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Duchovní slovo

Kolikrát už jsme slavili Vánoce? Kolikrát jsme si
říkali, že letošní Vánoce se budou lišit od těch ostatních?
Kolikrát jsme si u štědrovečerního stolu přáli pouze to
nejlepší a říkali jsme si, že už nechceme opakovat staré chyby?
Kolikrát během příprav na Vánoce jsme si říkali: tak,
letos konečně zavolám, popřeji, napíšu, navštívím?
Kolikrát (bohužel) zůstalo pouze u slov?
Kolikrát na začátku nového roku jsem si říkal: letos to bude úplně jinak?
Kolikrát???
Přejí každému z nás, abychom letošní Vánoce oslavili tak, abychom nemuseli mít
výčitky svědomí, že něco jsme chtěli a nakonec všechno zůstalo „při starém“.
Přeji každému z nás, abychom – s Boží pomocí – dokázali překonat „zeď“ slov a
uskutečnili to, co nám napovídá naše srdce. Však Boží narození je o tom, že „Slovo se stalo
Tělem“.
Požehnané Vánoce a radostný začátek nového roku – s darem modlitby otec
Lukáš.

Petrovjanům,
Sudoměřičanům,
Radějovjanům,
Strážničanům...
nám, nám
narodil se!
Přejeme všem, ať u
jesliček nabereme
druhý dech na cestu
k Němu.
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FARNOST STRÁŽNICE
Farní informace

-

-

-

-

- Farní dovolená na Spiši: letos v srpnu (od pondělí 3.8. do neděle
9.8.) je naplánovaná farní dovolená v piaristickém středisku Lapsze Nizne
na Spiši; cena za ubytování a celodenní stravu je 2.600 Kč za osobu; na
programu: procházky a výlety polsko – slovenským pohraničím, Pieniny,
Tatry, pltě na Dunajci apod. Společný program a také čas pro rodiny, pro
jednotlivce. Středisko nabízí ubytování jak pro rodiny s dětmi a mládež, tak pro
seniory. Zájemci ať se přihlásí u otce Lukáše a podle počtu zájemců upravíme
program a domluvíme dopravu (buď autobus, který tam bude celý týden anebo
auta); www stránky střediska www.osrodek.pijarzy.pl
Farní příměstské jarní prázdniny (17. – 21. 2.); pro děti a mládež, která o jarních
prázdninách zůstane doma, je tady nabídka společného programu; příměstské
prázdniny na Spolku budou začínat ráno a podle programu budou končit buď
kolem oběda, nebo odpoledne; na programu bude: výlet do aquaparku, promítání
filmů, sport, hry apod.; poslední den (pátek 21. 2.) plánujeme farní výlet do
Mariazell; osoby, ochotné se zapojit do programu a připravit pro děti nějaký
zajímavý program (kroužky), ať se přihlásí u otce Lukáše.
Besedy pro seniory v Petrově (Kulturní dům; začátek 9.30 hod.): 20. ledna, 10.
února, 23. března.
Termíny křtu v 1. čtvrtletí 2020: 12. ledna (ponaučení 6. ledna); 9. února
(ponaučení 3. února); 15. března (ponaučení 12. března).
V sobotu 22. února se bude konat tradiční Orelsko – farní fašankový ples; už dnes
vás chceme poprosit o dary do tomboly a ochotné vinaře o víno na plesovou
ochutnávku vín; organizační setkání před plesem bude ve čtvrtek 23. ledna po
večerní mši sv.
Společná příprava snoubenců bude zahájena v neděli 26. ledna ve 13 hod. na
Spolku; prosíme, aby na první setkání přišli všichni snoubenci (včetně těch, kteří
přípravu snoubenců budou absolvovat mimo Strážnici), kteří letos mají nahlášený
termín církevního sňatku; na tomto setkání budou předané všechny tiskopisy a
informace ohledně právních předpisů.
Příští setkání farní rady bude v pátek 6. března.

Farní pastorační kalendář na rok 2020.
- 11. ledna (sobota) – Tříkrálová sbírka.
- 26. ledna (neděle) – Zahájení společné přípravy
letošních snoubenců.
- 11. února (úterý) – 11. Pouť nemocných k Panně
Marii Strážnické a k ostatkům sv. Jana Pavla II.
- 17. – 21. února (pond. – pátek) – Farní „příměstské“
jarní prázdniny (hry, filmy, výlety apod.)
- 22. února (sobota) – Orelsko farní fašankový ples.
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26. února – Popeleční středa.
28. 2. – 1. 3. (pá. – ned.) – Víkendová duch. obnova pro mládež s O. Lukášem.
8. – 11. března (neděle – středa) – Farní postní duch. obnova (vede P. Martin
Bejček OSB, farář v Letonicích).
27. března (pátek) – Křížová cesta ulicemi Petrova.
3. dubna (pátek) – Křížová cesta ulicemi Strážnice.
4. dubna (sobota) – Děkanátní setkání mládeže.
12. dubna – Velikonoce.
18. dubna (sobota) – Pouť veselského děkanátu do
Olomouce (400. výročí smrti sv. Jana Sarkandra).
1. května (pátek) – Jarní pouť k ostatkům sv. Jana Pavla II.
(7. výročí uvedení ostatků do kostela Panny Marie).
3. května (neděle) – Ve Strážnici a v Petrově budou mše sv.
za živé a zemřelé hasiče.
5. května (úterý) – Adorační den v kostele Panny Marie.
17. května (neděle) – 1. sv. přijímání ve Strážnici.
24. května (neděle) – 1. sv. přijímání v Petrově.
7. června (neděle) – Adorační den v kostele sv. Martina.
11. června (čtvrtek) – Boží Tělo – eucharistický průvod v Petrově a ve Strážnici.
26. – 28. 6. (pá. – ned.) – Strážnické slavnosti (sobotní koncert + nedělní mše sv.
za MFF).
2. července (čtvrtek) – Adorační den v kostele sv. Václava v Petrově.
20. – 26. července – Mezinárodní setkání piaristické mládeže (PYM) v Polsku.
26. 7. – 2. 8. (ned. – sob.) – Ministrantský tábor.
3. – 9. srpna (pond. – neděle) – Farní dovolená v Lapszach (polská Spiš).
15. – 16. srpna – Strážnická mariánská pouť.
8. září (úterý) – Farní pouť na Sv. Hostýn.
13. září (neděle) – Dožínková mše sv. a odpoledne farní děkovná pouť na
Blatnickou horu.
28. září (pondělí) – Svatováclavské hody a 20. výročí posvěcení kostela sv.
Václava v Petrově.
9. – 11. října (pátek – neděle) – Setkání piaristické mládeže v Krakově.
17. října (sobota) – 270. výročí posvěcení kostela Panny Marie.
18. října (neděle) – Mše sv. za živé a zemřelé členy strážnické orelské jednoty.
22. října (čtvrtek) – Svátek sv. Jana Pavla II. – Podzimní pouť.
2. listopadu (pondělí) – Dušičkové pobožnosti na hřbitově v Petrově a ve
Strážnici.
8. listopadu (neděle) – Svatomartinské hody.
22. listopadu (neděle) – Slav. Ježíše Krista Krále – obnova ministrantských a
akolytských slibů.
29. listopadu (neděle) – Advent: rorátní mše sv., koncerty, besídky, rozsvícení
vánočního stromu apod.
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Vyjádření Českomoravské provincie Řádu piaristů
Během posledních týdnů se v mediích objevila informace, že piaristé prohráli
soudní spor se státem ve věci neoprávněného převedení piaristického majetku ve Strážnici
(pozemky za kostelem Panny Marie a část budovy koleje podél Piaristického nám.). Před
několika lety jsme se rozhodli, že využijeme právem dovolené kroky za účelem získaní zpět
piaristického majetku v Mikulově a ve Strážnici. Musíme pamatovat, že stát neprávem
převedl některé církevní budovy a pozemky na kraje a takové soudní procesy zahájily také
ostatní řády, ne pouze my. V rámci procesu restitucí byly nám vrácené naše budovy a
pozemky v Mikulově (polnosti), v Litomyšli (kostel a klášter) a v Předboři u Prahy
(budovy, les, rybníky a polnosti). Už několik roků se snažíme hospodařit s majetkem, který
nám byl vrácen; z toho vyplývají veškeré povinnosti, včetně daní, které odvádíme státu.
Ohledně procesu o vracení piaristických budov v Mikulově jsme sami stáhli žalobu. Zůstala
pouze žaloba na pozemky a budovu ve Strážnici. Nikdy nebylo naším úmyslem a nebylo to
v plánu, že by měl ukončit své působení Domov pro seniory! Pokud někdo šíří takové
zprávy, je to lež. Hlavním účelem žaloby bylo spravedlivé právo žádat o to, co patřilo
piaristům. Díky vrácení pozemků kolem kostela Panny Marie jsme mohli získat stavební
prostor na stavbu budov pro řád a farnost (školka, centrum volného času, klubovna apod.).
Budova kláštera by zůstala na svém místě, bez žádných zásahů z naší strany, a i nadále by
tam byl Domov pro seniory. Bohužel, lidské spravedlnosti jsme se nedočkali. Není to žádná
prohra piaristů, ale spíše otázka spravedlivého vyrovnání s nespravedlivou minulostí. Po
konsultaci s představenými řádu jsme se rozhodli, že už nebudeme pokračovat v soudním
sporu se státem ohledně piaristického majetku ve Strážnici. Nadále bude pokračovat naše
působení v našem městě a děkujeme všem, kteří nám každý den projevují svou přízeň a
pomoc. S pomocí odborníků (a s neocenitelnou pomocí farníků ze Strážnice) a místních
obyvatel hospodaříme s majetkem řádu v Mikulově, Litomyšli a Předboří; s pomocí města
Litomyšl a Pardubické university piaristické barokní budovy v Litomyšli jsou ozdobou
tohoto krásného města; s pomocí místních hasičů v Předboří jsme vyčistili náš les po
kůrovcové kalamitě; také tam spolupracujeme s místními farmáři, nájemci rybníků, hájenky
apod.; v Mikulově piaristické polnosti obdělává farmář, který pracuje s ekologickými
způsoby zemědělství. Prosíme, abyste během případných rozhovorů na toto téma vyvraceli
omyly nebo lživé informace o piaristickém majetku v ČR.
Děkuji! P. Lukáš – zplnomocněný zastupující Českomoravské provincie Řádu
piaristů.

Poděkování
Adventní koncert Základní umělecké školy Strážnice je za námi a já bych rád
vyslovil poděkování římskokatolické farnosti Strážnice a otci Lukaszi Karpinskemu za
spolupráci a poskytnutí prostor, rodičům za výborné pohoštění pro účinkující a všem těm,
kdo přišli na náš koncert. Děkujeme za milé ohlasy a jsme velmi potěšení, že jsme si mohli
společně zajistit hezký hudební zážitek v krásné době adventu.
Petr Jandásek
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Koledování na svatého Štěpána aneb „Byl jsem nemocný a
přišli jste za mnou!“
Vánoce jsou časem intenzivnější blízkosti, než jakou zažíváme jindy během
roku.
Z té lidské stránky je to blízkost rodiny, která po celoročním shonu opět
společně zasedne k štědrovečerní tabuli, nebo je to návštěva těch, které jsme už
dlouho neviděli...
Boží blízkost je stále intenzivní, neomezuje se jen na nějaký časový úsek.
Avšak naše otevřenost vůči Boží lásce je přece jen o Vánocích větší, zvláště
předcházela-li našemu vánočnímu slavení upřímně vykonaná svátost smíření
(neslavme Vánoce bez Oslavence).
V nadpisu tohoto článku je známá věta z Matoušova evangelia (Mt 25, 36). Připomíná nám
Ježíšovu tajemnou, a často lehce přehlédnutelnou přítomnost v nemocných, chudých,
osamělých, vězněných, nahých a pocestných. Pastýři přišli do Betléma a s narozeným
Spasitelem se dělí o to, co mají. Stejně tak i ostatní, kteří o oné tiché noci vyrážejí ze svých
domovů vstříc Narozenému. Neváhali vstát ze svého „gauče“, vzít nohy na ramena a setkat
se s Tím, který jejich dary odmění nekonečněkrát více, než by kdy čekali. Kolik kolem nás
je takových Betlémů, ve kterých Ježíš toužebně čeká, ale nikdo nepřichází, protože všichni
mají moc práce, nikdo nemá čas, všichni potřebují přece „vypnout“?
Co to jsou za Betlémy?
Jsou to domy našich nemocných, starých, osamělých a nemohoucích.
Je milou tradicí, že Spolčo mládeže každoročně o svátku sv. Štěpána vyráží mezi nemocné
farníky, které chce svou přítomností a zpěvem potěšit. Navštěvujeme většinou ty farníky,
kterým naši akolyté přinášejí v neděli svaté přijímání. Chtěli bychom Vás ale touto cestou
poprosit, pokud znáte osoby v našem městě, které by byly za naši návštěvu rády a potěšily
by se, neváhejte se nám ozvat. Můžete zatelefonovat na číslo 732 510 104 nebo přes email
bacikkaja@seznam.cz nebo při osobním setkání. Vyrážíme ve čtvrtek 26. 12. 2019 od 14
hod.
Kéž jsou letošní Vánoce časem, o kterých nám Pán jednou řekne: „Byl jsem sám a přišli
jste za mnou!“
Za spolčo Kája Bačík

Okresní kolo Bible a my

Ve středu 27. listopadu 2019 jsme se sešli ve velké klubovně základní školy M. Kudeříkové
ve Strážnici, kde proběhlo okresní kolo 27. ročníku celostátní dějepisné soutěže Bible a my.
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Soutěžící byli trochu napjatí, ale atmosféra výborná. Předsedou poroty byl otec Bedřich
Horák.
Ze školních kol, které proběhly celkem na 22 školách a do nichž se zapojilo 795 žáků,
postoupilo do okresního kola 51 žáků nebo studentů. V okresním kole nejdříve všichni žáci
napsali písemný test, který byl v každé kategorii zaměřen na určité biblické téma (Ježíšovy
zázraky v Mk, Ester, Jakub + Jan + Petr, Obnova chrámu). Pak se soutěžící odešli podívat
na výstavu do městského muzea a porota se vrhla na opravování testů. Po vyhlášení
výsledků testů bylo do finálového kola vybráno 6 žáků z každé kategorie. V ústním
veřejném finálovém kole musely tyto děti prokázat své znalosti, dovednosti, rychlost a
pohotovost, což rozhodlo o konečném pořadí.
Ve finále byli nejúspěšnější: v I. kategorii Kateřina Kuběnová (ZŠ Dolní Bojanovice), ve
II. kategorii Štěpánka Ivičičová (ZŠ Hovorany), ve III. kategorii Alžběta Martinková (ZŠ
Dolní Bojanovice) a ve IV. kategorii Josef Janeček (Purkyňovo gymnázium Strážnice).
Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do celostátního kola soutěže Bible a my, které
proběhne 20. března 2020 v Olomouci.
Do soutěže se zapojily v rámci piaristických farností tři školy: Purkyňovo gymnázium, ZŠ
M. Kudeříkové a ZŠ Školní (nezúčastnili se základní školy v Radějově, Petrově a
Sudoměřicích, snad se podaří příští rok). Nejlepšího umístění z žáků těchto tří škol dosáhly:
Anna Hudcová (ZŠ M. Kudeříkové Strážnice), která skončila ve II. kategorii na 4. místě,
Kateřina Piškulová (ZŠ M. Kudeříkové) a Ondřej Lovecký (ZŠ Školní), kteří se umístili
v I. a III. kategorii na 8. místě. Velmi dobře dopadli také Jan Cáb, Veronika Kotenová a
Matyáš Plachý.
Na závěr bych chtěla poděkovat našim piaristům, kteří okresní kolo financovali.
Děkanátům Hodonín a Veselí nad Moravou děkujeme za příspěvek na ceny pro soutěžící.
Mgr. Dagmar Mlýnková

FARNOST SUDOMĚŘICE
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás
zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s
Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa,
abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce, ze svého
svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho
děti skrze Ježíše Krista.
Ef 1,3-6.15-18
NOVOROČNÍ INTERVIEW
Možná jste mnozí tento text pod názvem Interview s Bohem už slyšeli nebo četli, ale
protože je stále aktuální, možná ještě aktuálnější v čase novoročních předsevzetí, stojí za
zmínku. Zazněl v pořadu Českého rozhlasu 2 – Praha, Host do domu, v roce 2004. Novinář
se rozhodl udělat rozhovor s Bohem.
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„Pojď dál,“ řekl Bůh. „Tak ty bys se mnou chtěl udělat interview?“ „Jestli máš čas,“ řekl
jsem. Bůh se usmál a odpověděl: „Můj čas je věčnost, a proto je ho dost na všechno. A na
co se mě vlastně chceš zeptat?“ „Co tě na lidech nejvíc překvapuje?“ Bůh odpověděl: „To,
že je nudí být dětmi, tak pospíchají, aby dospěli, a když jsou dospělí, zase touží být dětmi.
Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak utrácejí peníze za to, aby si
dali do pořádku své zdraví. Překvapuje mě, že se natolik strachují o budoucnost, že
zapomínají na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost, ani pro budoucnost.
Překvapuje mě, že žijí, jako by nikdy neměli umřít, a že umírají, jako by nikdy nežili.“ Bůh
mě vzal za ruce a mlčeli jsme. Pak jsem se zeptal: „Bože, kdybys byl rodič, co bys chtěl
naučit své děti nejen do Nového roku?“
Bůh se usmál a odpověděl: „Chci, aby poznali, že nemohou nikoho donutit, aby je miloval.
Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali. Chci, aby poznali, že nejcennější není to, co
v životě mají, ale koho v životě mají. Každý bude souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší
nebo horší než jiní. Chci, aby poznali, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo
potřebuje nejméně. Chci, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které milujeme,
hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se taková zranění uzdraví. Chci, aby se naučili
odpouštět, odpouštět skutkem. Chci, aby věděli, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří
nevědí, jak své city vyjádřit. Chci, aby věděli, že za peníze si mohou koupit všechno kromě
štěstí. Chci, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno ví, a přesto je má
rád. Chci, aby poznali, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, ale že oni sami musejí
odpouštět.“
Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mne
udělal čas. A Bůh odpověděl: „Kdykoli přijdi. Jsem tu 24 hodin denně. Jen se zeptej a já ti
odpovím.“
Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, jak
se vedle vás cítili.

Přejeme Vám všem požehnané svátky vánoční
a víru, naději a lásku v novém roce 2020.
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FARNOST RADĚJOV
Dětské roráty
Každou středu bylo od šesté hodiny ranní kolem kostela v Radějově živo,
děti s rodiči a ostatní farníci přišli na roráty. Po rorátech následovala
snídaně na faře. Děkujeme ochotným
maminkám a babičkám za moc dobré menu 
LP

Zpívání u jesliček na faře
Zveme všechny na půlnoční zpívání u jesliček
na faře na Štědrý den. Půlnoční mše svatá
začíná 22:30 a po jejím skončení se potkáme u
svařáku s koledou a dobrou náladou před farou



Svátek Sv. Štěpána
Zveme všechny na divadelní představení
s písničkami „Jesličky“ v podání radějovských
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dětí. Začátek je 26. 12. 2019 ve 14 hodin. Po Jesličkách zveme všechny na Štěpánský
táborák. Špekáčky a svařák budou připraveny 

Silvestrovské rozloučení
Zveme všechny na rozloučení se starým rok a vstup do Nového roku 2020 na kopci Žerotín.
V kapli Panny Marie Míru začne mše svatá ve 23:00 hodin.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka v Radějově proběhne v sobotu 11. 1. 2020. Sraz koledníků na faře je
ve12:00 hodin.

Dárek nejchudším dětem
O Vánocích si přejeme, aby všechny děti zažívaly lásku, štěstí a radost.
Pomozme jim k tomu i my speciálním finančním dárkem. Mám na mysli nejchudší děti na
světě, zejména pak ty, které tragicky osiřely, nebo pobývají v přeplněných uprchlických
táborech v zemích, jako je Keňa, Uganda a Jižní Súdán. Díky naší štědrosti pro ně nebudou
Vánoce dalším dnem hladu, nedostatku, nemocí a utrpení.
Děkuji všem, kdo jste reagovali na výzvy v našem farním časopise. I minulý měsíc jsem
zase odeslala částku 1000kč od jedné farnice.
Pro ty, kdo by ještě chtěli pomoci přikládám č.účtu na Nadaci mezinárodní lékařské
pomoci: 117287113/0300 , VS: 1418633275 .
Přeji všem farníkům požehnané Vánoce.
MUDr.Marie Tressová
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Vánoční pohádka
Jak šli Strážničani do Betléma
To vám jednou přišlo na farní úřad do Strážnice psaní a v něm pozvánka. Prý všichni z naší
farnosti jsou zváni na Vánoce přímo do Betléma k Ježíškovi. On sám že zaručuje každému,
kdo se vydá na cestu, dostatek sil a zdraví, aby to zvládl. Až se všem na faře kouřilo
z hlavy, jak z toho byli udiveni. Nakonec ale Ježíškův vzkaz poctivě předali farnosti.
Akolyté pozvánku roznesli i nemocným. Buďte připraveni,
povede nás hvězda. S sebou si nemáme nic brát, ani dvoje
šaty ani hůl.
Nikdo nevěděl, kdy hvězda vyjde. Když se ale objevila
nad kostelem Panny Marie, přehlédnout nešla. Nemocným
se vrátila síla do nohou a přidali se k těm, co pospíchali na
onu zvláštní vánoční cestu. To jste měli vidět to objímání,
když se u kostela sešli staří kamarádi, co už roky nevycházeli kvůli stáří ze svých
domovů! Celá farnost se u kostela shromáždila a spolu se vydali na cestu. Vpředu utíkala
banda ministrantů, za nimi svižným krokem kráčeli mladí. Pak po skupinkách rodiny,
přátelé, sousedi… Byl to velký průvod roztahaný na 3 kilometry.
Večer se hvězda zastavila nad jedním stavením. Vypadalo spíš jako stará tělocvična. Že by
byl Ježíšek tam? Nejdřív dovnitř naběhli malí ministranti. Prozkoumali to, ale nikde po
Ježíškovi ani stopa. Postupně přicházeli další a rozpačitě se rozhlíželi po tělocvičně. Všem
kručelo v břiše. Vytáhli poslední zbytky svačin, co měli na cestu, ale bylo toho málo.
Uzmrzaní a hladní sklesle seděli. Někdo objevil, že je tam malá kuchyňka. V ní trochu
vybavení. Petrovští farníci dali hlavy dohromady a pak dali návrh: „My jsme Ježíškovi
vzali darem naše víno. Co kdybysme ho použili už teď a udělali z něj svařák pro všechny?
Voda teče, nějaké koření tu je..“ A pustili se do toho. Když to viděly cukrářky, vytáhly
zabalené vánočky a patenty, které vzaly také jako dárek. Přidaly je k řídkému svařáku a
roznášely všem, aby na každého vyšel aspoň kousek. Tak se nálada zlepšila. Protože byli
všichni unavení, dohodli se, že se rozmístí po matračkách v tělocvičně a půjdou spát.
Nemyslete si, že to bylo jen tak. Jako příklad za všechny vám uvedu rozhovor dvou
manželů. Paní si stěžovala, že nechce spát vedle sousedky. „Víš přece,“ říkala manželovi:
„nemůžu ji ani vystát!“ Ale manžel, jak už byl unavený, to nechtěl řešit a tak jí řekl: „Enom
čuč a zvykaj si. S takovú sa dostaneš přinejlepším do očistca a budeš v tam vedle ní sedět
tak dlúho, dokáď si na ňu nezvykneš. Tak si to ušetři a radši sa jí přestaň vyhýbat už teď.“
Ráno všichni vstali a vydali se na cestu. Bylo to náročné, ale hvězda je spolehlivě vedla.
Staří přátelé si měli mnoho co vyprávět. Šlo se jim spolu dobře. Věřili, že večer už uvidí
Ježíška. Místo toho však dorazili do nějaké staré chaty. Kde budeme všichni spát? Čím se
přikryjeme? Problém byl navíc v tom, že už nikdo s sebou neměl ani kousek jídla. Vtom
začala volat malá holčička: „Tady jsou spacáky!“ Opravdu, byly tam připravené spacáky a
navíc všem byly nějaké povědomé. Ale vždyť to je ten růžový spacák, co jsme měli loni v
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jesličkách před oltářem, když jsme vybírali peníze na spacáky pro bezdomovce! A u
spacáků objevili vzkaz: „Byl jsem nahý a oblékli jste mě.“
To se Strážničani zaradovali! Přece jim ale kručelo v břiše. Hledali tedy dál, jestli by
nebylo nějaké jídlo. Když přišli do patra, uviděli tam jídlonosiče a různou směsici hrníčků.
Začali je poznávat: „Tohle jsou jistě jídlonosiče z charity – a plné teplého jídla! A toto je
náš hrnek, do kterého jsem uvařila kávu nevítané návštěvě!“ U nádobí byl opět malý lístek:
„Amen, pravím vám, jestliže podáte byť jen číši vody někomu jen proto, že je můj
učedník, nepřijdete o svou odměnu.“
Ten večer byl moc krásný. Náladu ještě více zlepšilo, když objevili krabici s hojivými
obvazy na bolavé nohy. Nikoho už ani nepřekvapilo, že si je pletařky poznaly jako své
výtvory, které posílaly pro malomocné. Kdo si jejich obvaz přiložil na bolavé nohy, hned je
měl zdravé.
Všichni se dosyta najedli, muzikanti vytáhli housle a všichni zpívali z celého srdce.
Spokojeně si řekli, že když pro Ježíška nic nemají, aspoň mu předvedou, jak ve Strážnici
pro něho umí zazpívat. Pak se zachumlali do teplých spacáků a těšili se na další den.
Ráno vyrazili na cestu. Mladí svižným tempem
...museli hovořit jen šeptem...
opět vpředu, staří za nimi. Večer se hvězda
zastavila nad železničním vagónem. To zarazilo
všechny. Dveře vagónu zůstávaly zamčené, dokud se nedostavil poslední člověk. Pak
teprve se vagón otevřel. Ale jak se tam vejdeme? Bylo jasné, že nikoho nemohou nechat
venku. A tak se lidé museli skládat nejúsporněji, jak to šlo. Do škvírky mezi dvěma
velkými se vešlo jedno dítě…., zkrátka ve vagóně vznikla směsice. Už nebyli lidé
uspořádání podle toho, kdo s kým kamarádí, ale jak se prostě vešli. Byl tam tak narváno, že
lidé museli hovořit jen šeptem, aby spolu vydrželi.
Ten večer mladí manželé se zatajeným dechem poslouchali vyprávění starých lidí o tom,
kolik obětí a tolerance museli ve svém manželství přinést, aby bylo šťastné. Děti
poslouchaly a divily se, jak ti staří pánové, kterých si dosud nestihly ani všimnout, prožili
hrdinské okamžiky ve svém životě. Lidé natěsnění na sobě si vyprávěli tichým hlasem.
Otvíralo se tam tolik pokladů životních zkušeností! Předali si ten večer velké bohatství. Až
k ránu všichni usnuli.
Když se vzbudili, hvězda už svítila. Vydali se znova na
cestu. V dálce před sebou už viděli betlémskou chýši.
Ale tentokrát k ní neutíkali po skupinkách. Tak, jak
byli natlačení u sebe ve vagónu, zůstali při sobě i teď.
Tiše a pokorně se blížili k Ježíškovi, promíchaní mladí
se starými. Když přišli až k jesličkám, bylo to pro ně
tak silné, že se jim stáhly krky a nevydali za sebe ani
tón koledy. Nezvládli Ježíškovi předvést, co dokážou.
Za všechny se nakonec ujal slova pan farář a omluvně
Ježíškovi řekl: „Ježíšku, my za tebou jdeme s prázdnýma rukama.“ A vtom všichni
pochopili, že přesně tak si to Ježíšek přál - aby odložili ze svých rukou všechno, co tam
překáží, hlavně pýchu. A že čisté ruce jsou pro Ježíška ten nejkrásnější dar.
-hc-
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Rozhovor s panem Miroslavem Tomečkem:
„Tatínkova slova mě hluboce dojala“
Určitě znáte sněžítko. Obrátíte-li tuto skleněnou kouli, rozsněží se třpytivé kousky, co ležely
dole. A pomalu padají zpět. Trvá to jen chviličku, přesto jejich lesk zahřeje na duši.
Vánoce samy od sebe obracejí v naší mysli kouli vzpomínek. Co leží zapadlé až někde dole,
najednou se zaleskne a do naší duše znova pozvolna padají dobrá slova našich milých.
K této atmosféře si dovolujeme přidat rozhovor se
strážnickým farníkem panem Miroslavem Tomečkem.
Narodil se v roce 1934. Věříme, že jeho vyprávění
rozsněží i vaše vzpomínky.
Bydlel jste odmalička ve Strážnici?
Ano, bydleli jsme s rodiči v Kostelní ulici. Dnes je tam už
zástavba zrušená, na místě našeho domu je parkoviště.
Tedy můžete obrazně říct, že jste vyrůstal ve stínu Bílé
věže.
Řečeno slovy našeho klasika: „bylo to v mládí a doma,
tedy na nejkrásnějším místě na světě.“ Vzpomínám si, jak jeden můj starší kamarád z naší
ulice se krátce po únoru 1948 nemohl smířit s nastoleným režimem a odešel za hranice. Po
krutém začátku v cizinecké legii a po pozdějším putování po západní Evropě se nakonec
usadil v západním Německu. Žil si již celkem dobře, bohužel nemohl nikdy navštívit svou
vlast a rodné město. I když to byl tvrdý a odolný chlap, v jenom ze svých dopisů rodičům
napsal, že by se ještě jednou v životě chtěl proběhnout v trenýrkách a bosý po rozpálené
strážnické dlažbě Kostelní ulicí dolů ke strážnické věži. Vystihl tím, jak si každý v sobě
neseme to své nejkrásnější místo na zemi.
Myslím, že podobně si v sobě neseme i lidi, které jsme na životní cestě potkali. Mohl byste
vzpomenout na některé kněze, kteří u nás působili?
V roce 1940 jsem začal chodit do školy, která se nacházela vedle kostela sv. Martina,
v dnešní ZUŠ. Učili nás i strážničtí kněží – náboženství bylo významným předmětem a
učil ho pater Press. Chodila do něj celá třída až na ty, kteří nebyli katolíci. U nás to byli dva
evangelíci - chlapci, kteří se narodili na Slovensku. Bez vyznání nebyl nikdo.
V roce 1944 jsem nastoupil jako primán na strážnické gymnázium. Tam nás učil pater
Bureš. To byl velice chytrý člověk. Byl na nás i přísný, ale byl výborný. Učil nás také
latinu. Také si dobře pamatuji patera Františka Kratochvíla, který u nás působil v době II.
světové války.
To nebyl dobrý čas ani pro děti.
My děti jsme si za války moc zábavy neužily. Ale dítě si radost umí najít – třeba když jsme
chodívali na večerní májové pobožnosti Těšili jsme se i na to, jak po ní budeme běhat po
ulici a chytat chrousty :-).
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Byl v té době ve Strážnici i pater Tichý?
Byl. Mám na něj milou vzpomínku. Ale to musím začít popořádku: když byla Strážnice
osvobozena 13. dubna 1945, byl na našem gymnáziu zřízen vojenský lazaret. Sváželi do
něj raněné ruské i rumunské vojáky z celého okolí. Prakticky už od Vánoc, jak se blížila
fronta, se do školy nechodilo. Protože však učitelé měli zájem, aby výuka pokračovala, po
osvobození zajistili provizorní prostory k výuce. Starší studenti chodili nad poštu, kde byl
tenkrát soud. My, primáni a sekundáni, jsme měli vyučování na faře vedle klášterního
kostela.
Kudy se tam chodilo?
Bývalá fara je ta budova přilepená ke kostelu Panny Marie na
Piaristickém náměstí, nyní část Domova důchodců. Ke
vchodovým dveřím vede pár schůdků. Na nich stával pater
Tichý. Myslím, že měl radost, jak fara ožila dětmi. Vždycky se
s námi pozdravil, poptal se či prozkoušel…
Jakou měl povahu?
Byl velice kamarádský. Někdy nás i strašil – třeba když mu „zmizly“ koláčky. Chodil po
chodbě a láteřil, že až najde toho, kdo mu je vzal, zažije muka pekelná. Doopravdy to ale
bylo tak, že je pro nás sám přichystal.
Proč?
To bylo tak: na faře nám za účelem provizorní výuky vyčlenili velkou místnost dole, která
sousedila s pokojem patera Tichého. Obě místnosti byly propojeny malým servírovacím
okýnkem s posuvnými dvířky. Pro nás kluky bylo to okýnko velice atraktivní. Nakukovali
jsme do něj, později si tam schovávali aktovky… Jednou jsme zjistili, že je tam mísa
koláčků.
Aha - a vy jste je snědli.
To ne, to bychom si nedovolili, byli jsme dost ukáznění. Ale když přišel náš pan profesor
Dittinger, hned jsme mu ten objev hlásili. Zauvažoval nahlas, že to tam má pan farář asi pro
nějakou návštěvu. Ovšem ta návštěva jsme vlastně my! Tedy nám pan profesor dovolil,
abychom si to vzali. Jen se po nich zaprášilo! No a pater Tichý nás pak naoko strašil.
Ovšem za týden byly v okýnku koláčky zas.
To od něj bylo milé. Asi měl z dětí na faře opravdu radost.
Myslím, že v tom bylo hlavně něco jiného. Musíte si uvědomit, jaká byla doba. Dva měsíce
po válce – ne jako dneska, kdy máte krámy plné mouky a cukru… Byl lístkový systém,
všechno se těžce shánělo. Každý měl lístky tak akorát pro sebe, pro rodinu. Nadbytek jídla
neměl nikdo. Nachystat takto cizím dětem jídlo, to znamenalo doslova odtrhnout si sám od
úst. Ale pater Tichý viděl, jak do školy přichází děti z okolních vesnic, jak dojíždí i z Hrubé
Vrbky, z Kuželova.. Takové děti šly každé ráno pěšky na vlak do Velké, na cestě strávily i
tři hodiny. Bylo mu jasné, že moc najezené nejsou. Proto to takto chystal. Soucítil s dětmi.
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Od svých 10 let jste chodil na gymnázium, kde jste v roce 1952 úspěšně odmaturoval. Jaké
jste měl plány po maturitě?
Odmala jsem vyrůstal v obchodním prostředí. Proto jsem v dospívání přemýšlel o
Komerční vysoké škole. Bohužel v r. 1952 to už byla Vysoká škola ekonomická a její
tehdejší prvotní orientace byla spíše politická. Proto mi po maturitě ani moc nevadilo, když
hodnotící komise v čele s místními stranickými funkcionáři mi doporučila seznámit se
nejprve s pracující třídou.
Dostal jsem zaměstnání v Tatře
v Hodoníně jako dělník. Skládal jsem
tam desky. Měl jsem od nich sedřená
Byl lístkový systém. Nachystat jídlo pro cizí děti
celá ramena. Byl jsem sportovec,
znamenalo odtrhnout si sám od úst.
hrával jsem volejbal. A právě těch
sedřených ramen si při volejbalu
všiml jeden z úředníků v Šohaji. Ptal
se mě, od čeho to mám. Když jsem mu pověděl, jakou práci jsem po gymnáziu dostal,
nabídl mi, že bych mohl jít pracovat do Šohaje.
Byla to konečně práce odpovídající vzdělání?
Ano. Ale neužil jsem si jí dlouho, protože jsem ve dvaceti letech narukoval na vojnu jako
Černý baron – tedy k PTP. Když jsem odcházel na vojnu, byl jsem u patera Pressa u
zpovědi. Říkal jsem mu, že pozítří nastupuji na vojnu. A on mi dával rady, jak se mám
chovat, čeho se mám vyvarovat, jaký mám být. Bylo to u sv. Martina.
Vy jste byl u PTP?! Tam nebylo nikomu dobře! Vždyť Pomocné technické prapory (PTP)
byly útvary socialistické armády pro převýchovu tzv. politicky nespolehlivých osob. Jak
jste to prožíval?
Musím přiznat, že začátek byl krutý. Hlavně první tři měsíce. Zkoušeli jsme opravdu jak
psi. Narukovali jsme východní Slovensko do městečka Podolinec. Pak nás převeleli do
Prešova. Tam jsme stavěli letiště. Kopali jsme základy pro plot kolem celého areálu.
Jak to nesla vaše rodina, že musíte narukovat k PTP?
Co mohli dělat?! V trápení si člověk potřebuje ulevit. Já jsem v těch těžkých začátcích
napsal rodičům. Popsal jsem jim všechno – jak je to tam těžké, jak kopeme, za krk nám
padá mokrý sníh (pravá zima na východním Slovensku) a my v gumácích a mundúrech po
německých zajatcích stále venku. Nafasovali jsme totiž oblečení po německých vojácích
z II. světové války, pouze německé orlice byly odpárané a byl po nich jen světlejší flek na
látce. Byli jsme sedření do úmoru. Tak já jsem to rodičům v dopise všechno popsal. A
obratem jsem dostal odpověď. Můj tatínek, padesátiletý muž, mi tam psal: „Je nám to
velice líto, chlapče. A můžu ti říct, že kdybych mohl, tak to tam půjdu odsloužit za tebe.“ A
já jsem se velice zastyděl. Ani jednou už jsem si pak nepostěžoval. Tak moc mě to dojalo.
Jaké jste tam měli Vánoce?
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To vám můžu říct přesně, protože jsem si to zapsal do svých pamětí: „V rozporuplné
atmosféře proběhly i moje první vojenské Vánoce. Byly v naprosto ateistickém stylu, tak
jak stanovil předpis z nejvyšších armádních míst. Přestože se pozice tehdejšího armádního
mocipána Čepičky již povážlivě otřásala, ještě stále platil jeho ideologický návod na
organizování takzvaných vojenských Vánoc, který měl vymýtit původní náboženský obsah
svátků a přimět vojáky k tomu, aby měli zájem strávit Vánoce v kasárnách a nežádali o
dovolenky. Tento návod stojí za zaznamenání (citace je přesně opsaná z příručky, kterou
jsme jako vojáci dostali): Vojenské Vánoce budou provedeny ve znamení oslav vítězství
pracujícího lidu podle našeho velkého vzoru Sovětského svazu a ve znamení úspěšného
zakončení 1. roku 2. pětiletky. Dárková akce nebude organizována. Dopisy a dárky vedly v
minulosti k sentimentalitě a snaze dostat se domů. Při dárkové akci bývá také často
plýtváno potravinami a textiliemi. Bude organizována pouze dopisová akce tak, že vojáci
odešlou bojové pozdravy závodům, JZD a školám. Tato akce povede ke zvýšení bdělosti a
ostražitosti a bude vyvolávat u vojáků pocit hrdosti, že i v době odpočinku pracujících stojí
na stráži na hranicích vlasti.
My ovšem jsme bojové pozdravy posílali jen v duchu a v nejostřejších výrazech všem
našim tehdejších vládcům, kteří nás dostali do této situace. Na hranicích vlasti jsme sice
téměř byli, ale na opačné straně - to je na východní, poblíž našich Osvoboditelů. Takže
přes svátky jsme bohužel zůstali ve starých, trudně vyhlížejících barácích a ve stejně trudné
náladě. Velkou oporou a pomocí mi byla víra.
S respektem nyní myslím na to, jak moc bychom měli být
vděční za svobodu, v níž nyní slavíme Vánoce. Bylo vám
dopřáno později je už slavit uprostřed své rodiny?
Ano, doma jsme měli vánoce asi podobné jako všude
jinde. S manželkou jsme byli spolu 45 let. Zemřela před
15 lety, ale chybí mi pořád. Říkávala, že mě polidšťuje –
a to mi chybí nejvíc.
Mám-li vzpomenout ale na dávné Vánoce, řekl bych, že u
nás byly takové starokatolické – moravské. Tatínek
hodně dbal na zvyky z dětství. Jedna ze vzpomínek je, že
na Hod Boží byla v domě na zemi sláma, aby to
připomínalo betlémské prostředí.
Zdá se, že o vánocích každý myslí na své blízké ještě
více než jindy. Zavzpomínal byste třeba ještě na někoho,
kdo byl známý pro celou farnost?
Pěknou vzpomínku mám na patera Vojtěcha Faldíka. Byl ve Strážnici od roku 1970 jako
kaplan a o 4 roky později se stal farářem. Tehdy se pustil do opravy kostela sv. Martina,
který nebyl dlouho vymalovaný. Pater sehnal vše potřebné, nechal postavit lešení až po
strop. Práci zadal šikovnému strážnickému malíři-natěrači panu Kristýnkovi. V neděli při
ohláškách poprosil pater Faldík důchodce, aby přišli pomoct. U nás doma povzbudila
maminka mého otce: „Tato, ty jsi takový kutil domácí, mohl bys tam zajít.“ Tedy tatínek
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šel. Přišlo hodně ochotných důchodců, začali pracovat, ale už si netroufali vylézt na žebře
či lešení. Můj tatínek byl zvyklý, tak se vyšplhal nahoru za panem Kristýnkem a čistili
omítky spolu. Když pan Kristýnek viděl, že starší lidé zvládnou práci jen asi do
dvoumetrové výšky, navrhl tatínkovi, aby tu výmalbu dělali společně. Tak se stalo. Pater
Vojtěch tam byl vždycky od rána s nimi jako pomocník - v montérkách, zacákaný... Nosil
jim barvu, tahal kýble nahoru...
Přišlo 7. září 1974 a k nám dopoledne přijel za tatínkem jeho bratr. Maminka ho poslala do
kostela. Když se tam rozhlížel, přišel k němu nějaký pomocník a ptal se, co si přeje. A on
na to: „Já jsem přišel za svým bratrem Matúšem pogratulovat, protože má dneska 70 roků.“
Domnělý pomocník – pater Vojtěch – hned zareagoval: „ Pan Tomeček má dnes 70 let?!
Tak hoši nahoře, okamžitě nechat všeho, nářadí uklidit a dneska končíme.“ Vzal je na faru,
poslal kuchařku, aby koupila něco na oslavu a společně slavili. Vyvinulo se mezi mini
takové přátelství, že když už pak byl tatínek nemocný, každou neděli odpoledne po
požehnání za ním pater Vojtěch přišel, poseděl, povzbudil… Pomazání nemocných od něj
tatínek přijal a nakonec jej pater Vojtěch i pohřbil.
To byly už pohřby
z obřadní síně?
Kdepak, ta ještě
nebyla postavena.
Pohřeb
byl
z kostela.
Dovolím si malou
příhodu,
která
ukazuje na úroveň
tehdejších služeb.
Byl
jsem
domluvený
s pohřební
službou, že na ně
budu
čekat
v určitou dobu u
kostela,
až
přivezou
zesnulého. Pohřebák přijel, vytáhl s mojí pomocí rakev, položil ji na zem, sedl do auta a
odjel. A já tam zůstal sám s rakví. Naštěstí v domově důchodců sloužila sestřička Narcisa.
Ta k nám občas chodívala na kafe, náš tatínek jí říkával „ségra“ :-). Viděla to z okna. A tak
přišla za mnou, aby mi pomohla. Spolu jsme tedy vzali rakev a táhli ji do kostela až před
oltář. Ale potom – kromě této epizody – měl tatínek díky pateru Faldíkovi krásný pohřeb.
Asi to bylo ještě poslední poděkování za jeho práci při malování kostela.
Víte, když já přijdu do kostela sv. Martina, vždycky se podívám na ten strop a rád na to
vzpomínám. Tatínek říkával: „Mě ta práce velice baví. Protože já tam na lešení natírám
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andělíčky, co jsou na sloupech až nahoře. Než je začnu natírat, každému andělíčkovi podám
ruku. Představím se jim. Oni vědí, kdo já jsem, tak mi neodpovídají, ale já jim všechno
povykládám. A vidím, že se usmívají, když je natírám.“
Věřím, že se usmívají i teď. A že v tomto vánočním čase si po příkladu vašeho tatínka
najdou i naši čtenáři čas přijít ke svým andělům a podat jim ruku. Pane Tomeček, děkuji za
tento krásný rozhovor a přeji hodně Božího požehnání do nového roku .
-hc-

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

Část jedenáctá: Oplatky
Když jsem byl eště ministrant, tož můj stařeček kostelník Vaštík pékával
každů sobotu oplatky. Potom z nich vykrajoval malé aj veliké hostie, aby
byly nachystané na nedělu a aby vydržaly celý týdeň do příští soboty. My
sme sa co by děcka těšili na odstřižky. Ty stařeček dával do krabičky a pak
nám jich radostno nésl. My sme sa na to dycky vrhli a za chvilku byly pryč. Stařeček sa
enom spokojeně usmíval. Nekdy teho bylo tolik, že sme všecko vzali na ulicu a podělili sa
aj s kamaradama.
Nejlepší to ale bylo před Vánocama, to pékl stařeček veliké oplatky. Potom jich roznášal v
košíku po městě všeckým zájemcom. Nekeří si chodili přímo k nám dom. Stařeček začínal
aj měsíc předem, aby to do Vánoc všecko stihl. Dycky dyš začínal, tak sme stáli u něho a
těšili sa, že ty první sa nepodařijů dokáď pečící forma nebude mět správnů teplotu. A tak si
stařeček udělal těsto, namazal formu včelím voskem a prstem zkůšal teplotu, esli už može
začat. Nekolik prvních sa opravdu nikdy nepodařilo a ty patřily nám. Nejlepší byly ty
připálené, ty nám chutnaly nejvíc eště dyš byly teplé. Až sa začalo dařit, tak sme většinů
zklamaně odešli, ale aj potom sme doufali, že sa třeba nejaký zlomí.
A tož tak jednů sme sa konečně dočkali a byl Štědrý deň. Oplatky byly šecky roznesené a
rozdané. Už zbylo enom pár pro nás doma. Oplatky byly položené na stole a vedle nich
med, kerým sa oplatky namazaly. Pomáli sme sa chystali zasednůt ke slavnostnímu stolu.
Najednů sa ale ozval zvonek. „Kdo k nám može teťka jít?“ Stařeček šel tenkrát otevřít. Ve
dveřách stál nejaký chlapec a povidal, že ho mamka posílá pro oplatky. Ona prý na to
zapomněla. Stařeček mu řekl, že už žádné navíc napečené nemá. Chlapec sklonil hlavu a
povidal, že sa velice těšil. Stařečkovi ho bylo líto a povidal: “Tož chvilku počkaj!” a donésl
mu ty naše. Tak sa ten rok stalo, že všecí měli oplatky akorát rodina kostelníka neměla
žádné.
Naša bývalá rodinná tradice pokračuje. Postaral sa o to můj syn, kerý starů formu po
stařečkovi našel, opravil a úspěšně v ní zase každý rok peče oplatky. Teď už ale enom malé
množství pro svojich známých a kamarádů, jako vzpomínku na stařečka Vaštíka.
L. Král
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Informace
Knihovna křesťanské literatury
Těšíme se na vaši návštěvu v novém roce 2020.Provozní doba: pondělí a středa 9,30 –
11,00 a úterý16,00 – 17,00. Knihovna bude otevřena od 6.ledna 2020
Pracovnice knihovny přejí všem čtenářům i farníkům požehnané Vánoce a v novém
roce 2020 čas na četbu dobré knihy.

Modlitby matek – pozvánka
Společenství Modlitby matek vás srdečně zve na lednové triduum konané ve dnech 24. 26. ledna 2020. Program tridua bude začínat vždy hodinu před večerní mší svatou.
Podrobnější informace budou na plakátku.

Okénko do strážnické charity
V sobotu 11. ledna 2020 od 13.30 hod proběhne
ve Strážnici Tříkrálová sbírka.
Sraz koledníků a vedoucích skupinek ve Strážnici bude před
strážnickým kostelem Panny Marie už ve 13.00hod.
Vše už je nachystáno. Vedoucím ze Strážnice předáme materiály a informace týkající se
„Tříkrálové sbírky 2020“ při společném setkání na informační schůzka ve středu 8. 1. 2020 v
16 hodin v 1. poschodí charity, Kovářská 396 (vchod od parkoviště).
OBLEČENÍ PRO KOLEDNÍKY bude připraveno k vyzvednutí v Charitě Strážnice,
Kovářská 396 (vchod od parkoviště), ve středu a ve čtvrtek 8. a 9. ledna 2020 od 8.00 do
17.00 hodin.
Mše sv. za koledníky a za dobrodince charity bude sloužena ve Strážnici v pondělí 6. 1.
2019 v 18.30 hod. v kostele Panny Marie. Odměnou pro koledníky bude zdarma promítání
kina v KD Strážničan, ve středu 5.2. 2019 animovaný film „Jak vycvičit draka 3“.
Děkujeme ještě jednou všem za ochotu pomoci!
Pokud v průběhu sbírky nebudete ve Strážnici a chtěli byste přispět, můžete pro tento účel
od úterý 7. 1. až do středy 15. 1. 2020 využít kasičku umístěnou v charitní prodejně.
Nejasnosti, připomínky a nápady řešte přímo s
Marii Jurasovou, koordinátorkou Tříkrálové sbírky v našem regionu, tel. 737 054 064.
V Petrově a v Sudoměřicích proběhne Tříkrálová sbírka také už ve 13 hod.
Děkujeme všem, kteří dokážou ochotně pomoci, když to
v charitě potřebujeme. Také všem, kteří jsou ochotní pomoci
potřebným anebo i finančně přispět. Díky i těm, kteří nám
fandí a modlí se za nás.
PŘEJEME VŠEM POŽEHNANÝ NOVÝ ROK 2020!
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Rodinné centrum vás zve
Mateřský klub Sedmihlásek – začínáme v novém roce 8.1.2020
Středa, pátek 9 – 12 h, čtvrtek 15,30 – 18,00 h
Přípravy snoubenců na manželství dle domluvy na tel. 603240533
Připravujeme:

„U našeho stolu“
tentokrát s Ladislavem Heryánem a Eliškou Bučkovou
28. února 2019 - - o životě, hudbě, víře, knihách

Děkujeme za Vaši přízeň a podporu, za Vaši pomoc v jakékoli podobě!
Děkuji paní Simoně Komoňové z Květiny Vanesa za výsadbu květin a celoroční starost o
ně u Zahrady sv. Martina!
Kéž se ve zdraví můžeme potkávat i v Novém roce! Kéž i všední dny jsou pro nás
všechny sváteční a kéž si dokážeme udělat čas pro rodinu, přátele, sousedy a blízké
lidi!
Rodinné centrum Strážnice
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Nejen pro děti
Řešení přines na první lednovou dětskou mši sv. do sakristie.

Vydává ŘKF Strážnice, Radějov, Sudoměřice pouze pro vnitřní potřebu farností. Redakce si
vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Děkujeme všem přispěvatelům.
Vychází 22.12.2019. náklad 780 kusů, tisk: Tiskárna Sukupovi
Příští číslo vyjde 2.2.2020. uzávěrka příspěvků je 24.1.2020
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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