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Strážnice 

Panna Maria

Strážnice 

sv. Martin 
Petrov Radějov Sudoměřice Rohatec

neděle
7:30

10:30
18:30 7:30 9:00 10:30 9:00

pondělí 18:30 17:30

úterý 8:00 17:00

středa 8:00 17:00

čtvrtek 18:30 17:30

pátek 18:30 17:30

sobota
18:30

8:001 8:002

1. – první sobota v měsíci; 

2. – druhá sobota v měsíci.

Bohoslužby 

ve farnostech strážnické komunity piaristů během prázdnin 

28.6.2021 - 12.9.2021

 

Prázdninový rozpis mší svatých 

od 28.6. 2021 do 12.9.2021 
 

 

 

 

 

 

7,8/2021 
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Duchovní slovo 

Myšlenky před prázdninami 
Máme červen. Slavnostně jsme prožili první svaté přijímaní dětí ze základních škol 

v našich farnostech. Děkujme za to Pánu Bohu. I přesto, že byla pandemie, podařilo se 

provést tak důležitou událost pro děti i jejich rodiny. 

Epidemická situace se lepší, ale víme, že ještě nemáme vyhráno. Před námi jsou prázdniny, 

na které se těší jak děti, tak dospělí. Doufáme, že epidemická situace nám dovolí užít si 

času zasloužených dovolených i volna od školy. Jestli Pán Bůh dovolí, navštívíme rodiny, 

známé, přátele. Možná budeme moci do zahraničí. V naší vlasti i ve světě je mnoho 

poutních míst i různých krásných kostelů, možná někdy trochu zapomenutých. Zkusme při 

našich cestách nahlédnout i do Božích chrámů. Těšme se krásou přírody, kterou Pán Bůh 

stvořil. 

V těchto dnech se loučíme s otcem Petrem Valachovičem. Děkujeme mu za jeho pomoc a 

přejeme hodně zdaru při práci v Nitře na Slovensku. 

Během prázdnin nás čekají poutě v Radějově - 5. července a pouť ve Strážnici – 14. až 15.  

srpna. Na všechny ty slavnosti jste srdečně zváni.  

Všem chceme popřát krásné slunečné dovolené a pěkné zážitky během nich. 

Nezapomínejme ale na každodenní modlitbu a na mši svatou v neděli. Víme, že od Pána 

Boha prázdniny nejsou. 

 Zůstáváme s Vámi v modlitbě.  

Vaši duchovní otcové o. Robert, o. David a o. Petr 

 

FARNOST STRÁŽNICE  

 Poděkování 
  Jménem farnosti bychom chtěli 

poděkovat za pomoc při přípravách na 

první svaté přijímání. Ve všech 

farnostech se našla skupina ochotných  farníků, kteří 

tuto slavnost podpořili svými nápady a prací.  

 

Zvláště děkujeme paní  

Radce Solaříkové 
a jejímu pracovnímu týmu, který zhotovil krásný 

strážnicko-piaristický ornát a velum pod misál.  

Dále patří dík varhaníkům, muzikantům, scholám a 

všem skupinám, které se podílí na slavnostech ve 

farnostech. 

o. Robert a o. David 
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První svaté přijímání Petrov a Strážnice  foto Michal Adamec  
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Společenská kronika 
Poděkování 
Děkujeme touto cestou všem kněžím, kteří doprovodili našeho manžela a  

tatínka     Jana Múčku 
na poslední cestě. Děkujeme všem akolytům, kněžím, kteří za ním chodili. 

Též děkujeme za květinové dary    .Múčkovi 

 

Blahopřání  
K čerstvým šedesátým narozeninám přejeme 

našemu varhaníkovi 

Lacovi Sovičovi 
vše nejlepší, hodně Božího požehnání a pevné 

zdraví!  

Děkujeme za varhanickou službu, kterou u nás  

zodpovědně a věrně vykonává už tři desítky let. 

To se ani při tom největším varhanickém 

nadšení neobejde bez osobních obětí a 

sebekázně. Ať mu vše jednou Pán Bůh bohatě 

odplatí věčným životem - a třeba i  

pernamentkou k největším nebeským varhanám . 

 

FARNOST RADĚJOV 

První svaté přijímání 
Pandemie koronaviru posunula 1. svaté přijímání některým dětem 

z Radějova více než o 1 rok. V neděli 27. 6. 2021 přistoupí ke stolu 

Páně v Radějově 6 dětí. Tentokrát jsou kluci v přesile, protože k 1. 

svatému přijímání přistoupí 5 kluků a 1 dívka. 

Přejeme dětem pevnou víru, lásku k Ježíši a sílu překonávat překážky. 

Rodičům, prarodičům vyprošujeme u 

Pána Boha vytrvalost vést své děti, 

vnuky k Ježíši, ať se stanou svým dětem 

dobrým příkladem víry a lásky.    LP                
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         FARNOST SUDOMĚŘICE 

 

DĚKOVAT JE SLUŠNÉ, DĚKOVAT SE MÁ, 

DĚKOVAT SE MUSÍ….! 

    

   Růžencové společenství děkuje všem, kteří přijali výzvu a 

přidali se k nepřetržité modlitbě růžence ve všech našich 

piaristických farnostech po dobu 13 dní. Modlitba byla primárně 

obětována za kněze piaristy v našich farnostech!!! Poděkování patří všem, kteří se modlili v 

určené hodiny, ale i těm, kteří se přidávali dle možností. Velké poděkování patří všem 

našim duchovním otcům Robertovi, Davidovi i Petrovi, kteří tomuto projektu požehnali.  

   Také se patří poděkovat všem našim duchovním otcům za to, jak nás provedli dobou 

covidovou a statečně ji s námi prožívali. Sloužili mše sv. dle možností a nařízení vlády, 

zpovídali v neobvyklých podmínkách, starali se duchovně o naše starší a nemocné farníky a 

mnohé doprovodili na cestě poslední. On-line připravili děti k prvnímu sv. přijímání. 

Museli se potýkat se spoustou nových a nepředvídatelných situací!  

   Naši drazí otcové – Roberte, Lukáši, Davide i Petře, velké díky, vyprošujeme Vám hodně 

zdraví, ať Vám Pán Bůh žehná a P. Maria chrání, abyste i nadále zvládali těžkosti, ale i 

radosti, které Vás i nás čekají.  

 

   Velké díky si zaslouží také „tři stateční“, kteří nám zprostředkovávali on-line mše sv. z 

našeho kostela: Martin Mikl, Standa Podkalský a Jožka Janeček ml.  

   V neposlední řadě děkujeme otci Peterovi, který se okamžitě zapojil do výpomoci, kterou 

mu Pán připravil. Milý otec Peter, i za tak krátkou dobu, kterou jste zde s námi strávil, jste 

se hluboce zapsal do našich srdcí, navázal jste mnohá přátelství, promlouval jste do našich 

duší. Děti i mládež si Vás také oblíbily. Vaše přítomnost zde zkrátila vzdálenost mezi námi 

a Nitrou. Věříme a doufáme, že se někdy u nás objevíte. Budete v našich modlitbách. 

Poděkování patří také Vašim představeným z komunity piaristů v Nitře. Museli za Vás také 

„zaskočit“, ať už ve škole nebo v pastoraci. DĚKUJEME A TĚŠÍME SE BRZY NA 

SHLEDANOU!  

 

Největší poděkování ale patří Pánu Bohu, Panně Marii a všem mocným přímluvcům v 

nebi!!!                                             LO 
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 Foto z letošní hodové mše. 
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Polsko-český krteček v české 

hospůdce v Krakově 

Krakovské postřehy otce Lukáše 
Zdravím všechny čtenáře Studánky a posílám vám několik informaci o mém působení 

v Krakově.  

Na začátku chci poděkovat za všechny vaše pozdravy, které mi posíláte do Krakova. Děkuji 

za SMSky, děkuji za telefonáty (moje české telefonní číslo je nadále aktuální) nebo zprávy 

zasílané prostřednictvím internetových komunikátorů. Velmi si toho vážím!  

V následujících větách se vám budu snažit přiblížit můj krakovský život.  

Za prvé musím podotknout, že jsem se 

musel naučit žít ve velkém městě. Byl to docela 

velký „civilizační šok“, když z poklidného, 

komorního a rodinného prostředí moravského 

venkova jsem se najednou ocitl v centru jednoho 

z největších polských měst. Všechno, čemu jsem se 

naučil ve Strážnici, a na co jsem si zvykl, muselo jít 

stranou a najednou jsem byl uprostřed anonymního 

velkoměstského prostředí; včetně toho, že jsem se 

musel naučit novému způsobu jízdy na kole . U 

nás, ve Strážnici nejezdí stovky aut, tramvaje, 

nepotkáváte tisíce místních a turistů. Abych se 

dostal na (o něco) „poklidnější“ cyklostezky, 

musím vyjet z velmi rušného centra města. Naštěstí 

se náš klášter nachází přímo u bývalých městských 

hradeb, na jejichž místě je velký park (krakovští 

obyvatelé v období, kdy město a celé jihovýchodní 

Polsko bylo součástí Rakouskouherska, udělali 

přesně to, co udělali obyvatele Vídně – zbourali 

staré městské hradby a na jejich místě vysadili 

městský park – Ring; v Krakově tento park nese název Planty a má celkovou délku 4 km). 

Takže prostor na procházky ve stínu stromů je velmi dobře zajištěný.    

Naše řeholní komunita v centru Krakova je jednou z pěti piaristických 

krakovských komunit. V Krakově kromě nás (piaristů) působí také naše sestry piaristky.  

Náš piaristický kostel Proměnění Páně je jedním z desítek řeholních (klášterních) 

kostelů v centru Krakova. Nemáme tady farnost – spadáme pod farnost Panny Marie, které 

farním kostelem je gotická bazilika Nanebevzetí Panny Marie na krakovském hlavním 

náměstí. Ve všední dny na mše sv. do našeho kostela přichází 2 až 12 osob; občas u oltáře 

je víc nás kněží než laiků v kostelních lavicích ; nedělní bohoslužby navštěvuje skupina 

asi 120 osob; většinou jsou to rodiny bydlící v nejbližším okolí nebo osoby jakkoliv 

spojené s naším řádem – bývalí žáci našich škol, známí spolubratrů z místní komunity nebo 

prostě osoby, kterým se libí náš barokní kostel, který je podle odborníků vrcholným 

úkazem krakovského baroka. V kostele se nachází dva, mému srdci blízké, „české prvky“ – 

boční oltář sv. Jana Nepomuckého a na bočním oltáři sv. Antonína (tento oltář zas mi 

připomíná Blatnickou horu) je umístěná soška pražského Jezulátka. U hlavního oltáře je 

schránka, ve které uchováváme urnu se srdcem polského piaristy Stanislava Konarského 



 
Stránka 9 

 

 

V podkroví kláštera připravujeme velkou 

místnost pro ubytování mládeže 

(1700 – 1773), jehož pedagogickou a učitelskou činnost můžeme přirovnat k osobnosti Jana 

Amose Komenského.  

Nemam tady žádnou konkrétní 

zodpovědnost. Pomáhám a pracuji podle 

každodenní situace. Kromě vysluhování 

Eucharistie (v našem kostele, protože není farní 

– se nekonají pohřby; párkrát do roka někdo 

tady požádá o křest nebo svatbu) pomáhám 

v řeholním archivu, připravujeme velký sál pro 

ubytování skupin mládeže, takže nějaké drobné 

stavební práce, kterým jsem se naučil během 

oprav strážnické fary  pak to jsou nějaké 

úklidové a ostatní „obyčejné“ domácí práce 

v klášteře, jak v každé domácnosti. Volný čas 

se snažím trávit aktivně – jak už jsem psal: 

projížďky na kole nebo procházky. Samozřejmě 

výhodou bydlení v Krakově je velké množství 

památek, muzeí nebo galerií, ale na to všechno 

ještě jsem neměl čas, ale mám to v plánu.  

Měl jsem už možnost 

navštívit rodiče a rodné Krkonoše. 

V polovině května jsem se na 

okamžik vrátil do Strážnice, na druhý termín očkování a pro zbytek nějakých osobních věcí 

z fary. Pro vás platí pozvánka – pokud kdykoliv budete v Krakově, tak jste zváni na besedu, 

na kafe a rád vás provedu krakovskými památkami.  

Všechny vás srdečně zdravím, pamatuji na vás v modlitbě a každému z vás přeji 

krásné letní dny – váš otec Lukáš.  

                                                                           

Příspěvky farníků 

Svatojánská oslava po strážnicku 
Spíše v březnovém než jarním májovém počasí nám uběhl měsíc květen, poznamenaný 

navíc i covidovými bezpečnostními opatřeními. Na zavedené prožití tohoto období jsme 

mohli jen vzpomínat, neboť veškerá činnost byla omezena na minimální účast. Myslím, že 

je třeba moc poděkovat za nedělní internetové přenosy sv. mší, na kterých přímá účast v 

kostele byla pro věřící omezena.  

Měsíc květen je však odedávna znám i svými pravidelnými májovými mariánskými 

pobožnostmi, na které rádi vzpomenou i dávní účastníci. A máme zde ještě jeden významný 

den, kdy v polovině měsíce slavíme svátek sv. Jana Nepomuckého. Asi není třeba 

připomínat, že se jedná o našeho nejznámějšího světce, uznávaného i v širokém zahraničí. 

Určitě mnohým neuniklo, že v posledním strážnickém měsíčníku Strážničan v článku o 

strážnické historii uvádí p. místostarosta W. Bartoš úryvek z knihy P. Františka Bureše 

nazvané Paměti z církevních dějin města Strážnice. Zde je obšírně popsáno, jak 
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Strážničané a okolní sousedé, spadající pod farnost Panny Marie, slavili v roce 1749 

svatojánský svátek. Je nutno ocenit, že zmiňovaný úryvek byl doplněn několika zajímavými 

historickými poznámkami týkajícími se tohoto svátku, jejichž dopad jsme ještě před 

nedávnými časy poznávali i my.  

Že se vzpomínkové oslavy tohoto světce konaly ve Strážnici i později, mohu připomenout 

svými zážitky. Májové pobožnosti se konávaly pravidelně každý den v měsíci květnu 

v počínajícím večeru. Avšak vždy 15. května vpředvečer svatojánského svátku, po skončení 

pobožnosti v kostele Panny Marie, byla u sochy sv. Jana nastoupena strážnická dechovka a 

po shromáždění věřícího lidu uspořádala malý večerní koncert z mariánských písní. Bylo to 

pro všechny přítomné velmi radostné zakončení večera, obzvláště v době protektorátní, kdy 

jakékoliv muzicírování bývalo značně omezováno. Zde se však vyhrávalo velmi decentně a 

pouze zbožné písně. V poválečném období to bylo již veselejší a říznější. Bohužel v létech 

budovatelského období nám tyto radovánky skončily. 

Letošní svátek sv. Jana Nepomuckého, který se slaví 

celostátně pod názvem Navalis, symbolizující jeho skon, 

byl slaven v rámci třistaletého výročí jeho blahořečení. 

Žití a osudný závěr jeho života je opředen mnoha mýty a 

legendami a v neposlední řadě i omyly, jak dosvědčují 

některé záznamy. Z četných pověstí mimo jiné taky 

vyplynulo, že se stal patronem vorařů, šífařů a mnoha 

dalších činností spojených s plavbou po vodě (odtud 

název Navalis). Proto se na většině mostů nejen u nás, ale 

i v cizině, vyskytují světcovy sochy a další upomínky. I 

když naše město nemá s dřívějšími vodními plavbami asi 

nic společného, přesto i zde stojí za zámeckým mostem, 

několik desítek metrů od pravého břehu bývalé, tehdy 

ještě nespoutané Morávky (dnes Baťův kanál), kaplička 

sv. Jana Nepomuckého. Bohužel jak dosvědčuje záznam 

z publikace Drobné sakrální památky ve Strážnici a Petrově, vydané farním úřadem, byla 

socha světce v roce 1919 zničena a nahrazena novou, v roce 1989 ukradena, nahrazena opět 

novou menší a v roce 1998 zase ukradena. Tyto činy je nutno zařadit ke skvrnám našeho 

města. 

 Kdykoliv zaslechnu jméno sv. Jana, vzpomenu na známý epigram Karla Havlíčka 

Borovského, který si vždy rád zopakuji. Dalo by se říci, že ve své době se stal jakousi 

lidovou modlitbou. Starší generace jej jistě zná, ale pro ty, co se jim již vytratil z paměti, 

zní takto: Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku, ať nám Bůh dá, co dal Tobě, 

by náš jazyk neshnil v hrobě. Text vychází ze skutečnosti, která byla jedním z hlavních 

důvodů pro uznání jeho svatořečení, které proběhlo dne 31. května 1749. Podle odborných 

vyjádření prý tato záhada, považovaná za zázrak, byla samozřejmě vědecky zkoumána, a i 

s přihlédnutím k částečně pozměněnému hodnocení, či odbornému vysvětlení, byla 

respektována. Samotný epigram byl možná u některých tehdejších našich osobností chápán 

i vlastenecky, neboť byl psán v osvícenské době. 

Miroslav Tomeček  
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Stařeček, ministranti a jiné příhody 

vzpomínkový cyklus nejen o strážnickém  kostelníku Vaštíkovi 

Část 21.  Stařečkova filmová role 

 
Jednů sem jako každů sobotu vyměňoval se stařečkem v kostele koberce. Brzo sme to měli 

hotové a stařeček chtěl zamknůt kostel. Nebylo to ale možné, protože tam pořád pobíhaly 

nejaké tetky, které dokončovaly úklid. Stařeček už měl chuť na kafíčko s miňonkama a 

nechtělo se mu čekat. Tož mně řekl, že necháme tetky uklízat a my si zatym zajdeme na 

náměstí.  

Když sme došli až k obchodu s potravinama na 

konci ulice, tak sme viděli, že na náměstí je plno 

lidí. Stála tam nejaká tetka a tak na ňu stařeček 

zavolal: „Polušo, co sa tu děje? Dávajů neco 

zadarmo, že si tady také?" 

Tetka na něho zavolala, ať tam rači nechodí, že 

tam natáčajů nejaký film. Bude sa to prý menovat 

"Pozdravuj vlaštovky". 

 Stařeček určitě špatně slyšel, protože řekl: „Proč 

čekajů vlaštovky? Šak teprů odletěly.” 

 Potom si to štráfovál přímo středem náměstí do 

hospody. Doběhl k němu ale nejaký chlapík od 

filmu a řekl: „Pane! Tady nám nechoďte. Musíte 

to obejít!"  

Stařeček mu na to řekl: „Já tady chodím už padesát roků a zrovna teď to budu měnit?"  

 

Já sem to rači obešel, ale slyšel sem, jak nekdo ze štábu nadává, aby dávali pozor, aby už 

nikdo nechodil po náměstí. Prošel jim tam prý “nejaký chlap” v šiltovce a teď záběr musijů 

točit znova, protože když ho vystřihnů, tak jim tam nic nezbude. 

V hospodě, když sme si sedli ke stolu, tak sa stařeček divil. Prý mu “nejaký chytrák” radíl, 

kama má chodit a vůbec mu nedošlo, že si právě zahrál svoju jedinů filmovů roli v životě.  

 

Když sme sa vracali zpátky do kostela, tak na náměstí už nikdo nebyl. To bylo dobře, 

protože sme prošli tak, jak byl stařeček zvyklý. Kostel byl také prázdný a tož sme 

pozamykali a šli dom. Po cestě sem mu řekl, že budu zvědavý, lesti ho v tem filmu uvidím. 

On sa smál a řekl, že kdyby to věděl, tak sa mohl aspoň oholit a vzít si novů čepicu. 

Bohužel, když po delší době dávali ten film v televizi, tak tam stařeček nebyl.  

Když sa stařeček na ten film díval, stejně při něm dřímal. Potom řekl: „Nestójí to za nic!” a 

šél si lehnůt do postele. 

L. Král 

 



 
Stránka 12 

 

 

Přišel mi email 
Tento příspěvek jsme obdrželi od farnice ze Sudoměřic: je převzatý ze Salesiánského 

magazínu se svolením autora Libora Všetuly (mírně zkráceno).  Může vám pomoci 

zorientovat se v tom, co nacházíte ve své emailové poště – a tím si ušetřit nervy a klid. 

 

Email - pro mnohé z nás běžná a každodenní součást našich životů. Celosvětově se pošle 

přes 4 mld. emailů denně. 

 

Každá mince má dvě strany a i v tomto případě není posílání a přijímání emailů bez té 

odvrácené. Rád bych uvedl několik druhů emailů, které občas dostat můžeme, ale měli 

bychom se mít na pozoru. 

 

Už jste určitě slyšeli slovo SPAM. Tímto slovem je označena nevyžádaná, masově 

rozesílaná reklamní zpráva. Nepočítá se sem tedy reklamní sdělení, jehož odebírání jste si 

sami někde zaškrtli. Spam však není pouze nevyžádaná reklama, může obsahovat i 

kriminální či jiný podvodný obsah, jehož účelem je získat důvěru uživatele a prostě na něco 

kliknout (příloha emailu, odkaz v emailu apod.) Takovým emailům se pak říká SCAM (z 

anglického „scam“ – podvod). Není třeba dodávat, že smyslem scamů je nainstalovat vám 

do počítače virus, počítač vám zablokovat (a žádat výkupné) anebo vám ukrást vaši 

identitu.  

Specifickou podskupinou scamů je PHISHING, což jsou emaily, které jsou rozesílány na 

mnoho adres a tváří se, jako by byly odesílány z bank, společností vydávající bankovní 

karty, online obchodů nebo jiných důvěryhodných institucí. Jejich hlavním účelem je 

vylákat z vás vaše přístupové údaje do internetového bankovnictví, PIN bankovní karty 

nebo zkrátka přihlašovací údaje do různých jiných účtů.  

Dalším typem emailů je HOAX neboli poplašná zpráva. Jsou to zprávy, které vám obvykle 

hrají na city, emoce a pocit zodpovědnosti za druhé s cílem, abyste email rozeslali dál. 

Typicky máte varovat před virem, poslat dál zaručený návod na cokoliv nebo získat 

přeposláním emailu peníze na umírající holčičku. 

Aktuálním typem emailů je DEZINFORMACE. Tento typ emailu také působí na emoce, 

často ve vás vyvolá pohoršení nebo hněv, týká se aktuálního tématu ve společnosti 

(vakcíny, covid, migranti, EU, zednáři apod.) a po jeho přečtení máte pocit, že vás chce 

někdo zničit, obelstít či využít a vy se musíte tomu někomu (něčemu) bránit, nejlépe tím, že 

si to nenecháte pro sebe. To, že tyto emaily jsou buď kompletně lživé nebo tendenčně 

zkreslují realitu, dodávat nemusím. 

 

Pár osvědčených pravidel, která obvykle platí: 

- Nikdy neklikej na přílohy a odkazy v emailech, u nichž si nejsi jist odesílatelem či 

obsahem 

- na konci většiny reklamních zpráv je „Unsubscribe“ nebo „Odhlásit“ – využívej 

toho 

- Nikdy, ale opravdu NIKDY nikam nepiš přístupové údaje do bankovnictví, PIN 

apod. – banky to po klientech NIKDY nechtějí přes email či telefon 
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- Využívej hoax.cz, kde najdeš databázi poplašných zpráv 

- Vyzývá-li tě email přímo k přeposlání, téměř jistě je to hoax nebo dezinformace – 

nepřeposílej 

- Dřív, než se po přečtení emailu rozčílíš, přepošleš, klikneš nebo napíšeš, třikrát se 

nadechni a znovu přečti tento článek – pravděpodobně jsi dostal pouze jeden 

z výše uvedených emailů.    Libor Všetula (zkráceno)  

 

Orel Jednota Strážnice 
     
 

  

Úmysly apoštolátu modlitby – červenec a srpen 2021 
ČERVENEC 

Všeobecný úmysl Za přátelství ve společnosti 

Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu 

a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství. 

Národní úmysl Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby 

dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné 

účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové. 

SRPEN 

Evangelizační úmysl:  Církev 

Modleme se za církev, aby přijímala z Ducha Svatého milost a sílu obnovovat se ve světle evangelia. 

Národní úmysl Děkujeme za prázdniny a dovolené a prosíme za všechny, kdo potřebují oddech; ať 

přijmou k odpočinku i Ježíšovu nabídku: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já 

vás občerstvím.“ (Mt 11,28 
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Okénko do strážnické charity 
Milí čtenáři Studánky, 

chtěla bych se s Vámi podělit o další novinky z naší strážnické 

Charity.  

Dne 10. 6. 2021 nás navštívil náš milý otec prezident P. Bohumír Vitásek, 

který u nás vedl Duchovní zastavení s pracovníky strážnické Charity na téma 

„Smysl života v Charitě a pokoj v duši“. Tato návštěva otce Vitáska byla pro nás 

velmi významná, protože se uskutečnila jednak po delším čase a také proto, že naše 

pracovníky jeho pastorační rozhovor dokáže velice motivovat a povzbudit do další 

nelehké práce. Dostali jsme od něj také úkol, abychom zpracovali pastorační plán 

pro naši Charitu, který bude navazovat na Pastorační plán Arcidiecéze olomoucké, 

jenž vychází z 

apoštolského listu 

Jana Pavla II. Nuovo 

milenio ineunte. Proto 

bychom také v naší 

strážnické Charitě 

chtěli v tomto roce 

zavést nové 

pastorační prvky 

směřující k rozvíjení 

křesťanských hodnot. 

Protože pociťujeme, 

že nám schází 

pastorační pracovník, 

který by se naplno této potřebné službě věnoval, chtěli bychom také my sami 

hledat určité cesty k naplnění našeho poslání – s vírou, nadějí a láskou pomáhat 

potřebným. 

Dále bych Vás chtěla předem co nejsrdečněji pozvat na besedu, kterou 

bude pořádat Charita Strážnice v rámci projektu „Péče o pečující a 

destigmatizace osob s duševním onemocněním“. Tato akce se bude konat dne 

16. září 2021 od 16.00 hodin a je určena pro všechny z Vás, kteří se snažíte doma 

pečovat o své blízké s psychiatrickou diagnózou tak, aby mohli dál žít ve svém 
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domácím prostředí. Je to náročná činnost, kterou vykonáváte často s velkým 

vypětím, obavami a úzkostmi o osud svých blízkých v dalších letech, až Vám 

budou docházet síly. Často Vám pak schází čas na vlastní práci, péči o sebe, na 

odpočinek a přátele. Proto bychom chtěli neformálním pečujícím nabídnout rady a 

možnosti pomoci profesionálních služeb, které mohou ulehčit péči o tyto osoby a 

podpořit nemocné na jejich cestě k zotavení.   

V rámci besedy bude také přednášet MUDr. Marta Holanová, která je lékařkou 

ambulantní psychiatrické péče pro dospělé se zaměřením na léčbu závažných 

duševních poruch a na základě svých bohatých zkušeností Vám jistě ochotně 

odpoví na vaše otázky a poradí s problémy, které u svých blízkých aktuálně řešíte.  

Beseda bude probíhat s podporou Jihomoravského kraje, vstup na ni bude zdarma a 

místo konání bude upřesněno v dostatečném předstihu na plakátech a pozvánkách. 

Akce je určena pro širokou veřejnost, takže na ní budou vítáni všichni, kdo se 

zajímají o problematiku duševně nemocných a jejich podpory na cestě k zotavení. 

Na závěr bych všem příznivcům strážnické Charity a také našim 

pracovníkům chtěla popřát hezké letní dny, plné odpočinku, radosti a pohody.   

  

Za Charitu Strážnice Marie Štípská, ředitelka 
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Nejen pro děti 
 

Milá farní rodino,  

rádi bychom Vás pozvali na 

 farní táboráky.  

Pojďme se potkat, popovídat si a utužit vztahy napříč generacemi v naší 

farnosti.  

 

Pozvěte přátele a přijďte! 

Něco na oheň, něco na sezení a dobrou náladu s sebou! 

 

 
 

Každou středu v měsíci srpnu od 18:00  

v parku u ulice Višňová (Slovácký park). 

 

Za organizátory Katka a Martin Múčkovi 

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

vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Děkujeme všem přispěvatelům. 

Vychází 27.6.2021, náklad 630 kusů, příští číslo vyjde 29.8.2021, uzávěrka příspěvků je 

20.8.2021  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 


