Mini STUDÁNKA – P r o s i n e c 2020
* A D V E N T *
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9:00 přímý přenos nedělní Eucharistie z kostela Panny Marie (YouTube)
1) Za živé a + 75.níky, za živé a + rodiny (úmysl z Radějova)
2) Za + švagry, švagrové a neteř Drahomíru (úmysl z Petrova)
Sv. přijímání a svěcení adventních věnců:
Strážnice 10:30 – 11:30; Petrov 10:15 – 10:45; Radějov 11:00 – 11:30
Strážnice 18:30:
1) Za + rodiče Sochorovy a za dary Ducha sv. pro rod. Tomanovu
2) Za farní společenství ze Strážnice, Petrova a z Radějova
Strážnice: 19:00 – 20:00 svát. smíření
Stráž. 6:30: Za Růžencové společenství ze Strážnice
Petrov 7:30: Za Růžencové společ. a Noční hodinu z Petrova
Stráž. 6:30: Za prosincové oslavence ze Strážnice, Petrova a z Radějova
Radějov 17:00: Za + otce Jacka a za jeho živou a + rodinu
Stráž. 6:30: Za Řád, duchovní povolání a za + piaristy
Petrov 17:30: Za + rodiče, stařečky, příbuzné, DO a za B. požeh. a zdraví
Radějov 6:30: Za + Cyrila Pížu, rodiče, živou a + rodinu a DO
18.30: „dětská“ mše sv. – přímý přenos z kostela P. Marie (YouTube)
Radějov 8:00: Za modlitební skupiny ve farnosti
Stráž. 8:00: Za + Bedřicha Tomáše k nedožitým 100. naroz. a za + rod.
Strážnice: 8:30 – 9:30 svát. smíření
9:00 přímý přenos nedělní Eucharistie z kostela Panny Marie (YouTube)
1) Za tragicky + syna Františka Hořáka
2) Za + rodiče, prarodiče Svitákovy, Káčerkovy, DO a za živou rod. (úmysl
z Radějova)
Sv. přijímání: Strážnice 10:30 – 11:30; Petrov a Radějov 10:30 – 11:00
Stráž. 18:30:
1) Za + Josefa a Alžbětu Vavříkovy, jejich rodiče, sourozence a za živou rod.
2) Za farní společenství ze Strážnice, Petrova a z Radějova
Strážnice: 19:00 – 20:00 svát. smíření
Str. 6:30: Na poděk. Bohu a P. Marii za 80 let života a za B. požeh. pro rod.
Petrov 7:30: Za + rodiče, sourozence, švagra
a za B. ochranu a zdraví pro rodinu (úmysl z 25.12.)
Stráž. 6:30: Za + Josefa Sochora a B. ochranu pro rod. (úmysl z 25.12.)
Radějov 17:00: Na poděk. Bohu a P. Marii za ochranu
s prosbou za dar zdraví, B. požeh. a dary Ducha sv. pro rodinu
Stráž. 6:30: Na poděk. Bohu za 50 let života
s prosbou o B. ochranu pro celou rodinu (úmysl z 27.12.)
Petrov 17:30: Na poděk. Bohu za 15 let života s prosbou za dar víry
a B. požeh. do dalších let (úmysl z neděle 13.12.)
Radějov 6:30: Za + Jaroslava Prečana, manželku, syna, za živou a + rodinu
(úmysl z neděle 13.12.)
18.30: „dětská“ mše sv. – přímý přenos z kostela P. Marie (YouTube)
Str. 8:00: Za + manžela Vratislava Nedorostka, rodiče, bratra, B. ochranu
Strážnice: 8:30 – 9:30 svát. smířeni
9:00 přímý přenos nedělní Eucharistie z kostela Panny Marie (YouTube)
1) Za farní společenství ze Strážnice, Petrova a z Radějova
2) Za + rodiče, bratra, švagra a za dar víry pro rodinu
Sv. přijímání: Strážnice 10:30 – 11:30; Petrov a Radějov 10:30 – 11:00
Strážnice: od 9 hod. návštěva nemocných.
Strážnice: 18:30: Za + rodiče, manžela, zetě, za B. ochranu
pro rod. Múčkovu a Zlámalovu (úmysl z 20.12.)
Strážnice: 19:00 – 20:00 svát. smíření
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Stráž. 6:30: Za + vedoucí, členy a muziku soboru Žerotín (úmysl z 14.12.)
Petrov 7:30: Za + vnučky, rodiče, bratra, stařečky, živou a + rodinu
Petrov: od 9 hod. návštěva nemocných.
Str. 6:30: Za + bratra Václava k nedožitým 70.naroz. a za + rodiče (z 20.12.)
Radějov: od 9 hod. návštěva nemocných.
Radějov 17:00: Za + Milana Pospěcha, rodiče, roriče Kamečnikovy a DO
Stráž. 6:30: Za + Marii Novákovu a jejího manžela
a za dar víry pro rodinu (úmysl z pátku 18.12.)
Petrov: svát. smíření 8:00 – 8:45 a 18:00 – 18:45
Petrov 17.30: Za + Jana Mlýnka, rod. Mlýnkovu, Šebestovu,
Obrtlíkovu a za dar zdraví pro rodinu (úmysl z neděle 20.12.)
Radějov 6:30: Za + Antonína Nováka, manželku, syna a DO
Radějov: svát. smíření 8:00 – 8:45 a 17:00 – 17:45
18.30: „dětská“ mše sv. – přímý přenos z kostela P. Marie (YouTube)
Stráž.: 8:00
1) Za + Renatu Krystoňovu, dary Ducha sv. a zdraví pro rodinu
2) Na poděk. Bohu za 60 let života, dar zdraví
a ochranu Panny Marie pro rodinu (úmysl z 22.12.)
Strážnice: 8:30 – 9:30 svát. smíření
9:00 přímý přenos nedělní Eucharistie z kostela Panny Marie (YouTube)
1) Za farní společenství ze Strážnice, Petrova a z Radějova
2) Za + Miroslava Veselého, manželku, živou a + rod. (úmysl z Radějova)
Sv. přijímání: Strážnice 10:30 – 11:30; Petrov a Radějov 10:30 – 11:00
Stráž. 18:30: 1) Za + Jana Matyáše, manželku, syna, zetě a DO
2) Za + rodiče Sasínovy, stařečky a za dary Ducha sv. pro rod.
Strážnice: 19:00 – 20:00 svát. smíření

Mílí přátelé, sestry a bratři - po letošní postní a velikonoční době, poznamenané stavem pandemie,
jsme se opět ocitli před úkolem: jak v této mimořádné „covidové“ situaci prožít letošní Advent a Vánoce?
Přede vším jsme lidmi víry, kteří se s důvěrou dívají na současnost a budoucnost – „Hospodin je můj pastýř
… I kdybych šel temnotou rokle, nebudu se bát, vždyť Ty jsi se mnou“ (Žalm 23). I když se nemůžeme
setkávat v kostelích v takovém počtu, jak jsme si zvykli, i když nemůžeme se setkávat během adventních a
vánočních besídek, přednášek, koncertů apod., tak můžeme doma v rodinách prožívat Advent a připravovat
se na Vánoce. Nikdo nám nebrání v tom, abychom se v rodinném kruhu setkávali večer u adventního věnce
a společně se pomodlili, přečetli si nějaký adventní příběh, povídali si o adventních zvycích apod. Velkou
pomocí nám v těchto dnech je TV NOE nebo TV LUX, rádio Proglas nebo Lumen a také prostředí
katolického internetu – prosíme, aby mladší farníci pomohli starším osobám zprostředkovat tuto službu
virtuálního světa. Ano, teď se hlavní směr života církve soustředí na „domácí církev“ – pokud budete mít
zájem, můžete na takovou rodinnou domácí bohoslužbu pozvat nás – vaše kněze. V kostelích se nás může
sejit omezené množství lidí – na mše sv. během týdne zveme rodiny, které mají objednané mešní úmysly
(případně rodina může pozvat své známé a kamarády) – ale nemůže nás být na mši sv. víc jak 20 osob! Ale
snažme se využit možnost, kterou nám dávají současná bezpečnostní opatření. Jak si přečtete v tomto
letáčku, také vám nabízíme příležitost k vánoční sv. zpovědi (nebude společná zpověď!); kromě stálých
termínů budeme také k dispozici před každou mší sv. – to zveme ke zpovědi rodiny, které mají mešní úmysl;
také kdykoliv nás můžete požádat o zpověď na strážnické faře. Je naplánovaná vánoční návštěva nemocných
– vaše nemocné nahlaste na faře, nebo osobně nám – kněžím.
Zatím nejsme schopni naplánovat vánoční mše sv., protože nevíme, jak se bude vyvíjet situace.
Děkujeme za vaše modlitby, slova povzbuzení, pomoc nám – kněžím. Velmi si toho vážíme! Také pro
nás tato situace není vůbec jednoduchá.
Děkujeme za vaše dary, kterými přispíváte na provoz farnosti; zvlášť chceme poděkovat za finanční
dary na opravu kostela sv. Martina – Pán Bůh zaplať!
Všechny informace, aktuality a kontakty najdete na farních stránkách piaristestraznice.cz
Přejeme vám milostiplný Advent! Vaši piaristé ☺

