
 
Stránka 1 

 

 

A
ť

 V
á
s 

o
 V

á
n

o
cí

ch
 z

a
sy

p
o
u

 v
lo

čk
y
 B

o
ží

 l
á
sk

y
 

a
 r

o
ze

zp
ív

a
jí

 V
a
ši

 d
u

ši
 n

a
 c

el
ý
 r

o
k

 2
0
2
2

 

 

 

 

1/2022 

Autoři: Veronika a Dominik Hudečkovi 



 
Stránka 2 

 

 

 

Vánoce - Boží narození 
Nastal nám čas Vánoc. I tento rok to budou trochu jiné svátky, než na jaké jsme byli zvyklí. 

Pořád žijeme v čase pandemie, která nám znemožňuje normální život. Ale i přesto je to čas 

radosti z nově narozeného Dítěte – Ježíše Krista.  

Jeden můj kamarád, který studoval medicínu, měl během studií praxi na různých 

odděleních v nemocnici. Říkal, že nejveselejší a nejradostnější bylo porodní oddělení, kde 

přicházela na svět malá miminka. První křik nově narozených i radost rodičů byla 

k nezapomenutí.  

Rádi bychom touto cestou popřáli všem našim farníkům hodně Božího pokoje, lásku i 

radost, které přináší nově narozený Boží Syn. Ať Jeho požehnání doprovází nás všechny, 

naše rodiny po celý blížící se Nový rok. Doufejme, že už bude lepší, bez pandemie. Za to 

bychom se měli modlit u jeslí Božího Dítěte v našem kostele. 

Narodil se Kristus Pán, veselme se! 

o. Robert, o. Dawid a o. Lukáš – piaristé ze Strážnice 

 

… a na zemi pokoj lidem dobré vůle 
Věřím, že Boží vůlí pro každého člověka je prožívat 

Boží pokoj.  

Boží pokoj je odlišný od toho lidského, přirozeného. 

Přirozený pokoj lidé prožívají, když nemají žádné 

nepříjemné okolnosti, když vše vypadá skvěle a není co 

řešit. 

 

Boží pokoj má jinou podstatu. Vychází z Božího 

charakteru, z toho, že Bůh se nemění. Je stále stejný a 

plný pokoje. A proto, bez ohledu na okolnosti, je možné 

mít pokoj i uprostřed zdravotních nebo finančních 

situací, které přirozeně nevypadají moc dobře.  

 

Základním předpokladem pro to, abychom prožívali Boží pokoj, je známost Božího Slova. 

Člověk potřebuje vědět, co Bůh říká. A On praví, že to, kým jsme a co vše můžeme v 

Kristu Ježíši, již máme. Když nevíme, co Písmo říká, pak upadneme do stavu, kdy se 

snažíme věci vymyslet a nějak zařídit sami. V takové chvíli Boha v Jeho jednání 

omezujeme, protože On říká, že boj není náš, ale Jeho. 

 

Když jednáme podle okolností, tak jsme vedeni okolnostmi a nikoli Bohem. Následujeme 

hlas těla, pocitů, světa a dokonce nevíry a pak bojujeme ze všech sil.  

Když naopak víme, co Písmo říká, tak na modlitbě požádáme, vírou přijmeme a dál 

jednáme podle toho, co říká Písmo. Tomu se říká víra. 
Převzato, zkráceno: Vítězslav Kukla  sv_12_2018.pdf (slovoviry.cz) 

Duchovní slovo 

http://www.slovoviry.cz/pdfka/sv_12_2018.pdf
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FARNOST STRÁŽNICE  

 Informace z farní kanceláře 
Jak jste již slyšeli v ohláškách, naše farnost opravuje kostel sv. Martina ve 

Strážnici a kostel sv. Václava v Petrově. Práce sice nejsou vidět, ale neustále 

pokračují.  

V kostele sv. Martina v presbytáři je vyměněna dlažba.  Podle 

vypracovaného projektu byla udělána nová skladba podlahy, která je nyní větraná. Vlastní 

nová dlažba je přilepena na betonovou vrstvu, která je umístěna na speciálním podkladě, 

který umožňuje proudění vzduch podlahou a tím vysušuje prostor celého presbytáře od 

vlhkosti. Tato technologie nám byla doporučena odborníky, kteří se tuto problematikou 

zabývají a mají s ní bohaté zkušenosti. Také byla schválena památkovým úřadem. 

Vzhledem k okolnostem, kdy původní dlažba byla uložena v betonovém loži, se musela 

původní mramorová dlažba rozbít a nahradit novou. Nová mramorová dlažba stála 

250 000,-- Kč. Práce na opravě omítek a výměně dlažby v presbytáři podle schváleného 

projektu jsou nyní v kostele hotové. Celková oprava činila 632 292,--. Část faktur je již 

uhrazena. Jak jsme už informovali, farnost obdržela dotaci prostřednictvím Městského 

úřadu ve Strážnici ve výši 248 000,-- Kč. Z vašich darů a sbírek jsme uhradili 284 292,-- 

Kč. Na úhradu poslední faktury nám chybí 100 000,-- Kč. 

Pro opravu střechy kostela sv. Václava nám zatím nepřeje počasí. Za nízkých teplot se nová 

krytina na střechu pokládat nedá. Ale ani zde nezahálíme. Máme již koupený a uskladněný 

materiál v hodnotě 208 720,73 Kč. Tato faktura také čeká na zaplacení. Ještě že máme 

hodné dodavatele, kteří nám prodlouží dobu splatnosti na třicet dnů. 

A nesmíme opomenout kostel Panny Marie. Zde probíhá příprava projektové dokumentace 

na úpravu terénu kolem kostela ze severní strany. Stále běží přípravné akce na odvětrání 

kostela a restaurátorské práce. Jak jste určitě zjistili, v kostele se topí, i když méně než po 

jiné roky. Přes tyto úsporná opatření za měsíc listopad jsme museli zaplatit 16 000,--Kč za 

spotřebovanou elektrickou energii.  

Zároveň se hledala možnost, jak snížit platby ze energie, 

a tak farnost podepsala smlouvu s novým dodavatelem 

elektrické energie. Jedna MWh při vysokém tarifu stojí 

1 989,-- a při nízkém tarifu 1 599,--. Ceny jsou uváděné 

bez DPH a bez systémových služeb. Oproti loňskému 

roku je MWh zdražena o 700,--  Kč / VT a 500,-- Kč / 

NT. Při roční spotřebě se nám navýší úhrada cca o 

180 000,-- Kč. Počítejme s tím, že se v kostele méně 

topí a přioblečme se, ať nám ušetřené peníze zůstanou 

na příští rok, kdy nás čeká výmalba kostela sv. Martina 

650 000,--, nová elektroinstalace 1 100 000,--, postavení 

sociálního zařízení, vodovodní a kanalizační přípojky 

v kostele sv. Martina 50 000,--, oprava střechy na 
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kostele sv. Václava 500 000,-- a další neodkladné opravy, které běžně vznikají a musí se 

řešit - jako například vyčištění kanalizace, prasklý vodovod, doplnění chybějících střešních 

tašek, oprava okapů, a další drobné údržbové práce na budovách farnosti.   

Spoustu udržovacích prací dělají ve svém volném čase dobrovolníci, kteří chtějí uhradit 

pouze materiál a někdy ani ten ne. Všem, kteří podporujete farnost jakýmkoliv způsobem, 

moc děkujeme. Pán Bůh zaplať! 

Hudba na vánoční svátky  
Snad každý se těšíme na vánoční svátky. Radost o Vánocích má 

mnoho podob. Za posledních několik měsíců jsme všichni zažili 

mnoho radosti i různých problémů a zklamání. Proto když jsem se 

zamýšlel a následně radil s kolegou a dirigentem Bohumilem 

Mališkou co zpívat na vánoční svátky, pokud to bude možné, volba 

padla jednoznačně na vánoční mši skladatele Eduarda Marhuly 

Česká mše vánoční – koledová Op.13 s podtitulem „Vzhůru, vzhůru 

pastuškové“ pro smíšený sbor, varhany a malý orchestr. Tuto skladbu jsem před lety objevil 

po pátrání ve farním archivu kostela sv. Martina ve Strážnici. Strážnická partitura a všechny 

party byly psány ručně. Podle dochovaných zápisků na partituře se tato skladba 

provozovala na kůře sv. Martina v první polovině 20. století. Je zajímavé, že obsazení sboru 

a orchestru bylo jak v minulosti, tak i v dnešní době přibližně totožné.  

Eduard Marhula se narodil 8. prosince 1877 do rodiny úspěšného vsetínského výrobce 

perníku Edmunda Antona Marhuly. Po studiích v letech 1895–1897 na Varhanické škole v 

Brně u Leoše Janáčka se stal na téměř deset let varhaníkem a ředitelem kůru v Rožnově pod 

Radhoštěm a zároveň ředitelem hudební školy. Po odchodu do Ostravy-Mariánských Hor, 

kde přijal místo ředitele Hudební a varhanické školy Matice školské, se stal i 

místopředsedou Jednoty hudebních stavů, kde věnoval své síly boji za zlepšení hmotných 

poměrů hudebníků, varhaníků a ředitelů kůrů. Po vzniku samostatné Československé 

republiky v roce 1918 založil v Ostravě vojenskou hudbu 31. pluku a stal se jejím 

kapelníkem. Jeho zásluhou vznikla v Ostravě-Mariánských horách Hudební a varhaní 

škola. V jejím rámci bylo i středisko pro hudební vzdělávání učitelů. Vedle svých 

pedagogických povinností byl však i velmi plodným a úspěšným skladatelem a některé jeho 

skladby byly provedeny v Rusku a v Americe. Eduard Marhula byl i redaktorem a 

spoluvydavatelem časopisu Hudební a divadelní obzor, tehdy jediného odborného 

hudebního periodika na Moravě. Tento jistě zajímavý člověk zemřel 6. května 1925 

v Ostravě.  

Tato vánoční mše naposledy zazněla z našeho kůru na vánoční svátky 2019. Pak už nebylo 

možné zpívat a různě se družit ve větší zájmové celky. S Boží pomocí se to letos podařilo 

(alespoň to tak vypadá v čase, kdy píšu tento článek). Chtěl bych touto cestou poděkovat 

všem zpěvákům a hudebníkům, kteří se zasloužili o nastudování tohoto krásného 

romantického díla. Vás, kteří máte rádi vánoční muziku, zvu na provedení této mše, a to na 

Štědrý večer při mši sv. ve 23.00 hod. a na Hod Boží vánoční na slavnostní mši sv. v 10.30 

hod. pod taktovkou Bohumila Mališky. Věřím, že všichni se potěšíme krásnou muzikou a 

zpěvem koled.       Ladislav Sovič, varhaník 
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FARNOST RADĚJOV 

Oprava dřevěného Betlému na faře 
Konstrukce vyřezávaného dřevěného Betlému ve vjezdu na dvůr na 

faru se tento rok dočkala renovace. Stávající dřevěný chlév musel být 

odstraněn a nahrazen novým. Nebyla to práce lehká, ale nakonec se 

vše podařilo. Betlém bude opět otevřen ve vratech fary pro širokou 

veřejnost. Děkujeme všem ochotným farníkům za pomoc.  

       LP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roráty 

Zvoní budík, podívám se na hodiny 5.30. Z teplé postele se 

člověku nechce vstávat, přijde první pokušení, že bychom 

dnes nešli? Ne, půjdeme. Obleču se a jdu probudit děcka. 

To je nejtěžší část. Dovedete si to představit, večer se 

nechce jít spát a ráno je problém je probudit. Přes velké 

protesty a tisíce výmluv nakonec vyrazíme. Je zvláštní, že 

tento den většinou musíme škrábat okna od auta, na 

kterých je námraza. Přes všechny tyto překážky šťastně 

dorazíme na ranní roráty. Úžasná atmosféra při svíčkách a 

zvuk varhan: Ejhle Hospodin přijde, všechny ranní strasti 

jsou zapomenuty a já jsem moc ráda, že jsem odolala 

pokušení. A největší odměna je od dětí: „Mami, příští 

týden půjdeme zase.“ Přeji mně i vám, ať společně 

odoláváme pokušení zůstat v teplé posteli, vyrazíme spolu 

na roráty a připravujeme se na příchod Pána Ježíše.    LP 
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         FARNOST SUDOMĚŘICE 

FARNOST SUDOMĚŘICE 

Slovo se stalo tělem, a viděli jsme jeho slávu.             

 Jan 1,14 

I porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula ho do plenek a 

položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro 

pocestné. V téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci 

drželi hlídky nad svým stádem. A hle, postavil se k nim Pánův 

anděl a Pánova sláva je ozářila; i zmocnil se jich veliký strach. 

Anděl jim řekl: „Nebojte se. Hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude 

pro všechen lid, že se vám dnes narodil Zachránce, který je Kristus Pán, v městě Davidově. 

Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plenek a ležící v jeslích.“ A 

náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: 

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení.“ A stalo se, že 

jakmile od nich andělé odešli do nebe, začali si pastýři mezi sebou říkat: „Pojďme tedy až 

do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, co 

nám Pán oznámil.“ Pospíšili si tam a nalezli Marii i 

Josefa a děťátko, které leželo v jeslích. Když je 

spatřili, oznámili slovo, které jim bylo o tom dítěti 

řečeno. A všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co 

jim pastýři řekli. Marie však toto všechno uchovávala 

ve svém srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se pak 

navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co 

uslyšeli a uviděli, jak jim to bylo řečeno. Když se 

naplnilo osm dní, aby byl obřezán, dali mu jméno 

Ježíš; byl tak pojmenován od anděla před svým 

početím v lůně.      

Lukáš 2:7-21 

 

A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi...  
Znovu budeme prožívat vánoční tajemství a máme štěstí, že se můžeme dotýkat těla Ježíše 

Krista v Eucharistii. Maria s Josefem přichází do Betléma a není pro ně místo v hostinci, 

Maria to nechápe, v Nazaretě jí bylo zvěstováno, že porodí Syna Nejvyššího a Pán Bůh mu 

dá trůn jeho předka, krále Davida. A ten se přece narodil v Betlémě. Místo trůnu vidí Maria 

uprostřed stáje jesle pro zvířata.  
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Autor Rozjímavého růžence píše: „Ta stáj je pro nás znamení, protože církevní otcové 

vysvětlovali, že jesle nebo žlab jsou symbolem hříchu. K čemu se vrací zvíře? K jeslím, 

protože je v nich žrádlo. Osli a voli se dřív nebo později k nim vrací. A k čemu se vracíme 

my? Ke svým hříchům a mnohdy s tím zápasíme celý život. A právě to je místo, kam chce 

Kristus vstoupit, kde chce být položen. V samém středu našeho hříchu, jako v jeslích, 

protože nás chce spasit. Nechce být jen v kostele, on nehledá slávu, on hledá naši spásu. V 

Betlémě vidíme v Jezulátku náruč Božího Syna, která jednou, opět rozevřená, ovšem přibitá 

na kříži, bude stejně zvěstovat, jak nás Vykupitel miloval. Možná v jeslích ze dřeva 

rozpoznáme opět dřevo kříže, na kterém bude jednou Spasitel umírat. Bůh nás obdaroval 

svobodnou vůlí, je na každém z nás, jakým způsobem tento zázrak Božího příchodu 

budeme prožívat. Dobře víme, že mezi námi nejsou jen praktikující křesťané, ale lidé, kteří 

věští špatnou budoucnost. Přes všechny tyto pozitivní nebo negativní postoje budeme 

svědky jedné velké jistoty: stejně jako každý rok, i letos k nám Jezulátko přijde.“  

Zdroj: RYŚ, Grzegorz a Richard POLÁK. Rozjímavý růženec. Paulínky, 2020. ISBN 978-

80-7450-393-1.                                                       J.P. 

 

Přejeme Vám všem milostiplné Vánoce prožité ve zdraví, radosti, ve 

společenství těch, které milujete 

 a láska ať Vás provází i po celý nový rok 2022. 
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Rozhovor: sochař Miroslav Hudeček  

Tři poklady rodiny Hudečkovy 

Milí farníci, 

Vánoce jsou časem setkávání. Na jednu besedu, a to velmi 

vzácnou, vás nyní zveme. Pojďte s námi navštívit strážnického 

rodáka akademického sochaře Miroslava Hudečka. Abychom 

nešli na návštěvu nepřipraveni, osvěžíme si nejdříve v paměti, 

která díla pana Hudečka a jeho 

manželky Olgy máme u nás ve 

Strážnici. Může nám k tomu 

posloužit třeba toto smyšlené 

vyprávění malého Strážničana:  

 „Dneska jsme šli se školou na vánoční koncert. Před 

kulturákem jsme se s klukama začali koulovat. Já jsem se 

schoval za velikánskou sochu strážnického primáše. Ale paní 

učitelka mě odtud vyhnala a říkala, že u sochy se nemáme 

koulovat. Stojí tam prý od jejího narození v roce 1970 a 

nerada by, aby právě její třída ji shodila. To samozřejmě 

přeháněla, protože ta socha měří 320 cm. Jejím autorem je 

Miroslav Hudeček. Když jsme se dostali dovnitř kulturáku, 

ukazovala nám paní učitelka keramické talíře s motivy 

Strážnice od jeho manželky Olgy. Po koncertě jsme se s klukama domluvili, že půjdeme do 

parku, aby naše koulovačka nikomu nevadila. Dali jsme si sraz na Bludníku u cimbalisty, 

kterého také udělal pan Hudeček. Měří sice jen 260 cm, ale dneska vyrostl, protože měl na 

hlavě čerstvou sněhovou čepici. Užívali jsme si sněhu až do tmy. Když jsme se vraceli, šel 

kolem Potravin na Žerotíně Mikuláš. Vůbec jsme se nebáli, ale radši jsme se schovali za 

modrou keramickou plastiku od Olgy Hudečkové. Čerti nás ale uviděli, a protože jeden 

z nich byl můj starší brácha, začali nás honit. Utekli jsme jim na náměstí Svobody. U sochy 

J. A. Komenského nám už naštěstí dali pokoj.  Pak jsem šel pomalu domů. V klášterním 

kostele se svítilo, právě končila mše. Napadlo mě, že je tam určitě babička, a že na ni 

počkám. Šel jsem dovnitř a stoupl si dozadu vedle sochy Panny Marie, co na klíně drží tělo 

Pána Ježíše. Než se babička domodlila, byla pode mnou loužička z roztátého sněhu. Pak 

jsme spolu došli domů. Brácha zrovna ukazoval fotky z gymnázia. V pozadí za jejich třídou 

byla busta J. E. Purkyně a sestra tvrdila, že to je jediný z té fotky, kdo má něco v hlavě. 

Brácha říkal, že na gymplu mají i Komenského a u toho by se měla vyfotit zase ona, aby 

měla konečně aspoň jednu pěknou fotku. Taťka nás raději poslal všechny spát. Brzo ráno 

totiž půjdeme do pálenice. Naproti ní je u základů bratrské školy také busta Komenského a 

u ní se prý můžeme dohadovat až do oběda.“ 

Autorkou portrétů je Hana Můčková ze Strážnice 
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Pomohl vám tento příběh uvědomit si, jak máme my, Strážničané, vepsáno do života dílo 

manželů Olgy a Miroslava Hudečkových?  V srpnu tohoto roku jsme měli tu čest navštívit 

je v Říčanech u Prahy v jejich rodinném domě. Chceme se vám rozdělit o bohatství, které 

nám předali. 

Miroslav Hudeček se narodil  30.4.1935 ve Strážnici a se svými rodiči a dvěma bratry 

bydleli v nynější ulici Komenského. Takto pan Hudeček vzpomíná na začátek války:  

„Když přijížděli Němci, měl jsem 3 roky.  Seděl jsem v gánku u Kozumplíků naproti a 

sledoval to. Němci jezdili se sajdkárami po chodníku, který byl vyložený kameny. Ne po 

silnici, ta byla blátivá.  Naproti nás bydleli Mastní. Když probíhalo osvobození Strážnice, 

byli jsme u nich, a když chodila mamička krmit prasata a drůbež, musela procházet přes 

mlatevňu, tam byli ranění Němci.“  

Rodina pana Hudečka měla umělecké sklony: „Tatíček dělal keramiku v Modré na 

Slovensku. Měl rád umění. Tetka Gajdová – sestra, byla malérečka.  A dcera mého 

bratrance Franty Svinky (bohužel nedávno zemřel), Hanička Můčková, dělá lidem portéty. 

Je výborná, jako profesionál.“ (pozn. red.: portréty na předchozí straně jsou od uvedené 

Hany Můčkové - děkujeme za laskavé svolení k tisku).   

Strážnice vtiskla Miroslavu Hudečkovi ještě jeden rys do života, a to hudbu. „Se Slávkem 

Volavým jsem hrával v sedmičce kontry. Všechny soutěže jsme vyhrávali.  A co jsme toho 

spolu zažili! Hrávali jsme hodně, kolikrát po nocích, cestovali.  Byl jsem nejmladší, hrál 

jsem od 14 let. To se ví, že to vzbuzovalo obavu, abych se nezkazil, ale člověk si musí umět 

uhájit to své.“ 

V mládí potkal Olinku a stali se nádherným párem na celý život.  Na svatbě v roce 1960 jim 

hrál Slávek Volavý. Spojili rodinný život s pracovním. Tvořili společně umělecky a oporou 

v každém směru jsou si dodnes. Kdokoli je navštíví, nemůže u nich přehlédnout dva 

poklady: jejich umění a jejich vzájemnou lásku. Svůj domov vrchovatě naplnili obojím.  

Manželé Olinka a Mirek Hudečkovi se usadili v Říčanech. Ale stejně jako vše v jejich 

životě, ani tady jim nepadaly hotové věci do klína. Pan Hudeček na to vzpomíná takto:  

„Dělali jsme výtvarnou práci a mimo práci jsme stavěli dům, potřebovali jsme ateliér, 

abychom mohli někde tvořit. Dům jsme stavěli s ženou, pomalu, skoro sami. Měli jsme 

zedníky, ale velký díl práce jsme odvedli my.   Když jsem dělal základy, vykopal jsem 120 

kubíků zeminy. Tady před domem jsem jí měl obrovskou haldu a na tom jsem pěstoval 

jahody.“  

Strážničana v sobě ani tady pan Hudeček nezapřel. S láskou nám na zahradě ukazuje 

několik kmenů vinné révy s krásnými, zdravými hrozny. Každého vinaře by to jistě 

potěšilo.  
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Foto:https://www.keramikum.cz/clanek/miroslav

-a-olga-hudeckovi 

I když se Hudečkovi usadili u Prahy, zůstávali 

jednou nohou v našem kraji. Konkrétně 

v Poštorné. Tam pracovali v keramických 

závodech. „Ráno ve 4 hodiny jsme vyjeli z 

domu, v 8 hodin jsme byli v Poštorné. Tam 

jsme tvořili. Když Olinka vyndala z pece věci, 

já to naložil a jel zpátky domů do ateliéru. 

Vyložil a zase jel zpět – 750 km. Pracovali 

jsme často až do večera. A na víkend pak 

domů.“  

Nejznámějším dílem Miroslava Hudečka je 

8,5 metru vysoká fontána Faun a Vltava. Je 

v Praze na stanici metra Vltavská. Voda teče 

shora od hrajícího Fauna po kaskádách na ruce 

ženské postavě znázorňující Vltavu. Určitě si 

dobře prohlédněte na této fotografii, ať ji 

nepřehlédnete, až budete v Praze, byla by to 

škoda. Další díla můžeme vidět v různých 

koutech republiky, například Komenského 

v Nivnici nebo pietu na Vyšehradě. 

Velkolepé dílo povzbuzuje pacienty v Motole 

– je to maminka s děťátkem v náručí. Téma 

Láska a mateřství je „takové moje“, říká pan Hudeček. Vytvořil ale i soubor hlav apoštolů, 

sv. Anežku, sv. Václava a sv. Jana. Komenského ztvárňoval několikrát: „Jako dítě jsem si 

chodil hrávat na v zahradu v sousedství domu, kde kdysi žil Jan Amos Komenský během 

svého pobytu u tety ve Strážnici. Takže jsme běhávali po stejném humně.“ 

S panem Hudečkem teď stojíme v ateliéru u točny – velké kruhové otočné podložky, na 

které se pod jeho rukama zrodila nadživotní socha Jana Amose Komenského. Ta nyní 

vévodí strážnickému náměstí Svobody. Jen letmo pan Hudeček zmiňuje, jak vlastně taková 

socha vzniká. Rodí se v hlavě. Následují návrhy, náčrty, modely. Vidíme několik malých 

studií, v nichž Komenský jednou drží knihu, jindy má ruce v poloze, jako by vyučoval... 

Kolik práce, trpělivosti a vůle musí prokázat umělec, než je jeho dílo hotovo! A to 

nezmiňuji materiální stránku věci, nákladnost výroby a nejistotu v tom, zda právě jeho 

návrh, kterému věnoval v přípravné fázi obrovské množství duševní i fyzické práce, dojde 

schválení k realizaci. Například Faun a Vltava byl zrealizován díky tomu, že v rámci 

soutěže zvítězil návrh pana Hudečka mezi 17 jinými.  

Kdo se zajímá o umění, rozhodně si nenechal ujít výstavy, na nichž bylo představeno dílo 

obou manželů Hudečkových: „Během našeho života jsme měli s Olinkou 30 výstav. A 190 

výstav s dalšími výtvarníky dohromady. Velká výstava byla v Karolinu, celé spodní podlaží. 

Ve Strážnici na zámku byla také velká výstava – celé poschodí. To obnáší opravdu velké 

https://www.keramikum.cz/clanek/miroslav-a-olga-hudeckovi
https://www.keramikum.cz/clanek/miroslav-a-olga-hudeckovi
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množství práce. Navíc, když mám výstavu, nemohu dělat. Když začnu dělat, musím dělat 

v jednom kuse půl roku, abych vytvořil, co chci.“  

Své dílo Miroslav Hudeček rád zasazuje do konkrétního prostoru, aby tam „zapadlo“.  Tak 

tomu bylo i v případě piety, kterou pan Hudeček daroval do kostela P. Marie ve Strážnici.

       -soukr. foto srpen 2021 -  

 „Já jsem pietu pro Strážnici vymýšlel, dělal i daroval s láskou. Vybral jsem pro ni místo 

vpředu na pravé straně pod velkým křížem. Jenže otec Lukáš Karpiński chtěl to místo 

zachovat pro tradiční betlém Františka Gajdy a nabízel mi umístění piety do kostela sv. 

Martina.  Já jsem to ale cítil jinak. Ke kostelu Panny Marie mám totiž osobní vztah. Je to 

kostel, kam jsem jako malý chodil. Se Slávkem Volavým jsme na chóře hrávali. Proto jsem 

chtěl dát něco svého právě sem. Nakonec jsem ustoupil z úcty k Františku Gajdovi, kterého 

jsem měl rád  a byli jsme kamarádi. Hledal jsem tedy v kostele jiné místo. Našel jsem ho 

tam, kde pieta stojí nyní, vlevo vzadu. Ovšem pro toto místo bylo potřeba vytvořit pietu 

jinou. Tedy jsem začal od začátku – od zcela nových návrhů, speciálně pro toto místo 

v kostele Panny Marie. Pieta byla instalována v kostele Panny Marie v roce 2017. Jen 

škoda, že tam překáží ta kamna. Ale to už se nedá nic dělat.“ 
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Pieta, kterou má pan Hudeček u nás v kostele, ale také piety na Vyšehradě a v kostele 

v Říčanech, nejsou tradiční. Kde na ně bral inspiraci? 

„K pojetí Panny Marie držící zesnulého syna jsem přistupoval s respektem. Udělal jsem i 

tradiční pietu, ale lákalo mě udělat takovou, aby byla jakoby „moje“, abych se niterně do 

toho úplně zapracoval. A tak jsem dělal návrhy a nakonec i díla, v nichž jsou obě postavy 

zachycené trošku jinak než tradičně. Na strážnické pietě se Matička a Syn dotýkají 

hlavičkami. Na pietě na Vyšehradě Matička přidržuje na svém čele Synovu ruku. Tak nějak 

cítím tu mateřskou lásku, je to taková vzpomínka z dětství. Když se dětičky laskají 

s maminkou, tak dávají ručičky všude. A když ji dají na čelo, maminka tu ručičku přidrží. 

Nebo se dotknou hlavičkami. A to mě přivedlo k tomu, že to je ta matička, kterou jsem chtěl. 

Co se týká Matky Sedmibolestné, tak tu jsem dělal původně do kostela Panny Marie ve 

Strážnici. To jsem řešil ještě s monsignorem Karlem Vránou. Ten mi vyjmenoval sedm 

bolestí Panny Marie. Proto jsem k ní zabudoval sedm kovových křížů.“ 

„Na Vyšehradě jsem Pietu umísťoval s Tomášem Holubem.  Je u ní také deska o nás, v 

češtině a v angličtině.“  

Součástí života manželů Hudečkových jsou i setkávání s lidmi, kteří ve svém oboru mnoho 

dokázali. Paní Olinka pečlivě uchovává dopisy a fotografie od velkého množství 

významných osobností. Můžeme mezi nimi vidět básně od Jana Skácela, dopisy Jana 

Graubnera, Petra Skarlanta nebo fotku, na které jsou Hudečkovi s Květou Fialovou. U 

křesla v ateliéru vzpomínají na vínko a škvarky, které tu doprovázely jejich besedy 

s monsignorem Karlem Vránou, a velké místo v jejich srdci má biskup Tomáš Holub, se 

kterým pan Hudeček připravoval svá díla pro církevní prostory.  Na zahajování jejich 

výstav se podíleli spřátelení lidé jako např. akademik Jiří Kotalík, Táňa Fischerová nebo 

houslový virtuóz Václav Hudeček.  Souseda z Prahy, Petra Haničince, mají manželé 

Hudečkovi zapsaného ve vzpomínkách jako dobrého společníka při dlouhých nočních 

besedách u pece, v níž paní Olinka vypalovala své dílo. Snad víte, že paní Hudečková je 

sochařka – keramička a vytvořila díla z majoliky, porcelánu, kameniny, textilu. Když naši 

zemi za prezidentování Václava Havla v roce 1991 navštívil finský prezident a také 

švédský král, dostali darem její talíře a vázy. Ptám se, zda má spočítáno, co všechno 

vytvořila. S úsměvem mi vysvětluje: „Nemám. Kdo by to dělal? To bych musela mít 

sekretářku, a tu si dělám sama.“  

V předloňském roce měla být v Říčanech uspořádána výstava Hudečkových. Ujal se jí 

Vladimír Kořen, tehdejší říčanský starosta. Znáte jej z moderování pořadu Zázraky přírody. 

Bohužel covid všechno zastavil. Ale plány jsou: 30. dubna 2022 by výstava měla být 

uskutečněna. Věříme, že se podaří. Manželé Hudečkovi nejsou v nečinnosti. Udržují se 

v kondici, každý den pravidelně cvičí: Na mou otázku, zda na ně někdy nepřijde lenost, 

paní Olinka jen kroutí hlavou: „U nás lenost nehrozí. Kam jinej nezavítal, my jistě, i 
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kdybychom tam museli lézt po čtyřech. My jsme taková podnikavá dvojice s tímhle sokolem, 

i když už to není jako dřív. Ale když bych se třeba někam nedostala, Mireček mi to bude 

vyprávět anebo mi to vyfotí.“  

Pán Bůh obdařil manžele Hudečkovy  dvěma úžasnými dětmi Verunkou a Dominikem.  

Neobyčejnými v míře uměleckého nadání. Jejich kresby, linoryty a malby mají Hudečkovi 

všude kolem sebe i s poznámkou, 

v kolika letech je vytvořili. Nebýt 

té poznámky, člověk by nevěřil, 

že autorem není dospělý umělec. 

Vánoční vinš na úvodní straně 

Studánky je od dětí Hudečkových 

(je tam ponecháno i označení, kdo 

a kdy to vytvořil). U 

Hudečkových doma na stěně visí 

mezi jinými díly Verunčina kresba 

hlemýždě, který v sobě skrývá 

miminko. Tím oznamovali, že se 

jim narodil Dominik. Verunce 

bylo 6 let.        –soukr. foto srpen 2021- 

„Verunka tančila v Chorea Bohemica, naše rodina byla vždy samá hudba a zpěv. Tam se 

kamarádila s Veronikou Žilkovou, vždy seděly v autobuse spolu. Pro Choreu udělala 

katalog linorytů – za týden to zvládla! Byla velmi poctivá, s prací nepřestala, dokud dílo 

nebylo hotové. V pěti letech vyzdobila malbami celou předsíň za dva dny. Pěkně ze žebříku. 

Dominik měl zase jinou cestou. Byl také výjimečně nadaný. Maloval, modeloval, dělal 

linoryty. Ale když kluci zapískali, byť byl v největší práci, šupito dupito a už byl v lese.“ 

Olinka a Mirek Hudečkovi však bohužel prošli dvěma velmi bolestivými obdobími, když si 

Pán Bůh od nich zpátky k sobě vzal Verunku a pak i Dominika. Verunce bylo pouhých 16 

let, když odešla na věčnost.  Dominika si Bůh zavolal ve 20 letech.  Kolem takové bolesti si 

netroufám chodit jinak než po špičkách. Ale velikost lásky obou rodičů dokázala, že jim 

jejich děti zůstaly v každodenním životě. A to si dovoluji nazvat třetím a největším 

pokladem této rodiny: tak velká rodičovská láska, že překročila náš svět a žije neomezena 

časem a prostorem.  Děti jsou přítomny v jejich každodenním životě, v jejich slovech, 

pohledu na svět. Před 10 lety měli Hudečkovi na Vyšehradě výstavu, kterou věnovali svým 

dětem. Její název mluví sám za sebe: Vzkříšení.  

I když jsme fyzicky byli u manželů Hudečkových v srpnu, jejich nadějeplný pohled na svět 

a laskavost září až do těchto vánočních dnů. Ze srdce jim přejeme, ať jim Bůh daruje 

zdraví, spokojenost a jednou veliké a krásné setkání s oběma jejich dětmi u Něho.  

Děkujeme jim za díla, která nám zdobí Strážnici, i za to, kolik lidskosti a lásky svým 
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životem rozdávají. Pán Bůh jim do vínku nadělil mimořádný talent. Ale ten sám o sobě není 

všechno. Bylo na nich, jak s ním naloží. A oni se ukázali jako dobří správcové této hřivny. 

S neuvěřitelnou pílí a vytrvalostí přistupovali ke své práci. Člověk až žasne, kolik toho 

stihli během života vytvořit. Jejich pracovitost je obdivuhodná. Kéž po světě chodí co 

nejvíc takto pracovitých Strážničanů, kteří dobře použijí své dary od Pána Boha. A jednou 

ať všichni spolu Ježíškovi zazpívají u cimbálu přímo v nebeském Betlémě!          -hc- 

Příspěvky farníků 

Stařeček, ministranti a jiné příhody 

vzpomínkový cyklus nejen o strážnickém  kostelníkovi Vaštíkovi 

Část 26.  Vánoce se stařečkem 
 

Jednů sme sa já a můj brácha, eště jako malí chlapci, probudili ráno na Štědrý den. V 

ložnici byl vyzdobený a rozsvícený stromeček. Byl to pro nás šok, skákali sme radostí v 

postýlkách a volali na mamku, aby sa šla podívat, co tam je. Ona už s tím počítala a velice 

sa divila, kde sa tam vzal stromeček. Ráno dyž vstávala, tak tam prý eště nic nebylo. My 

sme sa radovali čím dál víc, až to uslyšel stařeček a došel sa podívat, co sa děje. Dyž nás 

uviděl, tož sa k nám přidal a radoval sa také.  

 

Potom nám řekl, že musíme počkat, že dárečky budů až večér a odešel aj s taťků připravit 

kostel. My sme sa s bráchů chodili pořád dívat do okna, kdy už bude večer. Dočkali sme sa, 

začalo sa stmívat, došel taťka aj se stařečkem. Za 

chvílu už jsme ucítili voňavku po holení. To sa 

stařeček hladce oholil a oblékl si čistů košelu. 

Mamka smažila filé a bylo to cítit až do humna. 

Taťka dělal erteplový salát a míchal ho rukama, 

protože podle něho jedině tak može byt dobrý. 

Stařka si dala nový šátek a došla do kuchyně 

pomáhat mamce. Ta to ale nepotřebovala a enom 

jí vykládala. My s bráchů sme vůbec nezlobili, až 

sa temu všecí divili. Mysleli sme enom na dárečky 

a velice sa těšili. V kuchyni byl na stole čistý 

ubrus. A tak sme kolem něho ani neběhali, 

abysme nic nerozléli. 

Konečně! Všecko bylo nachystané a začali sme sa 

modlit před večeřů. Já a brácha sme byli první po 

jídle. Taťka aj stařeček si pořád přidávali a nám sa 

to vůbec nelíbilo. Když konečně řekli, že majů 

dost, tak sme radostně vyskočili od stolu a 

postavili sa ke dveřám u ložnice, kde byl 

stromeček.  



 
Stránka 15 

 

 

Zazpívali sme koledu, kerů brácha popletl, ale nikdo sa mu nesmál. Když sa otevřely dveřa, 

tak bylo pod stromečkem opravdu plno dárků. První dostal stařeček se stařků nové papuče. 

Potom taťka trenýrky a ponožky. Co dostala mamka už nás ani nezajímalo, protože sme 

čekali, co tam bude pro nás. Bylo to skromné, ale aj tak sme křičali radostí a bylo nás slyšet 

po celé ulici. 

Potom taťka se stařečkem dojedli a dopili, co zbylo na stole. Mamka řekla, že už teho bylo 

dost a že sa budů chystat do kostela. Mě a bráchu položila do postýlek a dárečky nám dala 

na peřinku. 

Stařka nás došla hlédat a jak si sedla do křesla, tož za chvílu spala. Potom všecí zbývající 

odešli. Bylo tam ticho a tak jsme brzo spali také. Ve spánku sme objímali dárečky a těšili sa 

na ráno, až sa s něma budeme hrát. 

L. Král 

 

Sen o Vánocích 
Čas se neměří na sekundy, 

minuty, hodiny. 

Lidé se zbláznili, 

počítají pouze dny; 

na detaily chybí čas... 

 

Neslyší varovný hlas, 

utíkali včera, utíkají 

................dneska zas. 

Ví snad někdo proč a kam? 

Všiml si někdo, že Vánoce 

...................se blíží k nám? 

 

Chtěl jsem jejich příchod 

...................básní oslavit. 

Lhát  nemohu a bez lhaní, 

....to bohužel, nemůže jít... 

 

Tak počkám, možná spatřím anděle 

...........a s nimi vzklíčí naděje. 

Zatím trpělivě čekám, 

................však nic se neděje... 

 

A přece! 

Kráčím k zamrzlé řece, 

kde jako stařenky stoleté 

 

 

 

 

sklání se vrby ohnuté. 

 

Nebesa ztemněla od lesa. 

Jako krystalky cukrové 

sypou potají vločky sněhové, 

jež jako vánoční cukroví 

vše vůkol obělí. 

 

Ticho sváteční večer 

ode dne oddělí. 

V duši se rozhostil sváteční klid. 

Srdce tuší radostnou zprávu, 

...........,..........začalo prudčeji bít. 

 

Odněkud z dáli je slyšet zvony znít. 

Nadešla chvíle zlomová, 

jež věky překoná. 

I andělé začali slavnostně hrát. 

Celá zem s nebesy jaly se blahopřát. 

 

Velkým dnem bude nazýván. 

Narodil se spasitel nám! 

Z Marie Panny  

........zrodil se Kristuspán. 

 

   HALLELUJAH! 
MUDr. Vladimír Gregor 
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Poděkování za pomoc 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dárcům, kteří 

ani v letošním roce nebyli lhostejní k potřebám jiných 

lidí a otevřeli svou štědrou dlaň a přispěli na potřeby 

Nadace Mezinárodní lékařské pomoci a Lékařů bez 

hranic. 

Jsou to neziskové charitativní organizace, jejichž cílem je 

pomáhat při poskytování primární zdravotnické péče a 

potravin pro nemocné a strádající lidi v nouzi po celém 

světě, a to formou humanitárních projektů směřujících do 

oblastí zasažených přírodními katastrofami nebo epidemickými nemocemi. Jedná se o 

poskytnutí nezbytného zdravotnického materiálu a vybavení, distribuci léků a léčiv 

vhodných pro dané potřeby.  Je to naděje pro nemocné a strádající lidi v nouzi po celém 

světě. 

Společně jsme za letošní rok přispěli z Radějova a ze Strážnice částkou 9 000Kč. 

 Všem si dovoluji popřát požehnané Vánoce a v novém roce hodně zdraví a hojnost Božího 

požehnání a ať Pán odplatí Vaši nezištnou pomoc 

 MUDr. Marie Tressová 

 

Informace 

Knihovna křesťanské literatury 
Spolkový dům, Masarykova 370, Strážnice 

Vám nabízí z nových knih: 

U ambonu – Ladislav Heryán, Josef Prokeš, Pavel Pola, Petr 

Glogar, Tomáš Roule, Petr Vacík 

Projekt U ambonu vznikl v době, kdy se kvůli koronavirové krizi 

uzavřely všechny kostely. V jeho rámci šest známých kněží 

komentovalo evangelijní čtení. Vznikl tak unikátní soubor 

duchovních promluv, které nejen zajímavě vykládají text Písma, 

ale zachycují i nové přemýšlení o tom, jak v moderním světě žít 

křesťanství. 

 

Srdcem k srdci – Guy Gilbert 

Podtitul – Malý průvodce modlitbou. Autor, známý 

francouzský kněz a vychovatel delikventní mládeže ukazuje, že 

veškerý aktivismus a pomoc ostatním by byly mnohem těžší, ba 

nezvladatelné, pokud by za nimi nebyl intenzivní život 

modlitby. Gilbert hovoří o tom, jak se modlí, jak modlitbu 

chápe, a zve k této mimořádné zkušenosti všechny zájemce. 

Těšíme se na vaši návštěvu: pondělí a středa 9,30 - 11,00 a 

úterý   16,00 – 17,00 

Knihovna bude zase otevřena od pondělí 10. ledna 2022. 
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Okénko do strážnické charity 
 

Milí čtenáři Studánky, 

 stejně jako v loňském roce se i nyní pokusím zhodnotit uplynulý 

rok, který nám přinesl spoustu nových a nečekaných zkušeností. Naše plány a cíle, kterých 

jsme chtěli letos dosáhnout, se měnily ze dne na den a přinášely nám tak další výzvy 

k tomu, abychom pružně reagovali a neztráceli naději v časech, kdy se nám nedařilo vše 

tak, jak jsme očekávali. Veškeré překážky, kterých bylo tento rok opravdu požehnaně, jsme 

se snažili zdolat a poučit se z našich drobných neúspěchů pro časy příští. Přesto všechno 

bych chtěla hodnotit pozitivně a vyzdvihnout především věci, které se nám v našich 

službách podařily, které nás moc těší a dělají nám velkou radost. 

 Charitní pečovatelská služba fungovala prakticky celý rok bez omezení, i když 

nastala mnohá období, kdy pro nemocnost pracovníků musela vedoucí řešit zástupy v 

terénu, vždy se nám podařilo postarat se o všechny uživatele služby a umožnit jim tak, aby 

zůstali v domácím prostředí, kde se cítí nejlépe. V tomto roce jsme také podali žádost o 

finanční podporu k zakoupení dvou automobilů do pečovatelské služby prostřednictvím 

projektu REACT EU Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro 

místní rozvoj. Pokud nám bude naše žádost schválena, pečovatelská služba v příštím roce 

získá dotaci na zakoupení dvou nových automobilů, díky kterým bude možné posílit 

kapacitu služby a vyměnit nejstarší a nejvíce poruchový vůz za nový. Také se nám letos 

podařilo získat do této služby dar z MONETA Bank v podobě dvou počítačů, které 

pracovníkům usnadňují vykazování provedených úkonů a jejich požadovanou administraci.   

 Naše ambulantní služba Sociálně terapeutická dílna Kotva (STD) byla letos 

v provozu téměř po celý rok. K jejímu uzavření došlo jen krátce počátkem roku 2021, kdy 

jsme museli omezit její provoz z důvodu nemocnosti pracovníků a ochrany zdraví našich 

klientů. Zbytek roku byl její provoz stabilní a její klienti tak dostali veškerou podporu, 

kterou potřebovali. Pracovníci služby se snažili rozvíjet schopnosti a dovednosti klientů 

v nejvyšší možné míře tak, aby byli schopni zapojit se do běžného života. Povedlo se nám 

uskutečnit dvě úspěšné besedy pro veřejnost a také jsme pro tuto službu získali darem dva 

nové počítače pro klienty a pracovníky ze společnosti MONETA Bank. Nyní máme ještě 

podanou žádost o finanční podporu k zakoupení pomůcek pro klienty a pracovníky STD, a 

pokud by byla schválena, došlo by počátkem příštího roku k obnově dalšího vybavení 

dílny. 

 Terénní služba Sociální rehabilitace TERES, kterou provozujeme již druhým 

rokem, se velice osvědčila a po celý rok pracovala s 12 klienty. Jednalo se především o 

osoby s duševním onemocněním, kterých obzvláště v dnešní době přibývá. Klientům jsme 

v jejich domácím prostředí pomáhali k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti 
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na cestě k jejich zotavení. Rozšířili jsme provoz této služby na tři dny v týdnu a mohli tak 

klientům poskytnout více času k řešení jejich problémů.  

 Nejvíce úsilí a financí nás v letošním roce stálo udržení provozu našich 

Chráněných pracovišť. V březnu jsme museli uzavřít a omezit prodej na obou našich 

prodejnách, do června byly také zrušeny všechny jarmarky, poutě a veletrhy, na kterých 

prodáváme naše výrobky. A nyní, kdy jsme čekali, že si finanční situaci zlepšíme prodejem 

na vánočních trzích, jsme se opět dočkali velkého zklamání v podobě jejich zrušení 

vládním nařízením. Výpadek prodejů a trhů nás citelně zasáhl a museli jsme tak v letošním 

roce ukončit provoz dvou středisek. K 31. 12. 2021 končí provoz výdejny obědů a k 31. 1. 

2022 dojde k uzavření prodejny v Olomouci. Zbývající střediska se nám podařilo udržet jen 

díky sponzorům a dárcům, za což jsme jim moc vděčni, protože v těchto dílnách jsou 

zaměstnány výhradně osoby se zdravotním postižením, pro které se pracovní místa shánějí 

velice těžce a jejich začlenění do společnosti je v dnešní době ještě naléhavější. 

Tříkrálová sbírka 

 Podoba Tříkrálové sbírky (TKS) v naší farnosti 

je stejně jako loni zatím nejistá. V nejvyšší možné míře 

bychom chtěli tradici TKS zachovat a přinést Vám 

požehnání do roku 2022 tak, jak jste byli vždy zvyklí. 

Protože je ale pro nás na prvním místě zdraví koledníků 

i dárců, připravujeme opět více podob sbírky a zřejmě 

částečně upustíme od klasického koledování dům od 

domu a na některých místech zopakujeme loňskou podobu 

sbírky, kdy jsme měli umístěny vedoucí skupinek na předem 

určených místech. Vše záleží na tom, co nám aktuálně umožní 

epidemiologická situace. Připravujeme pro Vás leták, který včas dostanete do Vašich 

domovních schránek a kde budou vypsány všechny podrobné informace o možnostech, jak 

přispět do Tříkrálové sbírky. O všech dalších přípravách TKS Vás budeme průběžně 

informovat na našich webových stránkách prostřednictvím koordinátora Tříkrálové sbírky, 

kterým je paní Ing. Jurasová. Můžete ji také kontaktovat s Vašimi dotazy na telefonu 

737 054 064. 

Termín Tříkrálové sbírky v naší farnosti je v sobotu 8. 1. 2022. 

Online koleda bude spuštěna na webu Tříkrálové sbírky v období                                

od 1. 1. 2022 do 30. 4. 2022. 

Díky výtěžku Tříkrálové sbírky (2021) jsme: 

● podpořili službu - terénní Sociální rehabilitaci Teres příspěvkem na její provoz, 

● podpořili Chráněná pracoviště nákupem nových strojů a zařízení potřebných k udržení 

provozu šicí a dřevařské dílny, 

● podpořili provoz Sociálně terapeutické dílny pro klienty s duševním onemocněním, 
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● v rámci přímé sociální pomoci jsme pomohli sociálně slabým obyvatelům města 

Strážnice i dalších okolních obcí a přispěli na pomoc lidem v oblastech zasažených 

tornádem. 

Také nám udělalo ohromnou radost to, že se nám podařilo v rámci Nouzového fondu 

Tříkrálové sbírky získat vysokou finanční částku a přispět tak na nákup speciální 

kompenzační pomůcky pro 4 letou těžce postiženou holčičku, která bydlí tady ve Strážnici. 

Díky této ortopedické pomůcce se holčička může postavit na nohy a dělá tak další velké 

pokroky ve svém opožděném vývoji. 

   

Váš příspěvek do Tříkrálové sbírky je tedy pro nás velmi významnou pomocí 

k udržení a rozvoji našich služeb i k poskytnutí účinné pomoci lidem z našeho 

regionu, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Proto jsme za Váš příspěvek 

velmi vděční a předem za Vaši podporu v roce 2022 moc děkujeme.   

 

Poděkování 
 

Naše velké poděkování patří tentokrát všem sponzorům a dárcům, kteří i v této tak těžké a 

ekonomicky nestabilní době byli ochotni nám pomoci a podpořili naši činnost. Za všechny 

dary, projekty a dotace pro naše služby jsme velmi vděční. Vážíme si toho, že se najde 

spousta lidí, kteří mají zájem podpořit naše služby a spolupracovat tak s námi na rozvíjení 

charitního díla a jeho celkový prospěch pro naši společnost. Seznam dárců je zveřejněn na 

webových stránkách Charity Strážnice v sekci Naši sponzoři a podporovatelé. Všem tímto 

moc DĚKUJEME!!!  

Dále bych také ráda poděkovala za výbornou spolupráci pracovníkům strážnické farnosti, 

města Strážnice a okolních obcí, kteří nám byli po celý rok významnou oporou.  

Čeho si však nejvíce na našich službách vážím, jsou naši pracovníci, kteří přes všechna 

vládní omezení a nařízení stále neztrácejí optimismus a chuť pomáhat tam, kde je to nejvíce 

potřeba. Slouží s láskou druhým a dávají tak najevo, že práce na Charitě je pro ně velkým 

posláním a smyslem života, za což jim patří mé velké uznání a poděkovaní.    

 

Přání do nového roku 2022 

 
Chtěla bych jménem Charity Strážnice popřát nejen našim uživatelům a pracovníkům, ale 

také všem obyvatelům města Strážnice a okolních obcí klidné a požehnané vánoční svátky, 

víru, naději, lásku, pevné zdraví, sílu žít v pravdě a vůli stále konat dobro i v roce příštím. 

Neztrácejme naději a radostnou důvěru v Boží lásku, že nám rok 2022 přinese jistě spoustu 

dobrých věcí a nových příležitostí ke zlepšení našich životů i k uzdravení naší společnosti.          

 

Děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň a podporu. 

              

Za Charitu Strážnice 

Marie Štípská, ředitelka 



 
Stránka 20 

 

 

Nejen pro děti 
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