dvoch 

uţ spolem ministrovat nenechám. Eště byste si tady ublíţili. Rozdělím vás a ke kaţdému 

dám staršího ministranta. A ty poď sem. Musím ti zatlačit tŧ guču, co máš na čele. Eště by 

si tvoja mamka mohla myslet, ţe sem ti to udělal já. Šak sem ju zahlédl v kostele. Toţ uţ sa 

tumluj, ať ti neuteče a běţ s ňŧ dom. Ty dvě koruny, cos dostal za ministrování, nemusíš 

hned utratit v cukrárně. Pokazíš si zuby a budeš mět enom jeden jak já.“ Potom sa temu 

srdečně zasmál a bylo vidět, ţe je to pravda. 

L. Král 
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RODINNÉ CENTRUM VÁS ZVE 
 Maminky, zveme vás do našeho mateřského klubu Sedmihlásek : 

Čtvrtek 9,30-12 hod  - HRÁTKY S BATOLÁTKY 

středa, pátek 9 – 12 hod otevřená herna s písničkami a tancováním. 

čtvrtek 16 – 18 hod volná herna. V tomto čase moţnost základního 

rodinného poradenství. 

RELAXAČNĚ POHYBOVÁ PŘÍPRAVA K PORODU 

(2x měsíčně  na základě domluvy s lektorkou - N. Měsíčková 

rodimesrdcem@gmail.com. 

nebo 722 787 540. Cena 120Kč/1lekce) 

PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ NA MANŢELSTVÍ 

Pro jednotlivé páry nebo  více párŧ na základě domluvy :  

email.cprstraznice@seznam.cz, mob. 603240533 

DĚTSKÁ SKUPINA RYBIČKA STRÁŢNICE 

Miniškolka rodinného typu,pro max.12dětí. Přijímáme děti 

celoročně. 

Kontakt:B.Bučková, 603240533      www.straznice.dcpr.cz 

 

 

mailto:rodimesrdcem@gmail.com
mailto:email.cprstraznice@seznam.cz
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Postní almuţna 2020 
 

Není tomu tak dávno, co jsme ukončili vánoční období a jiţ je tady měsíc březen a s 

ním jiţ tradičně spojené postní období.  

I letos tak máme moţnost modlitbou a pŧstem uklidnit svou mysl a otevřít srdce ve 

vztahu k Bohu i bliţním tak, aby se obnovila naše duševní síla a víra.  

 

Právě teď probíhající postní období a s ním spojená Postní almuţna pak mohou být 

jednou z  moţností pomoci druhým z  toho, co jsme si v době pŧstu odřekli. Ušetřené 

finanční prostředky (za odřeknuté sladkosti, zábavu, alkohol, cigarety...) mŧţete (např. 

po skončení dne) spočítat a tímto zpŧsobem ušetřený obnos poté vhodit do skládací 

papírové schránky, kterou jste si jiţ mohli vyzvednout v kostele.                                                                                               

Tuto krabičku můžete mít doma po celou postní dobu a na Květnou neděli ji pak 

přinesete do kostela na určené místo. Výnos pak bude vyuţit na základě aktuálních 

potřeb a po schválení Radou charity. 

 

Loňský celkový výtěţek Postní almuţny ve výši 53.797 Kč jsme  pouţili následovně:  8 tis. 

Kč na podporu činnosti naší sociální sluţby - sociálně terapeutické dílny, která pomáhá 

osobám s duševním onemocněním, 7 tis. Kč na podporu chráněných pracovišť, 

zaměstnávajících osoby se zdravotním postiţením, 28,8 tis. Kč na částečnou úhradu 

nákladŧ rekonstrukce domu Charity Stráţnice na Dŧbravě, který po nezbytných opravách 

bude slouţit pro aktivity naší Charity. Z výnosu loňské Postní almuţny jsme rovněţ částkou 

10 tis. Kč podpořili Arcidiecézní charitu Olomouc v rámci její pomoci pro potřebné osoby 

(zejména děti) na Ukrajině. 

 

INFORMACE 

Knihovna křesťanské literatury 
Spolkový dŧm, Masarykova 370, vám nabízí z nových knih: 

 Návrat ztraceného syna – Henri Nouwen (1932-1996) 

Henri Nouwen je katolický kněz , pŧvodem z Nizozemska, který patří k předním autorŧm 

duchovní literatury 20. století. 

Roku 1983 Nouwen poprvé zahlédl reprodukci slavného Rembrandtova obrazu, na němţ 

otec objímá marnotratného syna. Výjev ho naprosto uchvátil.. Záhy se mu naskytla 

příleţitost odjet do Petrohradu a strávit pár dní v tichu před originálem. Jednotlivé postavy 

na obraze k němu promlouvaly tak mocně, ţe o nich musel rozjímat po mnoho dalších let. 

Postupně se našel v obou synech. Knihu vydaly Paulínky v novém překladu Kateřiny 

Lachmanové. 

Raději smrt neţ hřích – Příběh Anky Kolesárové – Magdaléna Rusiňáková 

OKÉNKO DO STRÁŢNICKÉ CHARITY 
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 Anka Kolesárová(1928-1944), mučednice čistoty a první blahoslavená Slovenka, která 

nebyla řeholnicí, se na sklonku druhé světové války stala obětí válečného zločinu, jeţ na ní 

spáchal voják Rudé armády. „Její hrdinská odvaha obětovat svŧj ţivot pro křesťanské 

hodnoty, vnitřní krásu a dŧstojnost ţeny, dodala mnohým naději, aby ţili v čistotě a 

bojovali kaţdodenní boje“ říká otec Pavol Hudák iniciátor jejího blahořečení. 

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

 

TJ OREL STRÁŢNICE 
TJ Orel Stráţnice zve své členy na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŦZI, která se uskuteční 

dne 8.3.2020 v 16.00 v klubovně Orla. Srdečně zve vedení Orla 

 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY – březen 
Evangelizační úmysl Katolíci v Číně 

Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě. 

Národní úmysl Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím 

pro hledající, katechumeny, trpící a nemocné. 
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NEJEN PRO DĚTI 
 

 

 
Postní doba nás vede k očištění srdcí.  

Vyber obrázky, které znázorňují, jak a čím mŧţeme očistit své srdce. Ostatní 

vyškrtej. 
Splněný úkol přines do sakristie před první březnovou dětskou mší svatou. Budeme losovat. 

 

 

Vydává ŘKF Stráţnice, Radějov, Sudoměřice pouze pro vnitřní potřebu farností. Redakce si 

vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Děkujeme všem přispěvatelŧm. 

Vychází 29.2.2020, náklad 780 kusŧ, tisk: Tiskárna Sukupovi  

Příští číslo vyjde 29.3.2020, uzávěrka příspěvkŧ je 20.3.2020 

Své náměty a připomínky mŧţete 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 

http://www.straznice.farnost.cz/
http://www.radejov.farnost.cz/
http://www.sudomerice.farnost.cz/

