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Podzimní pouť
V den liturgické památky sv. Jana Pavla II. vás srdečně zveme
do strážnického kostela Panny Marie, kde od roku 2013
uctíváme ostatky svatého slovanského papeže.

Podzimní pouť u Panny Marie, sobota 22. října 2022.
Program pouti
16:00 – 16:50 příležitost ke zpovědi
16:30 modlitba růžence a litanie k sv.
Janu Pavlu II.,
17:00 slavnostní mše svatá
Hlavním celebrantem a kazatelem
bude P. Faustyn Wesolowski CCG.
P. Faustyn je členem řeholního
společenství těšitelů, které letos
oslavuje
100.
výročí
založení
kongregace; působí na nejstarším
poutním
místě
na
Slovensku,
v Mariance u Bratislavy.
V sobotu 22. 10. po poutní bohoslužbě už nebude večerní mše sv.
Foto: Svatý Jan Pavel II. - 100 let. Slova a obrazy - Vatican News

Duchovní slovo
Většina z nás má svůj růženec. Někteří dokonce ne jeden. Růženec z našeho
oblíbeného poutního místa, růženec od 1. sv. přijímání nebo biřmování, růženec, který nám
známí přivezli jako dárek z nějaké cesty, růženec, který jsme zdědili po rodičích nebo
prarodičích.
Modlitba růžence nám připomíná události ze života Ježíše a Marie. Zároveň se do
této modlitby prolíná náš život. Každý z růženců, které máme u sebe doma (nebo v kapse či
v kabelce), nám připomíná nějakou osobu, událost nebo místo. A tak růžencová modlitba se
může stát ne pouhým mechanickým opakováním naučených slov, ale rozjímáním nad
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našim životem, nad životem nám blízkých osob. Růženec nás spojuje; spojuje naši
přítomnost, ale také minulost a budoucnost.
Ať se růženec nestane pouhým předmětem, který nepoužívaný leží někde
„v šuplíku“. Ať nám říjnový měsíc růžencové modlitby pomůže objevit kouzlo této krásné
modlitby. Srdečně vás zveme k růžencové modlitbě ať už v kostelích nebo doma. Proč se
nesejít v rodinném kruhu a nepomodlit se společně alespoň jeden růžencový desátek?
Pro všechny, kteří si říkají, že na tuto modlitbu nemají čas a (samozřejmě) pro
všechny ostatní budou v kostele Panny Marie pondělní růžencové pobožnosti pod vedením
kněze; budeme se setkávat večer, po mši sv. a společně budeme rozjímat události ze života
Ježíše, Marie a nás samotných.
Přejeme vám klidné podzimní dny růžencového měsíce října.
Jménem strážnické komunity piaristů – otec Lukáš st.

FARNOST STRÁŽNICE
Farní informace Strážnice a Petrov
1) Všechny říjnové akce jsou rozepsány v tabulce v tomto čísle
Studánky – pozorně si je přečtěte ☺.
2) Rozpis bohoslužeb – nejdůležitější změny: nedělní mše sv.
v Petrově bude v 9 hod.; ve Strážnici ve středy bude pouze „dětská“ mše sv.
v 17:30 hod. a ve čtvrtek místo večerní mše sv. bude ranní bohoslužba v 8 hod.;
v sobotu bude ranní mše sv. v 8 hod. a večerní bohoslužba v 18:30 hod.
3) Růžencové říjnové pobožnosti ve Strážnici: v neděli ve 14 hod. se budeme
setkávat u strážnických kapliček (za nepříznivého počasí bude růženec u sv.
Rocha): 2. 10. kaplička u Kulturního domu, 9. 10. socha sv. Floriana ve St. městě,
16. 10. kříž u kostela sv. Martina, 23. 10. kaple sv. Rocha, 30. 10. socha P. M.
Bolestné u hřbitova. V pondělní večery vás zveme do kostela Panny Marie na
růžencovou modlitbu pod vedením kněze; v 19 hod. (ihned) po mši sv. otcové
piaristé povedou modlitbu růžence.
4) Veřejné hodiny v kanceláři: úterý – čtvrtek v dopoledních hodinách je v kanceláři
farní asistentka Marie Janíková, otec Lukáš st. vás bude čekat v kanceláři v pátek
od 17 do 18 hod. (případné změny budeme hlásit v nedělních ohláškách).
5) Srdečně zveme kluky, kteří by chtěli začít službu u oltáře; uvítáme každého, kdo
chce posílit zástup našich milých ministrantů.
6) Návštěvy nemocných nahlašujte takto: Strážnice (město) otec Lukáš st., Strážnice
(Domov pro seniory) otec Robert, Petrov otec Lukáš ml.
7) Volné dny kněží strážnické komunity: v pondělí má volný den o. Lukáš st., v úterý
má volný den o. David, ve středu má volný den o. Lukáš ml., v pátek má volný
den o. Robert.
8) Aktuální informace sledujte na piaristestraznice.cz.
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Pastorační kalendář říjen – prosinec 2022
1.10. (sobota) – první setkání spolča pro vysokoškolskou a pracující mládež
2.10. (neděle) – po ranní mši sv. společná adorace; mše sv. za říjnové oslavence
Říjnové růžencové pobožnosti: neděle u kapliček, v pondělí po večerní mši růženec „pro
opozdilce“.
7.10. (pátek) – po večerní mši sv. setkání akolytů
8.10. (sobota) – pouť děkanátu na Velehrad; večer mládežnická mše sv.
9.10. (neděle) – Růžencová a krojová pouť na Žerotín (mše sv. v 15 hod.; ve Strážnici
nebude večerní mše)
13.10. (čtvrtek) – poslední letošní Fatimský večer v Petrově
14.-16.10. (pá–ne) – setkání piaristické mládeže v Krakově
14.10. (pátek) – adorace za kněze
17.10. (pondělí) – výročí posvěcení kostela Panny Marie
21.10. (pátek) – přednáška o misijní cestě do Afriky
22.10. (sob.) – liturgický svátek sv. Jana Pavla II. – Podzimní pouť v kostele Panny Marie
23.10. (ne.) – Misijní neděle
27.-29.10. (čt–so) – farní zájezd do Maďarska
říjen / listopad – volby nové pastorační rady
2.11. (středa) – pobožnosti na hřbitovech
4.11. (pátek) – adorace za kněze
6.11. (neděle) – po ranní mši sv. společná adorace; mše sv. za listopadové oslavence
13.11. (neděle) – Svatomartinské hody
20.11. (neděle) – ministrantské a akolytské sliby; Rodinné centrum karneval na ukončení
církevního roku
23.11. (středa) – Červená středa (den modliteb za pronásledované křesťany) – večerní
modlitba v pěší zóně
27.11. (neděle) – 1. adventní neděle (svěcení věnců)
Roráty – Strážnice: úterý („dětské“), čtvrtek a sobota 6:30, „dětské“ roráty středa 17:30;
Petrov: čtvrtek 6:30
3.12. (sobota) – farní zájezd na vánoční trhy do Bratislavy
4.12. (neděle) – po ranní mši sv. společná adorace; mše sv. za prosincové oslavence;
Mikuláš ve městě a v kostele Panny Marie
9.12. (pátek) – adorace za kněze
13.12. (úterý) – adventní koncert ZUŠ v kostele Panny Marie
22.12. (čtvrtek) – rozsvícení vánočního stromu u fary a farní vánoční koledování
25.12. (neděle) – Boží hod vánoční; odpoledne Živý betlém v kostele Panny Marie
26.12. (pondělí) – Svatoštěpánská kolednická mše a svěcení letošních vín; svěcení letošní
úrody v Petrově
27.12. (úterý) – vánoční koncert v Petrově
31.12. (sobota) – novoroční mše sv. na Žerotíně
Kromě těchto událostí ve farnosti budou pokračovat adorace, besedy pro seniory, biblické
hodiny, spolča, dětské a mládežnické mše sv. a veškeré ostatní modlitební a společenské
akce.
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Volby nové farní pastorační rady
Do farní rady může volit farník starší 15 let a voleni mohou být farníci starší 18 let.
Do farní rady se nevolí (jsou členy farní rady „z úřadu“): kostelníci, varhaníci, vedoucí
Rodinného centra, členové ekonomické rady farnosti (manželé Janíkovi, Eva Mlýnková,
Miroslav Šťastný, Josef Tomšej a Marek Tomšej; ekonomická rada si mezi sebou vybere
svého zástupce do nové pastorační rady).
Máte možnost navrhnout 10 jmen (lze navrhnout míň než 10, ale ne víc) a podle situace
(stejný počet hlasů) se rozhodne, jestli bude zapotřebí druhé kolo voleb. Pokud vámi
navržení kandidáti, po oslovení farářem, přijmou úkol být členy farní rady, stanou se jejími
členy. Také farář má pravomoc sám jmenovat některé členy rady. Předání jmenovacích
dekretů a veřejné představení rady plánujeme uskutečnit po hodové svatomartinské mši sv.
(13. 11.).
Pamatujte, aby mezi vámi navrženými jmény byli ochotní a aktivní farníci, kteří se budou
chtít podílet na animování života farnosti. Pamatujte, aby tam byli zástupci všech věkových
kategorií, aby byli zástupci ministrantů a akolytů, lektorů, společenství mládeže,
modlitebních a ostatních skupin nebo hnutí, která působí ve farnosti. Nebude na škodu,
když mezi členy farní rady také budou odborníci na „technické“ záležitosti (oblast
stavebnictví, oprav památek, technické zajištění farních akcí apod.).
Volební lístky si vyzvednete v kostele v neděli 16. října. Vyplněné lístky přineste do
kostela v neděli 22. října. Před volbou se zamyslete a v modlitbě poproste o světlo
Ducha sv. Děkujeme za spolupráci ☺

FARNOST SUDOMĚŘICE
Milý otče Roberte,
ze srdce Vám chceme k Vašemu životnímu jubileu přát,
zdravíčko, Boží požehnání a ochranu Panny Marie Vám do dalších
let vyprošovat.
Abyste vždy vesel byl
a se svými farníky prožil mnoho krásných chvil.
To Vám ze srdce přejí a vyprošují farníci ze Sudoměřic.
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Dožínky
V neděli 4. září jsme v naší farnosti společně poděkovali Pánu Bohu za letošní úrodu. Při
této slavnosti byl náš kostel vyzdoben krásnou květinovou výzdobou. V obětním průvodu
přinášeli krojovaní dary našich polí a zahrad. A po mši svaté proběhlo malé pohoštění
všech přítomných pod pergolou, kde nám atmosféru této slavnosti zpříjemnila dechová
hudba. Velký dík patří O. Robertovi za krásná povzbudivá slova při kázání a jeho modlitby,
paní Okénkové za organizaci a přípravu darů do obětního průvodu, všem krojovaným a
také všem, kteří připravili pohoštění a jakýmkoliv způsobem se podíleli na přípravě této
krásné farní slavnosti.

Dětské mše svaté
V pátek 16. září jsme slavili
v našem kostelíku první dětskou
mši svatou, při které byly
posvěceny aktovky a školní
pomůcky.
Tímto chceme pozvat nejen
všechny děti a mládež na páteční
dětské mše svaté, kde vytvoříme
krásné společenství s Ježíšem
uprostřed, ale i do schóly, která
nacvičuje 30 minut přede mší
svatou v přístavbě. Na všechny se
moc těší otec David.

Společenství modlících
se matek
Toto společenství vzniklo v naší farnosti roku 2015, kdy nás oslovila myšlenka našeho
papeže Františka, který nás věřící neustále vybízí, abychom se modlili s úctou a důvěrou
mariánskou modlitbu růženec - a to jak v rodinách, tak také za rodiny. Rozhodly jsme se
tedy, že vytvoříme společenství, které se bude pravidelně scházet a bude otevřené všem
maminkám bez rozdílu věku, jež se chtějí modlit společně a s důvěrou prosit za své rodiny,
děti, manžele a vkládat své starosti do náruče naší nebeské mamince Panně Marii, která
nám maminkám nejlépe rozumí a přimlouvá se za nás u svého Syna.
Setkání probíhá vždy v pondělí cca 5 minut po mši sv. v našem kostele. Srdečně zveme
všechny maminky bez rozdílu věku. Přijďte se s námi spojit v modlitbě a prosit za své
rodiny.

Nácvik vánočního pásma
Každou sobotu od 5. listopadu začneme nacvičovat v našem kostele vánoční pásmo.
Zájemci z řad dětí a mládeže se mohou zapsat v sakristii anebo u Jany Miklové do konce
října. Všichni jsou srdečně zváni.
JM
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FARNOST RADĚJOV
Pomník pro otce Jacka v Radějově
Chtěla bych poděkovat všem, kteří jakoukoliv částkou přispěli na
pomník otce Jacka. V kostele jsme vybrali 50 000 Kč. Velký dík patří
zastupitelům naší obce, kteří schválili, že částku, která bude chybět,
zaplatí obec Radějov. Celková cena pomníku je 143 800 Kč.
V blízké budoucnosti se ještě pod lípu umístí lavička, aby to bylo
místo, kde se rádi zastavíte a vzpomenete na otce Jacka.
Pán Bůh Vám všem zaplať.
Mirka Š

Zároveň bychom Vás touto cestou chtěli pozvat na svěcení pomníku, které se
uskuteční během mše svaté ve středu 5. 10. 2022 v 17hod.
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Přepis textu z pomníku
S láskou a vděčností vzpomínáme na otce piaristu Jacka Nowakowského.
Narozen 23.11.1978 – Kamienna Góra
Kněžské svěcení 15.5.2004 – Kraków
Zemřel 10.8.2020 – Hodonín
Pohřben 17.8.2020 – Opawa
V České republice působil 13 let
Každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo
pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný.
Mt 19, 27-29

Rozloučení
s prázdninami
Naše farnost se ve
spolupráci
s kulturním
sdružením obce Radějov
podílela na akci pro děti
Rozloučení
s prázdninami.
Kvůli
nepřízni počasí se akce
přesunula
z prvního
plánovaného termínu na
sobotu 3. 9. 2022. Pro děti
a jejich rodiče byl
připraven táborák na faře
a po celé farní zahradě
soutěže. Ve 20 hodin
večer pak odstartovala Stezka odvahy s Večernicí, kterou spolu s Večernicí připravily různé
pohádkové bytosti.
LP

Dožínky 4. 9. 2022
V neděli 4. 9. 2022 se u nás ve farnosti konala tradiční dožínková mše svatá, při které jsme
poděkovali za letošní úrodu a zároveň jsme posvětili prvňáčkům aktovky a spolu se všemi
žáky, studenty, učiteli a vychovateli prosili za nový školní rok.
LP

Opakování koncertu 40. výročí schóly v Radějově
V neděli 25. 9. 2022 se na přání O. Davida konalo v kostele Sv. Cyrila a Metoděje
v Radějově opakování koncertu, který připravila schóla k 40. výročí jejího založení.
Koncertu se zúčastnili současní i bývalí členové schóly a jedna část koncertu byla věnována
i našim nejmenším zpěváčkům. I když nás trochu pozlobilo podzimní nachlazení, přesto se
nám povedlo naplnit kostel zpěvem, hudbou a pozitivní atmosférou. Děkujeme všem, kteří
nás jakýmkoliv způsobem podporují.
Schóla Radějov
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Příspěvky farníků
Stařeček, ministranti a jiné příhody
vzpomínkový cyklus nejen o strážnickém kostelníku Vaštíkovi
Část 33. Smutný chlapeček
Jednů sem stál eště jako malý od mlatevně. Byl sem velice
smutný a nešťastný. Plakal sem a slzičky mě kapaly na
chodník. Šla kolem jedna velice hodná tetička. Zastavila sa u
mňa a pohladila mě po mojích kudrnatých vláskoch. Potom
sa optala: „Chlapečku, proč plačeš? Někdo ti ublížil?“ Já
sem pořád vzlykal a neříkal sem nic. Tetička vytáhla svůj
čistý kapesník a utřela mě slzičky. Potom řekla, že si ho
možu nechat. Já sem přestal plakat a řekl sem jí, že su velice
opuštěný a že je mě smutno, protože nemám bratříčka.
Tetička řekla, že to musím jít říct mamince. Ona že mě
potom nejakého kúpí. Já sem to ale řekl stařečkovi, aby až
půjde z kostela, mě ve městě bratříčka kúpil on. Stařeček sa
zasmál a řekl, že stařečkom sa malé dětičky neprodávajů. To
može kúpit enom maminka.
Tak sem to šel řéct mamce. Tá mě řekla, že až bude mět čas, tak pojede do Kyjova do
nemocnice teho bratříčka mě kúpit. Měl sem veliků radost. Vyběhl sem na dvůr a skákal
radosťů. Utěkal sem humnem až ke vrátom a vyšel ven. Tam sem potom svojím tenkým
hlasem zavolal na všecky stromy, že budu mět bratříčka. Šla kolem s travniců na zádoch
tetka. Tá už ale moc hodná nebyla. Podívala sa na mě a řekla: „Co tady hulákáš, kdo to má
poslúchat!“ Já jsem jí řekl, že moje maminka mě pojede kúpit teho nejhodnějšího
chlapečka, jaký tam bude. Tetka si pohodila travnicu a řekla: „No, to je teho...“ A odešla.
Já sem nemohl pochopit, proč ju to nezajímá. Ale vzpomněl sem si na maminku, tak jsem
šel za ňů a řekl jí, že je mě po ní smutno. Ona mě pohladila po vláskoch a řekla, že mě má
ráda a já jsem sa usmívál a už jsem nebyl nešťastný.
L. Král

Pozvánka
Milí farníci!
Za strážnickú skupinu Modlidieb otcov Vás
pozývame na púť do Kopčan na
Slovensku. Púť sa uskutoční 9.10.2022.
Zraz je o 8.00 u sochy sv. Floriána v Starom
měste v Strážnici. Popri Baťovom kanále
pojdeme najprv na svatú omšu do Petrova,
ktorá začína o 9.00. Po bohoslužbe sa k
nám možu pridať domáci či pútnici zo
Sudoměřic. Po požehnaní pútnikom je cieľ
cesty kostolík sv. Margity Antiochijskej,
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ktorý stojí v poli za Kopčanmi. Je údajne najstarším zachovaným kostolíkom z čias Veľkej
Moravy a viedla tam i vedie cesta do Mikulčic na Morave. Prechádzali ňou sv. Cyril a
Metod.
Trasa je nenáročná na Moravskej strane popri Baťáku až skoro k hranici SR a potom
poľňačkami až ku kostolíku. Je to zo Strážnice 22-24 km. Predpokladaný čas pokojným
krokom je cca 5 hodín. Obed si dáme z vlastných zásob počas prestávky za Skalicou.
V prípade veľmi silného vetra alebo dažďa sa termín púte odloží. Treba si obuť dobré
topánky alebo tenisky a priniesť dobrú pútnickú náladu. Naspeť na Moravu sa vrátime
okolo 16.–17. hodiny autami. Prosím, aby ste si zabezpečili odvoz, nakoľko nevieme, koľkí
sa na púti stretneme. Púť organizujeme na počesť otca Vladimíra Tomečka, ktorý dožil svoj
život v Strážnici a onedlho bude mať výročie smrti. Bude to spomienka na jeho úžasne
plodné kňažské posobenie na mnohých miestach na Morave. Tiež sa ponesie v duchu
zmierenia a pokoja medzi ľuďmi a národmi a za naše farnosti.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Za strážnickú skupinu M.O. Marián

Knihovna křesťanské literatury
Spolkový dům, Masarykova 370, Strážnice, vám nabízí z darovaných knih:
Mariánský sloup – Stanislav Přibyl
Kniha přístupnou a atraktivní formou pojednává o vzniku, stržení a obnově mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Sloup byl postaven jako pomník k poctě
Bohorodičky – na poděkování za obranu Prahy před pleněním švédskými vojsky v roce
1648. Knize byla udělena cena Kniha roku 2020, kterou vyhlašuje vedení Společnosti pro
církevní právo.
Zázraky otce Pia – Renzo Allegri
Otec Pio z Pietrelcini 1887-1968, je jednou z nejoblíbenějších světeckých postav 20. století.
Víme, že po celých padesát let nosil viditelná stigmata (rány Kristovy). Měl dar
prorokování, bilokace, dar uzdravování a osvobozování. Do Pietrelciny neustále přicházejí
nová a nová svědectví o milostech obdržených na jeho přímluvu. Autor je známý italský
žurnalista.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Provozní doba beze změny: pondělí a středa 9,30 - 11,00 , úterý 16,00 – 17,00

Úmysly apoštolátu modlitby
Úmysl papeže Za církev otevřenou všem
Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem
solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
Národní úmysl Za volby do senátu
Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali svůj úkol poctivě a spravedlivě.
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Okénko do strážnické charity
Beseda o duševním zdraví
s P. Ladislavem Heryánem
Charita Strážnice Vás srdečně zve na
Besedu o duševním zdraví
v úterý 11. 10. 2022 od 16,30 hodin
v Kulturním domě Strážničan (1. patro
Green-Bar)
Našim hlavním hostem bude P. Dr. Ing.
Ladislav Heryán, Th.D., SDB, známý
římskokatolický kněz, salesián, autor mnoha knih, překladatel, teolog, filosof a zpěvák. Ve
Strážnici vystupoval před dvěma lety, takže si ho možná pamatujete.
Budeme besedovat o zotavení z duševního onemocnění a o významné úloze rodiny a
blízkých v tomto procesu. Udává se, že v ČR je na 300 000 neformálních pečovatelů a
mnozí z nich se starají právě o duševně nemocné. Začínáme si jako společnost uvědomovat,
že péči potřebují nejen nemocní, ale i ti, kteří se o nemocné doma starají. Naši besedu
povede Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček, zakladatel organizace Ledovec, z.s., která pomáhá
duševně nemocným na Plzeňsku. Je to člověk mnoha nadání, mimo jiné organizuje a jako
klaun i vystupuje v cirkuse pro pacienty s duševním onemocněním. Dokáže zapojit pacienty
do představení tak, aby pobavili nejen sami sebe, ale i širší publikum.
Dalšími hosty budou Alena Konířová a Jindřich
Jašík. Oba v mládí onemocněli závažným duševním
onemocněním a na své cestě k zotavení se z nemoci
začali profesionálně pomáhat dalším nemocným. Díky
vlastním zkušenostem s nemocí a jejímu úspěšnému
zvládání, se dokáží lépe vcítit do potřeb nemocných a
pomáhat ostatním. Věříme, že sdílení jejich zkušeností
osloví i Vás. Pater Heryán pak k duševnímu rozměru
připojí i ten duchovní. Na závěr budete moci položit
hostům své dotazy. Nemoci se nám nevyhýbají, proto
se snažme nacházet cesty vedoucí uzdravení.
Vstup na tuto akci je zdarma. Občerstvení bude jako obvykle zajištěno uživateli Sociálně
terapeutické dílny Kotva, která je dlouholetou ambulantní službou pro osoby s duševním
onemocněním a je jednou ze sociálních služeb, které ve Strážnici a jejím okolí poskytuje
Charita Strážnice.
Beseda se uskuteční v rámci dotačního programu JMK „Podpora služeb pro pečující osoby
v roce 2022“, Péče o pečující a destigmatizace osob s duševním onemocněním v ORP
Veselí nad Moravou a blízkém okolí.
Přijměte prosím naše srdečné pozvání na tuto jedinečnou akci se zajímavými hosty!
Za Charitu Strážnice Marie Štípská, ředitelka
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Nejen pro děti
Dokážeš správně
obrázku?

doplnit

čísla

do

1 – kříž
2 – lavice
3 – sakristie
4 – ambon
5 – svatostánek
6 – křtitelnice
7 – věž se zvonem
8 – obětní stůl
9 – velikoční svíce (paškál)
10 – oltář
11 – kropenka
Splněný úkol přines na první
dětskou říjnovou mši svatou do
sakristie.

Úkol na dětskou mši svatou do Strážnice
Milé děti,
podzim je tady! Dozrávají šípky, stromy se pomalu zabarvují do žluta a na polích pouštíme
draky. Pro nás křesťany je ale říjen také měsícem modlitby růžence. Zkuste vyrobit
růženec, nebo alespoň desátek, a přineste ho do sakristie a 19. října na dětské mši svaté
oceníme všechny vaše výtvory. A z čeho růženec vyrobit? Zkuste se inspirovat třeba právě
v podzimní přírodě. Fantazii se meze nekladou.
Vydává ŘKF Strážnice, Radějov, Sudoměřice pouze pro vnitřní potřebu farností. Redakce si
vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Děkujeme všem přispěvatelům.
Vychází 2.10.2022, náklad 630 kusů, příští číslo vyjde 30.10., uzávěrka příspěvků je 23.10.
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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