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Otec arcibiskup odchází do Prahy 
Milí farníci, 

co jste dělali 24. června 1973?  

Napovíme vám: máte-li více  než 50 let, tak jste se 

pravděpodobně v kostele Panny Marie účastnili primiční mše svaté strážnického novokněze 

Jana Graubnera. 

Když dobří rodiče propouští do dospělosti své děti, nepřestávají se za ně modlit a přát jim 

dobro. Stejně tak má farnost s láskou přinášet denně své kněze před Boží oči a vyprošovat 

jim potřebné dary a požehnání. 

K takové modlitbě za otce Jana jsme dostali příležitost po 49 let  – mohli jsme jej 

podporovat od prvních kaplanských kroků až do nynější arcibiskupské služby.  

Před měsícem přišel nový zlom v jeho životě - papež František jej jmenoval 37. pražským 

arcibiskupem a 25. českým primasem. Otec arcibiskup opustí naši diecézi a 2. července 

bude uveden na svatovojtěšský stolec v Praze. Pro nás všechny je to opět výzvou, abychom 

Červen 
2022 
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mu s novou čerstvostí vyprošovali hojnost Boží pomoci v nelehké službě. Ať sounáležitost 

rodáků a křesťanská bratrská láska jsou motorem naší upřímné a vytrvalé modlitby za něho 

v duchu Ježíšovy výzvy: „Jeden druhého břemena neste.“ 

 

Jak se rozloučíme? 

Tělovýchovná Jednota Orel Strážnice se chystá autobusem 2. července 2022   na uvedenou 

slavnostní mši svatou do katedrály sv. Víta v Praze.  

 

Další možností je zúčastnit se ve čtvrtek 30. června mše svaté v katedrále v Olomouci. 

Bude sloužena jako poděkování za dlouholetou službu otce arcibiskupa v čele naší diecéze 

s prosbami o hojnost milostí do jeho nové služby arcibiskupa pražského.  

Bohoslužba začíná v 17 hodin. Po jejím skončení jsou všichni zúčastnění - tedy i my 😊 -
zváni k přátelskému setkání v blízkosti katedrály. 

Protože je zpráva o této mši svaté v den tisku Studánky zcela čerstvá, prosíme, sledujte 

aktuální informace. 

Otec arcibiskup k nám přijížděl vždy rád. Věříme, že se v našich farnostech najde hodně 

lidí, kterým nebude zatěžko zajet tentokrát za ním. Děkujeme všem, kterým to leží na srdci. 

-hc- 

 

FARNOST STRÁŽNICE  

Adorace za kněze 
V kostele Panny Marie bude  

každý druhý pátek v měsíci od 17,30 hod  

 adorace za kněze zakončená mší svatou v 18,30 hod. 

 

Společně se celým svým životem modleme za biskupy, kněze, jáhny a bohoslovce, které 

známe a nosíme v srdci, i za ty, které neznáme a modlí se za ně Společenství služebníků 

Ježíšova Velekněžského Srdce (SJVS). To je modlitební společenství, jehož posláním je 

vytrvalá modlitba za kněze. Vzešlo z touhy sloužit kněžím modlitbou a skrytou obětí od 

řádové sestry Stanislavy Ernstové 

(byl zahájen proces jejího 

blahořečení), duchovním otcem se 

stal otec Tomáš Špidlík. 

Vyprošujme kněžím, kteří jsou silní, 

ducha láskyplné oběti a vytrvalost 

v dobrém do konce. Těm, kteří 

ztrácejí smysl svého kněžství, 

nacházejí se v tíživé situaci, cítí se 

opuštění anebo se již vzdálili ze 

služby, vyprošujme něžný dotek 

Ježíšova Srdce a posilu Ducha. 

Bohoslovcům a všem toužícím po 
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trvalém jáhenství vyprošujme učenlivé a otevřené srdce v čase formace a přípravy. 

Všem zmíněným vyprošujme lásku, vnímavost pro to, čím žije Ježíš, aby jeho plánům 

rozuměli a s radostí na jeho impulzy pohotově reagovali. 

Termíny adorací:  

10. června, 8. července, 12. srpna, 9. září, 7. října, 11. listopadu, 9. prosince 
Kontakty: koordinátorka Jiřina Zlomková, tel. 602 788 434, Karel Bačík, tel. 732 510 104 

 

První svaté přijímání 
V neděli 15.5.2022 přijalo poprvé Pána Ježíše ve svatém přijímání 22 dětí ze Strážnice a     

2 děti z Petrova. Máme radost, že to byl pro ně opravdu slavnostní den. Přejeme všem 

dětem, aby se držely Pána Ježíše pevně po celý život. 

   

Další milou událost jsme prožili 25. května. Loňští prvokomunikanti (letošní čtvrťáci) na 

dětské mši svaté   oslavili rok od toho, kdy byli poprvé u svatého přijímání. Toto výročí jim 

pomohlo nezapomenout na dar Eucharistie.  A protože  je to důvod k radosti, oslavily  to 

děti po mši svaté malým pohoštěním. Děkujeme těm, kdo to pro ně s láskou vymysleli a 

připravili!        -hc- 
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Poděkování – doplnění 
V minulém čísle Studánky jsme děkovali ženám, které se ujaly přeměny nevzhledné výlohy 

Spolku na pěkné výstavní místo. Doplňujeme, že největší zásluhu na očištění výlohy měla 

paní Jiřina Zlomková, na zdobení a aranžování se podílely paní Marie Příkazská a Anežka 

Blatová. Děkujeme!  

 

16. pěší pouť za umělce 2022 povede i přes Strážnici. 
Startovním místem letošní pěší pouti se 

stane Uherské Hradiště a cíl bude 

v Žarošicích. Putovat se bude od neděle 

24.7. do soboty 30.7., trasa povede přes 

Uherský Ostroh, kopec sv. Antonína nad 

Blatnicí, Strážnici a Milotice. 

Této pouti se může zúčastnit každý. 

Tato pouť za umělce nemá totiž jen pěší 

přesun, ale skrývá i další roviny- duchovní, kulturní, uměleckou, vzdělávací a samozřejmě 

společenskou. Kdo neputuje, může se účastnit alespoň doprovodného programu. Ten nabízí 

slavení mší sv. v jednotlivých místech poutě, kulturu, umění i přednášky. 

 

Co je však základem celé pouti? Setkání lidí, živé společenství a společná radost. A to ať už 

navštívíte jedno místo na trase, několik míst, anebo i společné putování pro ty, kteří se 

v některém dni mohou připojit k poutnické skupině. Poutníky se stávají i ti, kteří prochází 

trasu jen s prstem na mapě a připojí svou modlitbu. 

A co je také důležité: každý ročník Pěší pouti za umělce je originální. Vede odlišnou trasou, 

má jinak ztvárněné téma, které se opírá o různé osobnosti a souvisí s danou lokalitou. Pro 

minulý ročník i pro ročníky další je společné téma „Svatost pro každého“. Toto téma bude 

letos přibližovat a zprostředkovávat seznamování se s životem letošního jubilanta, kterým 

je P. Antonín Šuránek- připomínáme si totiž 120 let od jeho narození a 40 let od úmrtí. 

Celou pouť provází biskupský delegát pro svatořečení P. Jiří Zámečník. Jednou z osobností, 

kterou se ve své funkci zabývá, je právě osobnost P. Antonína, který měl zásadní vliv na 

rozvoj poutního místa nad Blatnicí - kopce sv. Antonína. Další osobností bude Mons. Jan 

Graubner a jeho předchůdci v arcibiskupském úřadě. Letos totiž uplyne 30 let, co byl 

jmenován 14. arcibiskupem olomouckým. 

Hlavní organizátorkou pouti je Martina Pavlíková, pracovnice Centra pro kulturu 

Arcibiskupství olomouckého, na kterou je možno se obracet s veškerými 

dotazy: pavlikova.martina@ado.cz 

Spoluorganizátorem a důležitým pomocníkem letošní pouti je Matice svatoantonínská. 

Přesný program bude na plakátech. 

Srdečně Vás na tuto akci zveme a zároveň budeme prosit ochotné ženy o napečení buchet 

pro poutníky, kteří budou ve Strážnici spát na SPOLKU ORELSKÉ JEDNOTY ve středu 

27.7.2022. Náš rodák Mons. Jan Graubner sice 2.7. odchází do Prahy na svatovojtěšský 

stolec, ale poutní zastávka ve Strážnici bude poděkováním za jeho třicetiletou službu pro 

naši arcidiecézi.   Anežka Blatová (důvěrnice Matice svatoantonínské) 

mailto:pavlikova.martina@ado.cz
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FARNOST RADĚJOV 

8. 5. 2022 – 

první svaté 

přijímání 

Druhou neděli v květnu přijaly 2 děti 

z Radějova poprvé Pána Ježíše. Po roce 

příprav přišel dlouho očekávaný den. 

Maminky dětí měly dvojitou slávu, protože 

na tuto neděli připadá i Svátek matek. I 

když děti byly jen dvě, děkujeme Pánu 

Bohu, že rodiče přivedli svým příkladem 

své děti k Ježíši. Přejeme dětem i rodinám 

Boží požehnání a vyprošujeme ochranu 

Panny Marie.              LP 
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         FARNOST SUDOMĚŘICE 

Milý Otče Davide,  

jménem naší sudoměřické farnosti Vám u příležitosti Vašich 

narozenin přejeme hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání. Od 

loňského roku nás v našich duchovních životech provází Váš milý 

úsměv, vstřícnost a trpělivost s námi, farníky. Že jste člověkem na 

svém místě, dosvědčuje to, že jste se stal oblíbeným duchovním 

mezi dospělými i 

dětmi. Ať váš 

entuziasmus 

nikdy neutuchá a anděl strážný ať Vás 

hezky opatruje… 

  

Pražské Jezulátko už má svoji 

korunku 
Dne 1. května 2022 jsme v naší farnosti 

prožívali dlouho očekávanou slavnost, 

posvěcení nové korunky Pražského 

Jezulátka. Byla to moc pěkná slavnost, na 

kterou jsme se připravovali  9 dnů 

Novénou k Pražskému Jezulátku. Tato 

slavnost byla ještě umocněna udílením 

svátosti křtu.  

Velké poděkování patří našemu p. faráři a 

všem, kteří se podíleli na realizaci a za 

modlitby. 

Pokud budete mít cestu přes Sudoměřice, 

můžete se zastavit v našem kostele, který 

je denně od 8 do 18 hod otevřený (vstup 

do předsíně) a Jezulátku se poklonit.    LO 

 

Milí farnici v Sudoměřicích, otče Davide… moc vás zdravíme z kostela Panny Marie 

Vítězné na Malé Straně v Praze, z místa, které je nerozlučně spjato se soškou malého Ježíše 

- Pražského Jezulátka. Právě zobrazení Ježíše jako malého chlapce nám každodenně 

připomíná Boží lásku k nám lidem, jeho přátelství a blízkost. Jeho zobrazení v dětském věku 

je ikonou lásky a něhy, kterou si my, lidé, možná tak málo uvědomujeme. Přejeme vám 

hezkou slavnost, a pokud se vám podaří naplánovat výlet do Prahy, moc rádi vás tady v 

kostele potkáme. Mějte se dobře.  

Pavel Pola, OCD, rektor Kostela Panny Marie Vítězné 
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Misijní kavárna      
Druhou květnovou neděli jsme v 

Sudoměřicích připravili tradiční 

Misijní kavárnu. Na toto setkání celé 

farnosti se snad každý těší. Přišli 

také hosté přespolní, z čehož máme 

velkou radost. 

 

Děti z misijního klubka a farnosti 

roznášely výborné dortíky, zákusky, 

palačinky, kávu a letos byly novinkou 

tradiční valašské frgály. Bohu díky, že jsme po dlouhé 

odmlce mohli společně strávit pěkné odpoledne, které se vydařilo. 

 

 Děkujeme dárcům a hostům, že přišli a svou 

přítomností udělali obsluhujícím dětem radost. 

Za pomoc v organizaci děkujeme všem 

,,servírkám a číšníkům“, pomocníkům v kuchyni 

a ženám cukrářkám, které připravily všechny 

dobroty.  Výtěžek pro Zambii činil 13805,- Kč a 

12,- Euro. Pán Bůh zaplať, děkujeme.  

                                   Kateřina a Josef Janečkovi 

 

Pár slov k Duchu svatému 
Začínáme červen a hned první neděli máme 89. výročí posvěcení základního kamene na 

stavbu kostela. Následuje svátek seslání Ducha svatého neboli Letnice a nám se hned 

vybaví holubice. Vznáší se nad kazatelnou, zdobí ambon, vidíme ji na obrazech. Jak tedy 

tomuto symbolu správně porozumět? Už z doby pohanské a starověké byla holubice 

uctívaná. Stala se posvátným ptákem a nositelkou mnoha ctností. Její bílý vzhled vyjadřuje 

čistotu, pravdu a nevinnost. Ve Starém zákoně poznal Noe Boží usmíření, když mu 

holubice přinesla v zobáčku olivovou ratolest. Od té doby se stal zvyk vypouštění holubů 

do oblaků výrazem radosti a pravdy. Ale nejvíce se uctívá jako holubice míru a pokoje. Jak 

jsou tato dvě slova v této době významná a jak jsme je brali jako samozřejmost! Kéž by šlo 
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vypustit do světa tisíce holubic, třeba by se jejich závan křídel dostal až do srdcí z kamene. 

Duch svatý ale také působí prostřednictvím lidí. Jen v Panně Marii se uskutečnila dvě 

seslání. První starozákonné Letnice, tj. narození Ježíše, a Letnice církevní – narození 

církve. Ukazuje Marii nejen jako Matku Božího Syna, ale jako první křesťanku 

sjednocenou s Duchem svatým. Je pro nás vzorem otevření s třetí Božskou osobou. 

Podobně jako ve vtělení Duch svatý zformoval v jejím 

lůně fyzické tělo Krista, tak tentýž Duch sestoupil ve 

večeřadle na přítomné. A v podobě holubice sestoupil 

na Ježíše při jeho křtu v Jordánu. Právě toto zjevení 

ovlivnilo křesťanské umění, i v zobrazení stvoření 

světa, kdy se Duch Boží vznášel nad vodami a při 

seslání Ducha svatého o Letnicích.  

Plný Ducha svatého byl sv. Jan Pavel II., jako papeže 

jsme ho mohli poznat i osobně. Jeho slova „Nebojte se“ zněla často. Ve Varšavě roku 1979 

v předvečer svátku letnic volal: „Ať sestoupí Duch tvůj a obnoví tvář této země.“ A obnovil 

celou Evropu, když dobro zvítězilo nad zlem komunismu. Duch svatý dával papeži číst 

znamení času, rozhodoval o jeho cestách po světě a také vyhlásil r. 1997 setkání mládeže, 

které stále pokračuje. 

My věříme v Ducha svatého, ale je nutné dát se jím vést. Tak se zbavíme strachu a život 

bude krásný. Pohřeb Jana Pavla II. jsme viděli v televizi. Na jeho rakvi byl položený 

evangeliář a vítr převracel stránky tam a zpět, až na konec mše zavřel vítr celou knihu. Byl 

to opravdu jen vítr?             J.P. ( z IMMACULATY) 

                                                                

Příspěvky farníků 
 

Stařeček, ministranti a jiné příhody 

vzpomínkový cyklus nejen o strážnickém  kostelníku Vaštíkovi 

Část 31.  Anténa 
 

Jednů v sobotu ráno, když sme eště spali, tak nás stařeček došél obudit. Řekl, že nechápe, 

jak možeme tak dlúho spat, když on je už aj doma z kostela. Pater Bedřich Pres si kúpil 

televizu a potřebuje dat anténu na střechu.  

My sme pořád nevstávali, ale otevřeli sme aspoň oči. Potom, když stařeček řekl, že nám 

kúpil ke snídani čerstvé a eště teplé rohlíky a taky prýmový salám, tak na to už jsme slyšeli 

a všecí šli do kuchyně aj s taťků. Hned sme sa do teho pustili, než dojde mamka z obchodu. 

Tá by nám mohla dat vánočku. Když došla, tak sa divila, že nemáme hlad. Stejně jsme sa 

ale prozradili, protože jsme ze stolu zapomněli uklidit mastný papír.  

Páter Pres sa odstěhoval z fáry do malého baráku vedle klášterního kostela. Když jsme tam 

došli, tak nás radostně přivítal. My sme sa nezdržovali a hned sme si rozdělili prácu. 

Stařeček si sedl na dvoře na lavku a nedělál nic. Za to nám ale víc radil. Brácha držál žebř a 

já s taťků jsme vylézli na střechu. Měli jsme to brzo hotové, protože sme to už dělali doma 
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a věděli, jak na to. Potom jsme šli pustit televizu, podívat sa, jaký je obraz. Byl tam zrovna 

nejaký cirkus. Páteru Presovi sa to velice líbilo a řekl, že nemože pochopit, jak to tak 

dokážů. Tenkrát sme sa všecí zasmíli, protože taťka řekl vtip, že on by to dnes už 

nedokázal, i když má z vojny odznak 

zdatnosti.  

Páter Pres nám to chtěl zaplatit. My sme 

si ale nic nevzali, protože to už by nebyl 

dobrý skutek, ale fuška. Šli sme dom 

s pocitem dobře vykonanéj práce.  

Po cestě nám stařeček řekl, že je rád, že 

sme mu pomohli. On kdyby to dělál 

sám, tak by mu to dlůho trvalo. My sme 

sa na sebe s taťků podívali, a taťka mu 

řekl, že mu rádi chodíme pomáhat. 

Doma mamka neměla oběd eště hotový, 

tak teho chtěl stařeček využit. Řekl, že si 

zahrajeme karty. To my sme sa všecí lekli. Nikomu sa s nim hrát nechtělo, protože dycky 

vyhrávál a dělál si z nás srandu. Taťka to ale zachránil a řekl, že si zahrajeme až po obědě. 

Po dobrém obědě si stařeček jak dycky podepřél hlavu a usnúl. Tak sme sa potichu vytratili, 

aby sa náhodů neprobudil a nevzpomněl na ty karty. 

L. Král 

 

Informace 

Knihovna křesťanské literatury 
Spolkový dům, Masarykova 370, Strážnice vám nabízí: 

Bůh své bitvy neprohrává – Vojtěch Kodet-Jan Paulas 

Knižní rozhovor Jana Paulase s karmelitánem Vojtěchem Kodetem získal 2. místo v 

literární anketě KT  Dobrá kniha roku 2021. Na 450 stranách s bohatou fotopřílohou 

čtenáře nečeká „pouhý“ životopisný rozhovor. Ve čtrnácti kapitolách se seznamujeme s 

rodinou Kodetových z Vysočiny, s Vojtěchovým povoláním do řehole a kněžství i s mnoha 

podobami kněžské služby, kterou za svého života zakusil. Odtud pak vycházíme k širším 

úvahám a zamyšlením. 

Hovory s Pavlem Fischerem – Alena Ježková 

Rozhovor spisovatelky Aleny Ježkové a senátora Pavla Fischera, někdejších spolužáků z 

vysoké školy. Pavel Fischer se z pozice senátora vyslovuje k aktuálním tématům naší doby. 

Díky osmileté práci pro Václava Havla přináší unikátní svědectví o zákulisí prezidentské 

kanceláře a vzpomíná na práci ve Francii a Monaku, kde působil jako velvyslanec.  

Vojtěch Kodet i Pavel Fischer jsou mimořádné osobnosti naší současnosti a stojí za to se o 

nich a jejich názorech více dovědět. Knihy vřele doporučujeme. 

UPOZORNĚNÍ: Po dobu školních prázdnin od 1. července do 31. srpna 2022 bude 

knihovna uzavřena. Využijte měsíce června na zapůjčení knih na prázdniny.  

V případě nutnosti můžete zavolat: Šašinková – 604785741, Robková - 732116889 
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Letošní novokněží a jejich primice  
Přijměte pozvání letošních novokněží k jejich primičním mším svatým. Kompletní seznam 

všech novokněží najdete na webu www.primice.cz  

Arcidiecéze olomoucká  

(Svěcení udělí Mons. Jan Graubner v sobotu 25. 6. v 9:30 v olomoucké katedrále) 

Lukáš Gelnar  
Primice v neděli 26. června 2022 v 15:00 na Velehradě v místní bazilice  

Josef Biernát 

Primice v sobotu 2. července 2022 v 9:30 v Suché Lozi v kostele sv. Ludmily 

František Šary  

Primice v sobotu 9. července 2022 v 15:00 v Lidečku v kostele sv. Kateřiny 

 

Odjinud  

(Svěcení udělí Mons. Josef Hrdlička v sobotu 2. 7. v 10:00 na Velehradě)  

Jiří Hebron SJ 

Primice v úterý 5. července 2022 v 10:00 před kostelem sv. Václava v Dolních 

Bojanovicích 

Se všemi letošními novokněžími se můžete setkat při jejich tradiční mši sv.  

na Národní pouti na Velehradě 5. července 2022 v 8:30 hod. v místní bazilice.  

 

 

Úmysly apoštolátu modlitby - červen 
Úmysl papeže: Za rodiny 

Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly 

nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě. 

Národní úmysl: Za nově vysvěcené kněze 

Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s 

Kristem Veleknězem. 

 

 

Okénko do strážnické charity 
 

Přehled pomoci Charity Strážnice 
Konkrétní cesty pomoci lidem v našem regionu působnosti jsou následující: 

 Abychom mohli účelně pomáhat osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální 

situaci, zřídili jsme sklad humanitární pomoci, který se nachází ve Strážnici na Dúbravě 

1480. Z tohoto skladu vydáváme potřebnou pomoc každé ÚTERÝ od 9.00 do 12.00 

hodin. O vydání prostředků z humanitárního skladu je nutné si předem zažádat na 

telefonním čísle: 734 369 659 nebo poslat žádost s uvedením konkrétních potřeb na 

email: teres@straznice.charita.cz, aby naši pracovníci a dobrovolníci, kteří pomoc 

vydávají, mohli předem poptávané věci připravit k výdeji.   

http://www.primice.cz/
mailto:teres@straznice.charita.cz
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 Stále probíhá sbírka materiální a 

potravinové pomoci, konkrétně 

nyní máme nedostatek letního 

oblečení a obuvi všech velikostí, 

trvanlivých potravin (základní 

potraviny jako je mouka, cukr, 

těstoviny, rýže, konzervy, dětské 

výživy, Sunary, příkrmové kašičky 

a jiné)  a drogerie pro děti (plenky, 

prací prášky, ubrousky, šampony a 

jiné). Pokud se rozhodnete darovat 

něco z výše uvedených věcí do 

našeho skladu, můžete tyto věci 

přinést do prodejny Charity ve 

Strážnici, která se nachází na ulici 

Kovářská 396, a to každý všední 

den od 8.00 do 17.00 hodin. Za tuto 

poskytnutou pomoc Vám předem moc děkujeme.  

 

 Jsme také velmi vděční za velkou pomoc dobrovolníků, bez níž bychom se opravdu 

neobešli. Do humanitárního skladu nám dobrovolníci pravidelně chodí vypomáhat 

s tříděním materiální a potravinové pomoci, a také s přípravou věcí k výdeji potřebným 

osobám. Jmenovitě bychom chtěli moc poděkovat paní Bačíkové, Krupárové, Kučerové 

a Příkazské, které v našem skladě vypomáhají nejčastěji. 

 

 Aktuálně také hledáme možné ubytování pro rodiny uprchlíků s dětmi, které byly 

doposud ubytovány na různých penzionech a ubytovnách ve Strážnici a jejím okolí. 

Protože ubytovatelé potřebují na sezonu mít volnou kapacitu pro turisty, často se stává, 
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že ukrajinským rodinám vypoví nájem a ty se pak na nás obracejí s žádostí o pomoc při 

hledání nového ubytování. Pokud byste tedy měli zájem a možnost nějakou rodinu 

ubytovat, přihlaste se prosím na Charitě ve Strážnici. Kontaktní osobou pro ubytování 

uprchlíků je 

paní Marie 

Jurasová, 

telefon: 

737 054 064. 

 Statistika již poskytnuté pomoci Charitou Strážnice k 5. 5. 2022: 

= 239 osobám byla poskytnuta materiální pomoc z našeho skladu 

= 92 osobám byla poskytnuta potravinová pomoc  

= 11 osobám jsme zprostředkovávali ubytování 

= 13 osobám bylo poskytnuto základní sociální poradenství 

= 30 dětem byly poskytnuty hračky z našeho skladu 

= bylo uzavřeno 30 smluv s dobrovolníky na zajištění pomoci pro potřebné 

osoby 

= proběhly již 3 sbírky materiální a potravinové pomoci. 

 Stále probíhá celostátní sbírka Charity ČR na pomoc uprchlíkům, do které je 

možné finančně přispět online na webových stránkách Charity ČR a to jak na 

rychlou pomoc, tak na dlouhodobé programy pomoci, kterých bude zapotřebí 

ještě velmi mnoho.  

 

Chtěla bych touto cestou znovu moc poděkovat všem lidem dobré vůle, kteří se 

zapojili do našich materiálních a potravinových sbírek a přispěli tak svým darem 

k poskytnutí účinné pomoci příchozím uprchlíkům a k zajištění důstojného startu 

jejich procesu začleňování do naší společnosti.  

 

Moc Vám děkujeme, že pomáháte společně s námi.                       Za Charitu Strážnice 

Marie Štípská, ředitelka 
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Nejen pro děti 
 

Duch svatý proměnil ustrašené apoštoly v odvážné lidi. Už se nebáli mluvit o Ježíšovi před 

ostatními. 

Dokresli do obličejů, jak se asi tvářili, když přestali mít strach. 

Nad hlavy dokresli plamínek ohně. Nezapomeň vykreslit vítr. 

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

vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Děkujeme všem přispěvatelům. 

Vychází 29.5.2022, náklad 630 kusů, příští číslo vyjde 26.6.2022, uzávěrka příspěvků je 

17.6.2022  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. 


