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Duchovní slovo

„Co je člověk, že na něho myslíš? Bůh, který na nás pamatuje;
Bůh, jenž uzdravuje naši raněnou paměť, kterou pomazává
nadějí; Bůh, který je nám nablízku, aby nás zotavil zevnitř kéž nám tento Bůh pomáhá být tvůrci dobra, těšiteli srdcí.
Každý může prokázat trochu dobra, aniž by čekal, že začnou druzí. Každý může někoho
utěšit, aniž by čekal, až se jeho problémy vyřeší. I když nesu svůj kříž, zkusím se přiblížit a
potěšit druhé.“
Tato slova pronesl papež František v červnu 2019, když navštívil italské městečko
Camerino, které bylo v roce 2016 postižené silným zemětřesením. Papež chtěl dát najevo,
že myslí a pamatuje na oběti zemětřesení, i když už dávno zmizelo mediální zainteresování
touto tragédii. Ano, dnešní svět často trpí ztrátou paměti, nebo má velmi krátkou paměť.
Každý den přináší desítky nových zpráv, je to doslova informační záplava, a my si málokdy
pamatujeme to opravdu důležité a dobré.
A proto v těchto „covidových“ dnech si velmi važme toho, co my pro ostatní a
ostatní pro nás dokážeme udělat dobrého. Skrze lidské srdce a lidskou solidaritu promlouvá
Bůh. Nechtějme šířit lži a pomluvy, nebuďme šiřiteli negativních informací a
pesimistických zpráv.
V dnešní
vyspělé
technologické době máme tolik
Každý může prokázat trochu dobra,
možností, jak volit a sledovat duchovní
pořady (televize, rozhlas, internet), aniž by čekal, že začnou druzí.
pořady ukazující krásu světa, přírody,
památek a kultury, objednávat si a číst zajímavé knížky a časopisy, poslouchat krásnou
hudbu. Ale především máme čas pro druhého člověka. Máme čas si mezi příbuznými a
přáteli zavzpomínat na krásné zážitky z minulosti, potěšit se humornými okamžiky. Když
budeme chtít, tak vůbec nemusíme poslouchat, sledovat a šířit věci, které budou
zneklidňovat nás a ostatní lidi.
Papež František v italském Camerino řekl: „Bůh pomáhá být tvůrci dobra, těšiteli
srdce.“ Ať je to náš společný úkol, a to nejenom během této zvláštní „covidové“ doby.
Děkujeme vám za všechny projevy sympatie, spolupráce, podpory; děkujeme za
vaše svědectví víry, za trpělivost a ohleduplnost vůči ostatním. Pamatujeme na vás
v modlitbě – otec Lukáš a spolubratři David a Robert.
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FARNOST STRÁŽNICE
Farní informace
1) Musíme dodržovat všechna bezpečnostní opatření, která mají vliv
na život a aktivity farnosti (včetně počtu osob v kostele); prosíme vás o
pochopení a trpělivost, kterou všichni potřebujeme; myslíme nejenom na
naše potřeby, ale také na zdravotní stav ostatních.
2) Rodiče, kteří chtějí pokřtít své děti, ať se přihlásí u o. Lukáše, a domluvíme termín
křtin; zatím nebudou stanovené termíny společných křtin dětí.
3) Až do odvolání jsou zrušené veřejné hodiny ve farní kanceláři; v případě nutného
zařízení neodkladných záležitostí si návštěvu kanceláře
domluvte telefonicky nebo mailem.
4) Do okamžiku uvolnění bezpečnostních opatření se nekonají
farní setkání, besedy a přednášky apod. V těchto dnech jsme my
kněží vám k dispozici v rámci osobních setkání a osobního
pastoračního vedení – stačí se s námi domluvit na termínu
zpovědi, pohovoru, návštěvy apod.
5) Akolyté navštěvují s nedělním sv. přijímáním strážnické nemocné; pokud někdo bude
mít zájem o přijímání, ať se nahlásí u Martina Janíka; pokud někdo z nemocných bude
potřebovat návštěvu kněze, ať se přihlásí u o. Lukáše nebo u o. Davida; pokud se 11. února
nebude moci konat tradiční Pouť nemocných k Panně Marii Strážnické, tak společné
udělování pomazání nemocných budeme udělovat během postní doby v jednotlivých
farnostech a během návštěvy nemocných.
6) Pokud se budeme moci v postní době sejít ve větším počtů, tak samozřejmě budou
pobožnosti Křížových cest – pak se v sakristiích kostelů budou moci přihlásit zájemci o
vedení těchto pobožností.
7) Během posledních týdnů jsme se rozloučili:
Strážnice: Jan Sochor, Marie Svobodová, Františka Pravdíková, František Macháček,
Lubomír Bartoš, Vlastimil Šafařík, František Dudík, František Vajčner
Petrov: František Podrazil, Antonín Junek
Radějov: Petr Gazda
Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí!
8) Stručný přehled pastorační statistiky za rok 2020:
Strážnice + Petrov (farnost Panny Marie a sv. Martina): křty 42, sňatky 10, pohřby 55.
Radějov (farnost sv. Cyrila a Metoděje): křty 4, sňatek 1, pohřby 4.
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Pastorační program 2021
Není jednoduché v této „covidové“ době plánovat celoroční kalendář farnosti, ale alespoň
několik základních bodů, na které se - po ukončení stavu pandemie – určitě budeme těšit.
Poznámka: u termínů, kde je otazník, nevíme, jestli se tato akce uskuteční – hlavně se jedná
o únorové a březnové akce.
31. 1. (neděle) ? – první setkání společné přípravy letošních snoubenců,
11. 2. (čtvrtek) ? – Pouť nemocných k Panně Marii Strážnické – pokud se tato pouť nebude
konat, společné udělování pomazání nemocných proběhne v jednotlivých farnostech před
Velikonocemi,
17. 2. (středa) – Popeleční středa,
některý postní týden ? – Duchovní obnova farnosti,
19. 3. (pátek) ? – Křížová cesta ulicemi Petrova,
26. 3. (pátek) ? – Křížová cesta ulicemi Strážnice,
4. 4. (neděle) – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční,
17. 4. (sobota) – Pouť veselského děkanátu do Olomouce – pouť za obnovu rodin a
duchovní povolání,
1. 5. (sobota) – 8. Jarní pouť v kostele P. Marie (výročí uvedení ostatků sv. Jana Pavla II.),
5. 5. (středa) – Adorační den v kostele Panny Marie,
Koncem května / začátkem června zahájíme přípravu na přijetí svátosti biřmování
(Strážnice + Petrov; na přípravu se mohou přihlásit mladí farníci od 9. tř. ZŠ),
2. 6. (středa) – 390. výročí příchodu piaristů na Moravu (2. 6. 1631),
3. 6. (čtvrtek) – Boží Tělo,
7. 6. (pondělí) – Adorační den v kostele sv. Martina,
Některé červnové neděle (upřesníme) –1. sv. přijímání ve Strážnici, v Petrově a v Radějově,
Prázdninové akce (tábory, táboráky, Indiánská fara) začneme organizovat a plánovat
v druhém čtvrtletí 2021, když budeme znát hygienické podmínky pro prázdninové akce.
2. 7. (pátek) – Adorační den v kostele sv. Václava v Petrově,
5. 7. (pondělí) - Cyrilometodějská pouť v Radějově,
14. – 15. 8. (sobota – neděle) – Strážnická mariánská pouť,
25. 8. (středa) – slavnost sv. Josefa Kalasanského, zakladatele Řádu piaristů,
29. 8. (neděle) – mše sv. na zahájení školního roku a žehnání školních pomůcek,
5. 9. (neděle) – Adorační den v Radějově,
8. 9. (středa) – Farní pouť na Sv. Hostýn,
Některé zářijové neděle – ve všech farnostech dožínkové mše sv. na poděkování za úrodu,
12. 9. (neděle) – Farní pouť na Blatnickou horu,
28. 9. (úterý) – Svatováclavské hody v Petrově,
22. 10. (pátek) – Podzimní pouť k ostatkům sv. Jana Pavla II. v kostele Panny Marie,
28. 10. (čtvrtek) – 300. výročí posvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého na Piaristickém
nám.,
2. 11. (úterý) – Dušičkové pobožnosti na hřbitovech,
14. 11. (neděle) – Svatomartinská hodová mše sv. ve Strážnici,
21. 11. (neděle) – Obnova ministrantských a akolytských slibů,
28. 11. (neděle) – Začátek adventní doby.
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FARNOST SUDOMĚŘICE
Já jsem světlo světa, praví Pán; kdo mě následuje, nebude chodit v
temnotě, ale bude mít světlo života.
Jan 8,12
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V SUDOMĚŘICÍCH
Letos,
v sobotu
9.
ledna 2021, se u nás v Sudoměřicích,
stejně jako v jiných farnostech, konala
Tříkrálová sbírka netradičně. Z důvodu
současné pandemie nechodili koledníci
dům od domu, aby jako každoročně
přinesli požehnání do našich domovů a
vyprosili
finanční
dary
pro
dobročinnou organizaci Charita, která
je u nás v republice největším nestátním
poskytovatelem sociálních a zdravotních
služeb, ale tentokrát byli dobrovolníci
rozmístěni s pokladničkami Charity u našich
obchodů a příchozí dárce obdarovávali
připravenými balíčky s křídou, kalendářem a
cukříky. Pokladničky byly umístěny rovněž
v kostele a na obecním úřadě a to až do 15.
ledna. S radostí můžeme konstatovat, že ani
nelehký současný stav neměl velký vliv na
štědrost našich spoluobčanů, kterou každým
rokem projevují při této bohulibé sbírce a
navzdory okolnostem bylo vybráno 47485 Kč,
99 Euro a dokonce 1 Penny. Všem dárcům
patří velké Pán Bůh zaplať!
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FARNÍ ÚŘAD SUDOMĚŘICE INFORMUJE

Kvůli epidemii COVID 19 a jeho omezení dle
nařízení vlády ČR od 27. 12. 2020 je povolených
25 účastníků bohoslužeb v našem kostele, což je
10% míst k sezení. Z tohoto důvodu se napište na
listiny vzadu kostela. Prosím o dodržování nařízení
vlády. Pořad bohoslužeb zůstává zatím nezměněný
a budeme se snažit dělat jejich přenosy z našeho
kostela.
Seznam lidí při bohoslužbách v kostele Ježíše Krista Krále v Sudoměřicích
Mše svatá online: pondělí, středa, pátek a neděle na
https://www.twitch.tv/farnostsudomerice

Foto z Půlnoční mše v Sudoměřicích 2020
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FARNOST RADĚJOV
Tříkrálová sbírka v Radějově
Tento rok při netradiční Tříkrálové sbírce, kdy byly pouze umístěny dvě
kasičky v obci, a to jedna na Obecním úřadě a druhá v kostele sv. Cyrila a
Metoděje, bylo vybráno celkem 12 462 Kč. Všem dobrodincům Tříkrálové sbírky Pán Bůh
zaplať. Děkujeme.
LP

Z archívu vzpomínek „Od tetičky Kotkovej“
Běžte a jezte, co vám podají…
A jak to bylo s tyma našima velebnýma pánama. Sem jezdili kaplani ze Strážnice.
Za pátera Pavla a potom eště za teho druhého jsme mívali v pondělí mšu svatů, ve středu,
v pátek aj v nedělu. Mívávali jsme čtyři mše svaté. To právě páter Pavel zahájil. Potom
bývávaly dvě v týdnu a v nedělu a teď už je enom středa a neděle. Ještě páter Jiří Jeřábek
mívával dvě v týdnu a páter Sziostronek taky. A potom, co jsme mívali, tak když byl
svátek, ať mariánský, nebo jiný, tak normálně byl navíc a zbytek mše byly podle rozpisu.
Mívávali jsme teho trochu víc, jak včil.
A říkám, my jsme všeckým, co měli ve všední den mšu svatú, dávali večeře. Tož
temu Sziostronkovi, to sem tehdy dělala kostelničinu, sem udělala lívance. Deset lívanců
s trnkama a s makem, smotala sem je a dala jsem je do trouby do kastrolu, přikryla sem je
pokličkou a dala sem je zehřát na jedničku.
On teda došel po mši svaté, povidala sem mu, ať si to ide vzít, že je to v troubě a
já že mosím eště zamknut kostel. Tož sem říkala, máte to tam nachystané, čaj je v konvičce
na sporáku. A tož šel. A já sem potom došla za ním a jak sem šla, tož sem slyšela jakýsi
praskot. Nevěděla jsem, co to je, ale tušila jsem, že to bude něco s tyma lívancama. A ano.
Jak byly zapnuté, tož ztvrdly jak kameň. A on všeckých deset tvrdých pokřápal. A jak to
křápal, jak mu to mezi tyma zubama práskalo, až
mně bylo do pláče. A on povídá: „Můžete za to?
Vždyť jste tady nebyla. Vy jste měla povinnosti
tam. A kdybyste to uvařila, upekla a nechala to
venku, tak je to studené. A teď to mám teplé a
mám to tvrdé.“
Já když si teďko na ňho zpomenu, tak si
ho nedovedu ináč představit, enom s tyma
patentama.
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Loučíme se
Odešel P. Karel Krumpolc
V prosinci zemřelo v olomoucké arcidiecézi 5
kněží, mezi nimi i rohatecký farář P. Karel
Krumpolc. Narodil se 30. srpna 1946 v Kyjově v
katolické rodině, tatínek byl výpravčím, maminka
ženou v domácnosti. Starší bratr Eduard se
později také rozhodl pro kněžství.
Mladý Karel Krumpolc v roce 1964 úspěšně
odmaturoval na tamním gymnáziu. Po maturitě
odchází dobrovolně o rok dřív na dvouletou
základní vojenskou službu, aby poté mohl
souvisle studovat bohosloví. Tak se také stane a 3.
října 1966 nastupuje na bohosloveckou fakultu do
Litoměřic. Vědom si zodpovědnosti, kterou s
sebou nese kněžské povolání, odkládá po
absolvování studií na následující 2 roky přijetí
svěcení.
V říjnu 1971 utrpěl vážnou dopravní nehodu na
motorce a po propuštění z nemocnice byl dán do
invalidního důchodu. V listopadu 1972 byl jeho
invalidní důchod změněn na částečný, a proto nastoupil do zaměstnání jako dělník u
Komunálních služeb ve Velké nad Veličkou. V březnu 1973 se vrací k přípravě na kněžství
a 23. 6. 1973 jej tehdejší apoštolský administrátor biskup Mons. Josef Vrana světí na kněze.
Kněžské svěcení v olomoucké katedrále přijímá společně s budoucím arcibiskupem Janem
Graubnerem a rohateckým rodákem P. Františkem Dobešem.
Jeho prvním působištěm se stává Přerov. Na Přerovsku působí až do 1. 7. 1991, kdy jej
arcibiskup František Vaňák ustanoví jako faráře v Rohatci a zároveň kaplanem excurrendo
ve Strážnici. Mezi lety (říjen) 2007 až (leden) 2009 působí také v Sudoměřicích. Z důvodu
pokročilého věku a nepříznivého zdraví je od července 2018 uvolněn ze služby faráře a
odchází do důchodu. V Rohatci však nadále zůstává. 13. 12. 2020 v ranních hodinách umírá
ve svém rodném Kyjově. Pohřben byl v pátek 18. 12. 2020 na rohateckém hřbitově podle
svého přání.
Osobně na něj budu vzpomínat jako na kněze, který ve mně vyvolával úžas, když už jako
starý a nemocný každoročně jezdíval do katedrály obnovit své kněžské sliby na Zelený
čtvrtek. Nechyběla mu pohotovost, když jej kdokoliv požádal o vysloužení svátosti smíření.
Otec Karel byl člověkem dobrosrdečným, milým, laskavým a slušným. Nezanechal za
sebou žádné velké viditelné dílo a ani se nestal nijak významným. Byl jedním z mnoha,
jeden kněžský pěšák na šachovnici velké arcidiecéze. Každý kněz je správcem Božích
tajemství - neviditelných skutečností. V jeho kněžských dlaních se denně koná větší div než
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stvoření světa, a to eucharistie. Zastupuje Boha, když vynáší nad námi slova rozhřešení a do
Ježíšova krvácejícího srdce vkládá při každé mši to, čím žije jemu svěřené stádce. Jak říká
slavný Graham Green: „Kdo by mi odpustil hříchy, podal živého Krista v eucharistii a
zaopatřil smutného přítele při umírání?“ Svátost kněžství se do našeho srdce nejvíce
obtiskuje při proměňování a přijímání. Proto v těchto dvou momentech můžeme prosit za
svatost kněží stávajících, i kněží budoucích, a o dovršení svatosti těch kněží, kteří už nás
předešli na věčnost.
Vděčný jmenovec K. B.

Postní doba aneb „Farnost sobě“
Jaká bude postní doba?
Letos začne postní doba 17. února Popeleční středou. Uvidíme se už osobně v kostele?
Nebo naopak budeme doma i na Velikonoce? Nikdo to neví a je zbytečné to teď řešit.
Určitě by ale byla škoda zakrnět, nechat si utéct vzácnou dobu mezi prsty. Jistě existuje
mnoho dobrých možností. Pojďte se s námi na jednu z nich zblízka podívat.

Když jdu kolem kříže
Kdybyste teď měli nakreslit jeden symbol,
který vystihuje postní dobu, co by to bylo?
Zřejmě byste nakreslili kříž – nástroj Ježíšova
utrpení, nástroj našeho vykoupení… Kříž, po
němž teče Kristova krev, či kříž, který
neochotně zvedá Šimon…
Kříž je pro nás svatý a máme jej v úctě. Někdo
jej nosí na krku, jiný ho políbí, když bere do
ruky svůj růženec. Další se modlí krátkou
modlitbu: „Pozdraveny buďte svaté rány
Spasitele!“, kdykoli prochází kolem kříže. A
jiní jen kříž pohladí očima s myšlenkou:
„Děkuju, Kriste.“

Opravdu to tak lidé dělají?
Ano i ne. Často také projdeme kolem kříže bez
povšimnutí. Ne z lhostejnosti či zlého úmyslu,
jen nám to prostě nedojde.
Postní doba je od toho, aby nám důležité věci
došly – třeba to, že Kristus položil život místo
nás. Když si člověk uvědomí, za co Bohu stál,
už nemůže pohlédnout na kříž jinak než
s úctou.
Co kdybychom si úctu ke kříži dali jako naše
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společné postní předsevzetí?

Povzbuzujme se navzájem
Teď jste se možná pousmáli – jak něco dělat společně, když se nemůžeme normálně sejít?
Jde to. Bude to takové „farnost sobě“.
Na vybraném kříži ve Strážnici, Radějově, Petrově a Sudoměřicích bude od Popeleční
středy až do Velikonoc umístěn nenazdobený věnec. Zezadu kříže bude obálka, v ní
špendlíky a vystříhané květy.
Kdo přijde s úctou k tomuto kříži a bude ochotný pro povzbuzení dalším farníkům nechat
vzkaz, že tam byl, ať si vezme z obálky jeden květ a připíchne jej špendlíkem na věnec.
Bude to, jako by jim dal vědět: „Lidi, byl jsem tady. U tohoto kříže.“
Jste-li ochotní povzbudit druhé
svým
vzkazem,
udělejte
si
procházku sem:
 Strážnice – kříž u Skalické
brány v zatáčce do ulice
Za Valy (mimochodem je
to nejstarší kříž ve
Strážnici z roku 1769)
 Radějov – dřevěný misijní
kříž u kostela
 Petrov – kříž u přístavu na
Baťáku
 Sudoměřice – kříž za firmou Bonega. Tedy pojedete-li z Petrova, tak na
křižovatce neodbočíte směrem ke kostelu, ale dáte se na ní doleva. Je tam firma
Bonega. Kolem ní se vydejte po silnici rovnou za nosem. Kříž je na pravé straně,
cca po 400 metrech.
Věnečky umístíme na kříže na Popeleční středu a budou tam do Velikonoc.

A ještě jeden vzkaz
Pro lidi každého věku je letos připravena ještě jedna možnost, jak předat ostatním ve
farnosti radost. Jsou to postní pohlednice.
Podívejte se na stranu 16. Nabídli jsme tam dětem, jak skrze pohlednice pozdravit ostatní.
Ale ta možnost platí stejně i pro vás (chápejte - šetříme místem, tak to nevypisujeme
dvakrát). Budeme velice rádi, pošlete-li pozdrav či fotku třeba nemocným nebo vašim
blízkým…
Děkujeme a přejeme každému, ať v postní době najde své „lano“, kterým se bude
jistit vzájemně s druhými na cestě k Velikonocům.
-hc-
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Fašankové luštění
Už asi víte, že letos 17. února bude Popeleční středa.
Tedy chystejte boží milosti, zadělejte na koblihy – a protože letos nejdete na Fašankový
ples, zbude vám čas i na naše malé luštění. Najdete tam radu, čím naplnit letošní postní
dobu:
Tajenka:
„Půjdu a budu (tajenka) …………………………………………………………“
1.
2.
3.
4.
6.
7.
9.
10.
121211
1
15.

1 – fašankový tanec, 2 – čas přenosu strážnické nedělní mše sv. na farním kanále, 3 –
příjmení kněze, který měl v roce 1998 primiční mši sv. ve Strážnici, 4 - příjmení jediného
oficiálně blahoslaveného člověka, který působil ve Strážnici, 5 – patron ztracených věcí, 6
– příjmení tvůrce figurek do betléma ve strážnickém a petrovském kostele, 7 – příjmení
strážnického pana faráře, který v roce 1994 odešel do Sudoměřic a je tam i pohřben, 8 –
strom u vody, na kterém sedává vodník anebo příjmení našeho pana děkana, 9 – místní
název Popeleční středy, 10 – roční období, v němž je pouť ve Strážnici, 11 – hudební
nástroj, který se pochovává, 12 – umělecký sloh, ve kterém je postaven kostel P. Marie ve
Strážnici, 13 – zvukový projev sovy, 14 – kopec s kaplí a křížem mezi Strážnicí a
Radějovem, 15 – jméno a příjmení piaristy – Slováka, který byl farářem ve Strážnici a
jezdil trabantem, 16 – co má svatý Václav v petrovském kostele v koši
Kdo je autorem slov v tajence?
Správné řešení na str. 13 -hcStránka 10

Příspěvky farníků
Neviditelní
Před delší dobou jsem potkala na hřbitově svoji známou u čerstvého hrobu tatínka. „Došlas
na besedu za taťků?“ vypadlo ze mě bez přemýšlení. „Ani nee,“ odpověděla. Ve mně
zatuhlo. To jsem tomu dala! Ale ona pokračovala o tom, jak mu došla vyžalovat svoje
zklamání, bolesti, hořkost a pocit nedocenění. V údivu jsem vyslechla její otevřené doznání
o dlouholeté každodenní péči, kterou už doma brali za tak samozřejmou, že se ta má známá
stala neviditelnou. Jen když se opozdila, něco nebylo úplně podle tatínkových představ
nebo se táta potřeboval „vytáhnout“ před návštěvou, jak má vycvičenou dceru, stávala se
viditelnou. To byl schopný s ní a o ní mluvit.
Na tuto velice
osobní
zpověď
jsem
si
vzpomněla
ve
středu na Tři
krále, když jsme
seděli s rodiči u
přenosu mše svaté
z našeho kostela.
Na jejím závěru
jeden
z našich
dobrodějů z řad
neviditelných
členů
přenosového týmu vzal platební kartu a nesmírně vtipně a nenásilně naznačil pohybem
karty podél anděla – pokladničky, že můžeme přispět na charitu. Jednak vystihl, že je
možné dát peníze hotově nebo převodem na účet, ale také bylo patrné, že i kluci přenosáci
přispívají na dobročinné účely. U nich je to ve vatikánské měně, kde přepočtovou valutou
je jeden pánbůhzaplať. Oni dávají svůj čas, šikovnost, nápady, techniku - a jsou čím dál
lepší, že? A my oplácíme modlitbou, vyjadřujeme svůj vděk úplně všem, kdo mají podíl na
přenosech mší svatých. Bez Vás, Neviditelní, by ani moji rodiče nemohli být účastni na
mších. Díky, díky!
I když Vás nevidíme, tak alespoň ať víme, kdo ze stálých členů týmu za vší tou parádou je:
Mirek Král a Michal Adamec stojí za kamerami, Vojta Berčík se ujal režie, Vladimír
Pokorný má na starosti zvuk. Ovšem po zveřejněné prohlídce kostela přede mší 17. ledna,
kdy kluci objevili na lavicích vyrytá jména tří mušketýrů, si možná budou říkat jinak…
Neviditelní, ale slyšitelní jsou naši varhaníci Laco Sovič a Toník Cáb, kteří si posteskli, že
se „blbě hraje do hluchého kostela“ :-). Všichni věříme, že vám to brzy vynahradíme, zpívat
budeme „o dušu“.
Naši milí Neviditelní, nebojte se, my o Vás víme, Vaší práce si vážíme a oceňujeme ji.
V našich očích rostete lidsky i profesně.
Tak zase v neděli – Pán Bůh zaplať!
HS

Stránka 11

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

Část 18. Narozeniny pátera Mikulky
Jednů, dyš sem byl eště mladý ministrant, sem si vyměnil službu, abych mohl jít
ministrovat k bočnímu oltáři k páterovi Mikulkovi. On tenkrát dával ministrantom dvě
koruny a ty já sem zrovna velice potřeboval. Chtěl sem si v hračkárně kůpit hliněné
kuličky, protože sem všecky prohrál a nechtěl sem sa enom dívat, dyš kluci hrávali.
Vstal sem velice brzo, až sa temu všecí doma divili a utěkal sem do sakristie. Dyš sem tam
doběhl, byl sem ale zklamaný. Na velikém misálu, kde bývaly vždycky ty dvě koruny,
nebylo nic. A také tam nebyl ani kněz.
Vtem sem uslyšel hlas: „Co už si tady, šak je eště brzo. Tož tu nestoj a běž sa aspoň
modlit.“ Za chvílu došel kněz a já sem viděl, jak vytáhl malů peněženku a z ní vytáhl 2
koruny a položil jich na misál. Hned, jak to šlo, sem ty dvě koruny strčil do kapsy, než si to
rozmyslí anebo než mě negdo předběhne.
Po mši svaté, dyž sme sa přeslékali, tož sem slyšel, jak kněz povidá: „Pane Vaštík, já mám
dnes narozeniny a tož estli budů ministranti chtět, tož ať večer dojdů.“ No to bylo něco pro
nás! Baže sme chtěli. Stařeček kostelník došel za mnů a povidá: „Slyšels to, tak všeckých
obejdi a vyřid jim to. Ale ty neponeseš víno, jak ostatní, on to stejně nepije. Ty mu dáš
viržínky.“
„Kde jich ale veznu?“
„O to sa nestaraj, já už sem mu jich kůpil.“
A tak sme sa večer sešli a šli pátru Mikulkovi gratulovat. Nebylo to daleko, on tenkrát
býval u Vávříků v Grůsce. Každý mu nésl litr vína, co mu doma dali, já sem měl ale neco
iného. A tak sme jeden po druhém gratulovali. Každý dostal tenkrát papírovů pětikorunu a
položil svůj dar ke dveřám. Flašek sa tam tenkrát zešlo tolik, že dveřa nešly ani otevřít. Já
sem teda předal viržinky od stařečka a viděl sem, jak sa páter Mikulka zaradoval a řekl: „To
je dobrý nápad, mně akorát došly.“
Dyš sme odcházali, každý s pětikorunů, přemýšlali sme, jak ju rozumně utratit, třeba v
cukrárně. Já sem si z ulice eště všiml, jak si v okně pátek Mikulka hned zapaluje tu viržinku
a tak sem si byl jistý, že mu dárek udělal radost. Co udělal s tolika vínem, nevím, ale podle
teho, jak sa tvářil, ho asi opravdu nepil.
Bývalí ministranti si na pátra Mikulku určitě rádi vzpomenů, stejně jak já.
L. Král

Misie
Koronavirus na Jezuitské misii v Manvi a Pannur
Situace v celé Indii a i na obou misiích, kde jsem několikrát působil jako dobrovolník, a ze
které mají někteří farníci adoptováno dítě a také přispívají na její provoz, je velmi složitá.
Koronavirus tam sice dorazil trochu později než k nám, ale udeřil naplno a od té doby se
vše jen zhoršuje.
Hned, jak udeřil, nařídila tamní vláda okamžité uzavření celé země, všech škol, služebkompletní lockdown. Většina dětí měla velký problém se dostat domů k rodičům.
Stránka 12

Jak je to přímo na misiích? V Indii končí školní rok v první polovině dubna. Ihned, jak
udeřil koronavirus (v polovině března) všechny školy z nařízení vlády zavřely. Takže ani
děti nestihly ukončit školní rok. Doufalo se, že se situace zlepší, ale nezlepšila se. Přišlo
nařízení, aby byla výsledná známka určena podle dosaženého aktuálního průměru.
Další školní rok začíná v měsíci červnu, byl ale vzhledem k aktuální situaci opět posunut.
Takže doteď místní děti nenastoupily do školy. Školy začínají žáky vzdělávat distančně,
takže kdo má chytrý telefon nebo notebook, účastní se těchto hodin.
Učí se i tak, že učitelé z misií chodí do okolních dědin - děti jsou ale roztroušeny po
vzdálenějších vesnicích a městech.
Vedení školy sv. Františka Xaverského se ale snaží udělat všechno možné, aby vyučování
jakýmkoliv způsobem pokračovalo. Platy učitelů a neučitelských zaměstnanců je třeba
platit neustále, takže školám pomalu chybí finanční prostředky.
Proto Vás prosíme o jakoukoliv finanční pomoc pro misie v Manvi a Pannur.
Můžete se obracet na mě nebo nechat vzkaz v sakristii kostelů.
Další informace a účet pro bezhotovostní platbu na www.cestadomov.sk. Na těchto
stránkách si také můžete najít informace o možné adopci dětí v misiích.
Vojtěch Studénka

Informace
Řešení tajenky ze strany 10
1 – podšable, 2 – devět, 3 – Bulvas, 4 – Casani, 5 – Antonín, 6 – Gajda, 7 – Jošek, 8 –
Vrba, 9 – škaredá, 10 – léto, 11 – basa, 12 – baroko, 13 – houkání, 14 – Žerotín, 15 – Jan
Kováč, 16 – hrozny. Citát je od Ivánka z pohádky Mrazík

Knihovna křesťanské literatury
Spolkový dům, Masarykova 370, Strážnice
nemohla zatím v lednu 2021 zahájit provoz, ale doufejme, že od února se posuneme zpět na
4. stupeň PES a budeme moci zase otevřít.
Nabízíme vám z nových knih:
Pán se stará - Josef Prokeš
Knihu vydal Portál v roce 2019. Předmluvu napsal biskup Václav Malý. Píše v ní: „S chutí
jsem si přečetl tuto knihu mladého zapáleného a upřímného kněze, v níž jsou rozvinuty
některé inspirativní podněty apoštolské exhortace papeže Františka Radost z evangelia.
Autor je uchvácen Boží nespoutaností ve vztahu k člověku. … Autor je skautem i
horolezcem. To ho disponuje, aby převáděl tyto své zkušenosti i do duchovního života a
pastoračního působení – stoupat výš a překonávat strach z neplánovaných Božích záměrů.“
Kniha je velmi čtivá. Na konci každé kapitolky, zamyšlení, je uveden jeden článek z
Evangelii gaudium, který s napsaným souvisí.
P. Josef Prokeš byl hostem pořadu „Uzdrav naši zem“ v době l. vlny pandemie a zaujaly mě
jeho odpovědi na dotazy diváků. Knihu jsem si také s chutí přečetla, vřele doporučuji.
Těšíme se na vaši návštěvu: pondělí a středa 9,30 – 11,00 a úterý 16,00 – 17,00
L.R.
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Povolení vjezdu na sv. Hostýn
Chtěla bych informovat farníky o možnosti zapůjčení povolení vjezdu osobního auta až
nahoru na Svatý Hostýn. Toto povolení není vázáno na SPZ konkrétního auta. Může
umožnit i starším a hůře se pohybujícím lidem dostat se nahoru bez přesedání na autobus.
Povolení si lze půjčovat během celého roku 2021. V případě zájmu se na mě obraťte – tel.
608 436 974, popř. Růžová 284, Strážnice.
Zdenka Nováková, důvěrnice Matice Svatohostýnské

Úmysly apoštolátu modlitby na únor 2021
Všeobecný úmysl. Násilí na ženách
Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně
jejich utrpení a byla ochotna je vyslechnout.
Národní úmysl: Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo
pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a
láskou.

Okénko do strážnické charity
Tříkrálová sbírka
Nyní, když píši tyto řádky, Tříkrálová koleda právě
probíhá formou online a fyzicky jsou také stále umístěny
pokladničky v kostelích, na městském úřadě i jiných
veřejnosti dostupných místech. Oficiální termín ukončení
Tříkrálové sbírky je stanoven na 24. 1. 2021.
V době, kdy Vy tento příspěvek budete číst, bude již
Tříkrálová sbírka uzavřena. Její výsledky a záměry využití
Vám proto sdělím až v dalším vydání Studánky.
Letošní netradiční koledování bylo opravdu velmi
náročné na přípravu, protože zpočátku jsme připravovali
souběžně fyzickou i alternativní podobu sbírky a všichni
zapojení pracovníci i dobrovolníci udělali maximum pro to,
aby se její úspěšnost podobala minulým letem. Chtěla bych tedy již teď touto cestou ze
srdce poděkovat všem, kdo se na přípravách a realizaci Tříkrálové sbírky podíleli a také
především Vám, kdo jste do sbírky přispěli svým darem. Její výtěžek bude určen na pomoc
lidem v obtížných životních situacích a k rozvoji sociálních projektů strážnické Charity.
Děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň a podporu.
Za Charitu Strážnice
Marie Štípská, ředitelka
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Nejen pro děti
Spolu až do Velikonoc
Vyznáš se ve Strážnici? Tak schválně – dokážeš najít tyto
kříže?
1.
2.
3.
4.
5.

Vyřezávaný dřevěný kříž u kostela sv. Martina
Kříž před kostelem sv. Martina
Kříž před kostelem Panny Marie
Kříž u železničního přejezdu na Radějovské ulici
Kříž u Skalické brány v zatáčce do ulice Za valy

Úkol:
Od Popeleční středy až do Velikonoc budou na nich malované obrázky, které mají v rohu
několik písmen. Vyfoť si je anebo opiš písmena v tom pořadí, jak tam jsou.
Je to vlastně rozstříhaná věta. Poskládej ji.
Pozor! Nemíchej pořadí písmen!
Ještě větší pozor! Nezapomeň se u kříže s vděčností podívat na Pána Ježíše 

A teď to nejlepší: Postní pohlednice
Udělej u kříže fotku a pošli nám ji na email nase.studanka@seznam.cz.
Proč? Bude to postní pohlednice.
Jak? Během postní doby po přenosu nedělní mše svaté ze Strážnice ji ukážeme všem
Pro koho? Záleží na tobě – můžeš připsat pozdrav, přání... - co tě napadne. A když nic, tak
stačí fotka 

Pozor, dospělí farníci – tento úkol je opravdu „nejen pro děti“!
Kříže čekají i na Vás. Více se dočtete na straně 8.
Vydává ŘKF Strážnice, Radějov, Sudoměřice pouze pro vnitřní potřebu farností. Redakce si
vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Děkujeme všem přispěvatelům.
Vychází 31.1.2021, náklad 610 kusů, příští číslo vyjde 27.2.2021, uzávěrka příspěvků je
20.2.2021. 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 262847949/0300
Stránka 16

Stránka 17

