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FARNOST STRÁŽNICE  

Pozvánka na hody do Petrova 
 

Srdečně Vás zveme ke společnému prožití hodové mše 

svaté  

28. září 2021 v 10 hodin 

v kostele sv. Václava v Petrově. 
Hlavním celebrantem bude Mons. Josef Zouhar, farář a děkan 

v Hodoníně. 

 

„Svatý Václave, vévodo České země, pros za nás Boha!“ 

 

 

Kukátko do strážnické pouti 
Pokud byste dostali za úkol vyškrtnout z následujících předmětů ten, který nepatří na poutní 

mši svatou k Panně Marii Nanebevzaté, udělali byste to takto? 

kancionál růženec  divadelní kukátko 

 

Předpokládám, že ano. Kukátko přece nepatří do chvil modlitby. Ale my jej teď vytáhneme, 

abychom viděli dál, než je obvyklé. 
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Hned první pohled padá na vyzdobenou sošku Panny Marie, kterou družičky slavnostně 

nesou městem. Jak rádi ji zase vidíme!  

Chceme svůj pohled zastavit na ní i na krásných krojích v její blízkosti, ale kukátko míří 

jinam:   na tváře našich dětí. Vidíte tu krásu?  Jak celé září a jak jsou bezstarostné?  

Proč nám kukátko ukazuje právě toto? My dospělí už 

bezstarostní zdaleka nejsme. Dnešní pouť nám však 

připomíná, že máme nárok zářit stejně jako děti. Jsme 

přece v Boží ruce 

a pod ochranným 

pláštěm Marie.  

  

A kukátko se dívá 

dál: přes hlavy 

dospělých, kteří 

zaplnili při mši 

svaté doslova celé 

náměstí u kostela, 

se díváme až do 

domů, kde jsou 

naši nemocní a 

staří farníci. Víte, 

co jim leží na 

nočním stolku? 

Růženec.  

Naši milí staří 

farníci, děkujeme 

za vaše modlitby! I když nemůžete pracovat, děláte 

pro farnost službu nejcennější. Možná jednou na 

věčnosti užasneme, jaké velkolepé věci způsobily 

v rodinách a ve společnosti modlitby nemocných.  

 

Ale co to? Díváme se znovu skrze kukátko, ale 

tentokrát všechno vidíme z velké dálky, 

nerozpoznáváme nikoho a ani nevíme, na co se 

vlastně díváme.  

Ach ano, už víme, kde se stala chyba. Kukátko 

jsme přiložili k očím obráceně. Snad je to   

upozornění, abychom podobnou chybu neudělali ve 

svém duchovním životě. Bez svátostí, bez modlitby 

se nám snadno rozostří správný pohled na život a 

věci, které mají skutečnou hodnotu, se mohou zdát 

na hony vzdálené. 
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Obrátit kukátko správný 

směrem je mnohem 

jednodušší než obrátit 

hříšníka. Zvláště když jsme  

tím hříšníkem my sami .  

Ale dnes to jde. Na několika 

místech zpovídají kněží a tak 

skrze jejich službu můžeme 

už s čistým svědomím odložit 

kukátko a vejít po 

slavnostním průvodu do 

kostela před Nejsvětější 

Svátost.  

 

„Ježíši, požehnej Strážnici i 

okolí a dej, ať se všichni u 

Tebe jednou sejdeme!“ 

   -hc- 

 

 foto z pouti na straně 3 až 5 Zbyněk Šišpera, www.clovekavira.cz 
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Ministrantský tábor 2021 
Letošní ministrantský tábor jsme prožili v duchu 

příběhu ze světa J.R.R. Tolkiena. Naším útočištěm 

byla chata v krásnem prostředí Beskyd, nedaleko 

obce Valašská Bystřice. Začali jsme stejně jako v 

příběhu Pána Prstenů oslavou 111. narozenin 

hobita Bilba Pytlíka. Ten večer nám byl svěřen 

Prsten moci, který jsme měli dopravit do země 

Mordor. Celou dobu nás provázel čaroděj Gandalf, 

který nás vedl správnou cestou a chránil před nebezpečím. Při našem putování jsme prošli 

malebnou krajinou a dokonce jsme zavítali i na vrchol Cáb. Čas jsme také trávili spoustou 

her a soutěží, při kterých jsme sbírali body do celotáborové hry. Součástí programu byly i 

dvě noční hry, při kterých jsme čelili útokům černých jezdců. Ale díky statečnosti, 

vytrvalosti a týmovému duchu jsme dokázali všechny útoky zla a temnoty odrazit. Naše 

celotáborové snažení vyvrcholilo v pátek při závěrečné hře, kdy jsme všechny svěřené 

prsteny bezpečně dopravili až na konec cesty a zničili je v ohni Hory osudu.  

Neodmyslitenou a nepostradatelnou součástí tábora byla kuchyň ve složení našich stálých 

kuchařů Miry a Vojty, kteří se celou dobu starali o naše hladové žaludky. :-) O duchovní 

nasycení se postaral otec Robert, který přijel spolu s Kájou ve středu a odsloužil nám mši 

svatou. Nesmíme také zapomenout na hlavního vedoucího, a tento rok i zdravotníka, 

Vláďu, bez kterého bychom na žádný tábor nejeli. Celotáborovou hru měl na 

svědomí úžasný vedoucí Dominik :-), tři noví vedoucí Jenda, Martin a Ondra a celý 

vedoucovský tým. 
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FARNOST RADĚJOV 

Pouť svatých Cyrila a Metoděje v Radějově 

5.7.2021 
Je již tradicí, že mše svatá k patronům našeho kostela se koná na 

prostranství před kostelem. Tento rok měli muži ulehčenou práci, 

protože si již připravili pódium z betonu. 😊   Mši svatou celebroval 

P. Ondřej Poštulka, kaplan z Veselí nad Moravou. 

Z epidemiologických důvodů se nepodávalo tradiční pouťové občerstvení, ale i přesto 

poutníci odcházeli spokojeni. Možná k tomu přispělo i vystoupení schóly po pouťové mši 

svaté. Všem pomocníkům Pán Bůh zaplať. LP  

 

Indiánská fara – 12. ročník 
V odkazu O. Jacka pokračuje mládež nejen z Radějova, ale i z blízkého a dalekého okolí a 

připravila pro děti již 12. ročník Indiánské fary. Tento rok, stejně jako loni, z důvodu 

pandemie pouze jako 

příměstský tábor. Motto 

tábora bylo: Zachraňte 

pohádky. Pro děti byly 

připraveny hry s tématikou 

animovaných pohádek.  
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Po celou dobu se po tělesné stránce o děti a vedoucí starala paní kuchařka se svými 

pomocnicemi, o zdravotní stav paní doktorka. Duchovního vedení se chopil otec David. 

Největší pochvalou vedoucích je spokojené, špinavé, od třpytek a někdy dokonce i mokré 

dítě, které se vrací domů a těší se na další den. Všem pomocníkům Pán Bůh zaplať.  

 

Úklid kostela v Radějově 
 

Je vždy důležité přemýšlet 

dopředu a zaučovat si na úklid 

kostela i mladší křesťany. 

S babičkou přišla na úklid a 

aktivně se zapojila i „téměř 

prvňačka“ Julinka. To, zda 

bude mít kdo uklízet kostely i 

v budoucnu, záleží hlavně na 

nás.  

Příklady táhnou.  LP 
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Hrob otce Jacka v rodné Opawě v Polsku 

Hrob otce Jacka se na svátek 

jeho patronky Panny Marie, 

Matky ustavičné pomoci, pár 

dnů před prvním výročím 

úmrtí, v jeho rodné vesnici 

Opawa proměnil.  

Na fotkách je zobrazeno 

původní místo odpočinku i 

nové.  Fotky nového 

pomníku nám zaslal bratr 

otce Jacka Patryk. 

 Moc děkujeme.          

LP 
 
 

Pomoc pro nadaci Mezinárodní lékařské pomoci (NMLP) 

v roce 2021 
Letošní rok byl velmi náročný pro celý svět. Kromě pandemie se musí některé země 

vyrovnávat i s dalšími obtížemi, které musí překonávat. Proto pracovníci NMLP reagují na 

situace a pak se obrací na kontakty. Jsem ráda, že mezi námi žijí spoluobčané, kteří nejsou 

k těmto prosbám lhostejní. 

V jarním období to byly ženy z Modliteb matek ze Strážnice, které darovali 2000 Kč a nyní 

v létě z Radějova 1000 Kč.  

Tímto bych ráda poděkovala, že zareagovaly na prosby NADACE MEZINÁRODNÍ 

LÉKAŘSKÉ POMOCI.                     MT 
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         FARNOST SUDOMĚŘICE 

Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to 

můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, 

aby dostali stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele, 

prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše 

odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je 

dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je 

milosrdný váš Otec! Nesuďte a nebudete souzeni, 

nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám 

odpuštěno. Dávejte a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a 

vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas 

vám.“                                     Lk 6,27-38 

 

JAK JSME DOSTALI VAROVNÝ SIGNÁL 
V létě jsme na dovolené navštívili známou v severních Čechách. Po návštěvě jsme se 

rozloučili, nasedli do našeho tříletého auta a rozjeli jsme se. Hned po pár metrech jsme ale 

museli zastavit, protože nám v autě začala něco 

signalizovat neznámá kontrolka. Nevěděli jsme, co 

se děje, tak manžel raději hned zastavil, aby 

zkontroloval vozidlo. Chtěl vystoupit, tak čekal, až 

nás předjede auto, které se k nám přibližovalo. 

Nepředjelo. Narazilo do nás. Všichni jsme se lekli, 

ale nikomu se nic nestalo. Paní řidička se moc 

omlouvala a vysvětlovala nám své současné starosti. 

Díky tažnému zařízení bylo naše auto v pořádku a pojízdné. Náraz odneslo jen samotné 

tažné zařízení. Nicméně i to je starost navíc, až se vrátíme, musíme vše vyřídit, v čase 

opravy se obejít bez auta… Kdyby nám v autě nepískala divná kontrolka, nemuselo se nic 

stát. S paní jsme si vyměnili kontakty a rozjeli jsme se. Teď už bylo vše v pořádku, nic 

nesvítilo, nepískalo. Přejeli jsme pár metrů k hlavní cestě, dali přednost a opustili onu ulici. 

Po cestě jsem přemýšlela, co se to vlastně stalo. Člověk by mohl být mrzutý, že máme 

škodu a s ní starosti. A kvůli čemu? Že bliká něco, co se pak samo spraví? Pak ale přišla 

myšlenka. Paní byla myšlenkami jinde, měla starost o zdraví svého manžela, nepřemýšlela 

nad cestou. Kdyby nám nic nepískalo, nezastavili bychom. Vlastně zastavili, až u hlavní 

cesty, kde jsme dávali přednost. Kdyby do nás paní narazila až tady a po hlavní cestě by 

jelo auto, jak by to asi mohlo dopadnout? Tak co to vlastně bylo za signál?! Možná jsme se 

setkali s andělem strážným, ten přece ke svým svěřencům nesestoupí v bílém oblaku, ale 

používá běžné věci, které známe. Co když nás vlastně zachránil a my se nevděčně staráme 

o nicotnou škodu a vůbec nevnímáme zázraky kolem nás? Opravdu máme jasno, kdy se 

nám děje dobro a kdy zlo? Stále se musíme učit vnímat dotek Boha, cítit Jeho ochrannou 

ruku, umět se odevzdat do Jeho vřelé náruče…                                AP                                                                               
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Příspěvky farníků 

Panenko skákavá 
Znáte tento výraz? Určitě jste jej už mnohokrát slyšeli. Hovoří se o něm, že je to rčení 

našich předků vyjadřující údiv nebo překvapení. Já jsem jej poprvé slyšel v nezralém věku, 

od mé sestry, která jej s chutí užívala. Tehdy jsem nechápal jakýkoliv význam a zeptat se 

jsem se nechtěl, abych nedal najevo svoji neznalost. Nejprve jsem to přičítal k její osobní 

snaze o nějakou originalitu. S určitými znalostmi z výuky náboženství jsem si ale dal do 

souvislostí, že by se to mohlo týkat i samotné Panny Marie a začal jsem sestru podezřívat, 

zda se neprohřešuje proti druhému přikázání desatera. Zkrátka nějaké nařčení posvátné 

osobnosti o skákavé mně připadalo nepřijatelné. Nakonec jsem si to ale uzavřel užívaným 

názorem, že si může říkat, co chce, ale následky si 

ponese sama.  

Později jsem však uslyšel i jednu známou herečku, jak 

v rámci své divadelní či filmové role zahořekovala 

stejným výrazem.  Když jsem to potom slyšel ještě 

několikrát, v duchu jsem se omluvil z podezírání sestry 

a začal jsem pátrat po smyslu zřejmě mnohým 

známého, mně však nejasného, významu.  A je těch 

informací skutečně dostatek a zajímavých.    

Zmiňované široce užívané rčení míněno prosbou o 

pomoc, zdraví nebo ochranu se týkalo obrazu Panny 

Marie Pomocné z kostela malé vísky Skoky, poblíž 

Karlových Varů. Obraz má stejnou tématiku, jako má i 

strážnický obraz Panny Marie – Matky s Ježíškem 

v náručí, pouze v jiném autorském vyjádření.  Ves 

Skoky byla v minulosti německou osadou, tehdy 

zvanou Maria Stock, a místní obyvatelé si nechali zhotovit asi začátkem 18. století pro svoji 

kapli a pak pro nově zbudovaný kostel zvaný Navštívení Panny Marie kopii obrazu Panny 

Marie Pomocné z nedalekého německého Pasova. Originál obrazu byl vyhlášen za 

zázračný, a proto se zázračná moc přičítala i kopii ve Skocích. Podle tehdejších svědeckých 

vyjádření se zázračná moc kopie obrazu projevila i zde a místo se stalo poutním střediskem 

nejen západních Čech, ale celé zdejší česko-německé oblasti. Tato víska o 150 obyvatelích 

začala být nazývána České Lurdy a dle tehdejších záznamů bývala zde roční návštěvnost až 

40.000 poutníků.  

Poutní iniciativa byla částečně omezena reformami Josefa II.  Zázračné skutky byly posléze 

zkoumány orgány pověřenými pro závazná církevní rozhodnutí, ale obraz nebyl vyhlášen 

jako zázračný, získal však označení „dobrotivý“. 

A jak je to tedy s tím přívlastkem „skákavá“?   Na to je jako vždy několik verzí.  Mně se 

zdají nejpřijatelnější dvě. Ta první vychází ze zlidovění názvu obrazu „Panna Maria ze 

Skoků“ na Panenka ze Skoků a dalším zkomolením na „Panenka skákavá“, což asi nejvíce 

vyhovovalo lidovému vyjadřování.  
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Dle druhé verze – obraz byl „dotýkavý“, což znamená, že přímluva svaté osoby platí až po 

dotknutí se obrazu prosebníkem. Zkráceně vysvětleno, obraz byl zavěšen na pohyblivém 

závěsu (asi lana) a spouštěn k modlícím se prosebníkům k umožnění dotyku.  Někdy se dle 

vyprávění mechanizmus zaseknul a obraz nechtěně popojel nahoru či dolů, a tak získal i 

ono lidové přízvisko.  

                                                                                                                                              

Dnes už víska Skoky neexistuje, obraz časem sešlý byl zrestaurován a je uchován 

v tepelském klášteře. Přesto Panenka skákavá v paměti mnoha stále žije a věřící se k ní rádi 

obracejí se svými modlitbami a prosbami.  

Jméno Panny Marie se vyskytuje jak po celém světě, tak i u nás, v mnoha titulech a 

přízviscích. Když si odskočíme ze západočeských zaniklých Skoků k nám domů na 

moravské Slovácko, máme zde tu námi uctívanou Panenku Marii, které s hrdostí říkáme 

Strážnická. Nejen že náš kostel zdobí podobný obraz Matky Boží s Ježíškem, naše město 

má ještě jednu významnou památku. Přímo ve středu města stojí už cca 300 let socha Panny 

Marie Immaculáta. Možná si to ani neuvědomujeme, ale stojí přímo v ohbí významné 

silniční tepny I/55, která je hlavní spojnicí z Rakouska do Polska. Samozřejmě na ten 

neuvěřitelný silniční provoz si dennodenně stěžujeme, ale i věci nepříjemné bývají 

k něčemu dobré. Každý uživatel této komunikace sochu míjí a ať již letmým pohledem 

nebo pozornějším prohlédnutím (což se týká spolucestujících) památku postřehne a jsem 

přesvědčen, že těch vzpomínek a s tím souvisejících proseb a přání je nepřeberně. Když to 

odlehčím, musí tam mít ta naše Panenka Strážnická moc práce.   

Miroslav Tomeček 

 

NADĚJE.... 
 

Jak ten čas běží,  

jak honí sebe, žene i nás. 

Ať člověk leží, 

či dře jak ďas, 

srovná se stěží , 

že naději v tom spěchu 

..............přelomil vaz. 

 

K čemu tě vedl ten věčný spěch? 

Komu byl prospěšný? 

Co je teď platný úspěch či neúspěch? 

Naděje zemřela a ty jsi nešťastný! 

Štěstí se neopře o zlatý klas. 

Naděje umírá prý jako poslední - 

- a ty jsi v tom spěchu zlomil jí vaz. 

 

Teď prosíš Pána Boha o novou naději. 

 

 

Prosíš a slibuješ, 

.......................že žít budeš skromněji. 

Však dovíš se pravdu pravd, 

bez slávy, bez příkras. 

Ať slepí a lakotní  

........ženou se dál a zas. 

 

S vidinou jedinou, že seberou víc, 

.................než jeden zlatý klas. 

A co ty? 

Už nelákají tě falešné dobroty? 

S vírou a v pokoře hledej 

....................to pravé bohatství. 

 

Neskví se barvami, omamnou vůní. 

Najdeš jej v duši své, 

...........................jak v hluboké tůni... 

       MUDr. Vladimír Gregor 
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Stařeček, ministranti a jiné příhody 

vzpomínkový cyklus nejen o strážnickém  kostelníku Vaštíkovi 

Část 22.  Drzý chlapeček 
Jednů v létě sem šel v sobotu navečér do farního kostela na mšu svatů. Kostel byl eště 

poloprázdný. Mohl sem si sednůt, kam sem chtěl. Řekl sem si, že lavice sů pro starší osoby, 

já si jak obvykle kleknu na klekátko, co je vedle kropenky na pravé straně. 

Klekl sem si doprostřed a zapojil sa do růženca. Kostel sa pomáli plnil a už 

podle počtu lidí sem věděl, že sa blíží začátek mše svaté. 

Najednů sa venku ozval veliký křik, bůchnutí dveří a do kostela vešli mladí 

manželé s kočárkem. Kočárek zaparkovali přímo za mnů a vytáhli z něho 

malého chlapečka, eště s plénků v gaťách. Začal sa rozhlédat kolem sebe. Na 

hlavě měl rádiovku, kerů mu rodiče zapomněli zdělat. 

 

Dyž chlapeček uviděl moje klekátko, tož sa usmál, až mu byly vidět dva první 

zuby, a šel si ho prohlédnůt. To ale nestačilo. Mosel ho aj vyzkůšat. Stůpl si 

naň vedle mě, díval sa na mňa a čekal, co bude. Já sem nic neříkal a tož začal 

poskakovat. Jak tak poskakoval, tak mě hlava létala navrch a důle. 

Chlapečkovi sa to začalo velice líbit a tož hopkal čím dál víc a dobře sa bavil 

na můj účet. Rodiče neříkali nic. Asi sa jim líbilo, jakého majů vtipného 

synka. Chlapečkovi to ale eště nestačilo. Chytil sa opěrátka a třepal s ním 

dopředu a dozadu. A to samé dělala aj moja hlava. Za chvílu přestal a já jsem 

si oddechl, že už to mám za sebů. 

Ale to sem sa splétl. Chlapeček sa vydál na opačnů stranu klekátka, ale přes moje nohy. 

Konečně byl na místě a hned vymyslel cosi nového. Rozhodl sa, že přeleze opěrátko 

vrchem. A už lézl. Rodiče sa pořád spokojeně dívali, jakého majů artistu. Už byl navrchu 

na klekátku, ale ujely mu nohy, spadl sice na podušku, ale začal hulákat na celý kostel. Až 

teď si ho rodiče pořádně všimli a nésli ho ven z kostela, aby sa uklidnil. 

Za chvílu byli zpátky. Chlapeček v rádiovce došel zasej za mnů a pokůšal sa vyzut mě boty. 

Ale to už aj na mě bylo moc, a já vydržím hodně. Vyskočil sem, podíval sa přímo na 

manželů a šel sem si sednůt do lavice mezi stařečky. Tady sem si oddechl a začal sa zas 

konečně soustředit. Ale moje soustředění trvalo zas enom chvilenku. Neco mě táhá za 

nohu. Podívám sa a velice sa leknu. Vidím zas radiovku. 

Ale enom na chvilku, maminka chlapečka za nohy vytáhla z lavice a nésla svojého 

povedeného synka pod pažů do kočárku. Jak vyjeli z kostela ven, tož sem si oddechl já aj 

plno lidí, keří to tenkrát viděli.      L. Král 

 

Úmysly apoštolátu modlitby – září 2021 
Všeobecný úmysl:  Za udržitelný životní styl 

Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl šetrný k přírodě 

a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují. 

Národní úmysl:  Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v 

církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista. 
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Knihovna křesťanské literatury 
Spolkový dům, Masarykova 370, Strážnice 

vás po prázdninové přestávce zve k návštěvě knihovny. 

Od 5. do 12. září 2021 se bude v  Budapešti konat 52. Mezinárodní eucharistický kongres. 

Jistě budeme mít možnost se ho účastnit prostřednictvím přímých přenosů mší svatých a 

různých přednášek. Můžeme si také něco o eucharistii přečíst. My vám nabízíme 2 knihy: 

Síla eucharistie – Elias Vella 

P. Elias Vella píše o eucharistii, která proměňuje životy, která osvobozuje od Zlého, která 

přináší usmíření a vnáší do srdcí Boží pokoj. Ukazuje eucharistii jako zdroj našeho 

uzdravení a vnitřní proměny. 

O eucharistii s Vojtěchem Kodetem 

Těchto 40 krátkých zamyšlení napsal P. Vojtěch Kodet u příležitosti Roku eucharistie, který 

vyhlásil Jan Pavel II. 7. října 2004. Jedna z myšlenek: „Cílem slavení a přijímání 

eucharistie je, abychom se sami stali tělem Kristovým, abychom byli přetvořeni v Krista, 

jehož ve svátosti přijímáme.“ 

Těšíme se na vaši návštěvu. Zahajujeme ve středu 1. září 2021 v 9,30. 

Provozní doba: pondělí a středa  9,30  -  11,00  a  úterý  16,00  -  17,00 

  

 

Okénko do strážnické charity 
 

Milí čtenáři Studánky, 

letní měsíce vybízejí 

k výletům a tak jsme pro naše 

klienty Sociálně terapeutické 

dílny Kotva připravili 

společný výlet do Brna, kde 

jsme měli možnost navštívit 

nové prostory rádia Proglas. 

Všichni jsme z prohlídky byli 

nadšeni, uchvátila nás podoba 

nové kaple, v níž jsme se 

mohli účastnit mše svaté, 

velké knihovny, koncertního 

sálu, studií, odkud rádio vysílá 

i ostatních prostor, které 

zaměstnanci rádia nově 

využívají. Všechny prostory rádia Proglas jsou krásné a účelné. Co nás však nejvíce 

potěšilo, bylo opravdu velice milé přijetí a čas, který nám pracovníci rádia věnovali. Jsme 

jim velmi vděčni za možnost návštěvy i prohlídky prostor a přejeme jim hodně posluchačů i 

dárců, kteří mají otevřená srdce k podpoře tohoto úžasného díla.  
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Dále bych Vás všechny chtěla co nejsrdečněji pozvat na besedu, kterou pořádá 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 v 1. patře Orlovny, na ulici 

Masarykova 370 ve Strážnici 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 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 vystoupí 

MUDr. Marta Holanová, která je lékařkou ambulantní psychiatrické péče pro dospělé se 

zaměřením na léčbu závažných duševních poruch, s přednáškou 

„Jak lépe porozumět schizofrenii“. 

Na základě svých bohatých zkušeností Vám jistě ochotně odpoví na Vaše otázky a poradí 

s problémy, které u svých blízkých aktuálně řešíte. Dále vystoupí také Mgr. Alžběta 

Klímová s přednáškou na téma: „Co lidé se schizofrenií očekávají od svého okolí.“ 

Beseda bude 

probíhat s podporou 

Jihomoravského 

kraje, vstup je 

zdarma a klienti 

Sociálně 

terapeutické dílny 

na ni připraví 

drobné občerstvení, 

takže se máte na co 

těšit. 

Akce je určena pro 

širokou veřejnost, 

jsou 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 

hezký zbytek letních dnů a budu se těšit na viděnou třeba na naší akci 16. 9. 2021.  

  

Za Charitu Strážnice Marie Štípská, ředitelka  
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Nejen pro děti 
 

Sv. Václav 

 

Vyrobte si 

figurku na 

koni. 

JAK NA TO 

 Vybarvěte. 

Vystřihněte a 

slepte 

zrcadlové  

díly k sobě. 

Praporec 

připevněte na 

špejli. 

Koni 

přidělejte 

nohy z dvou 

malých  

dřevěných 

kolíčků na 

prádlo. 

Aby figurka 

dobře seděla, 

nastřihněte 

přerušovanou 

čáru. 

 

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

vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Děkujeme všem přispěvatelům. 

Vychází 29.8.2021, náklad 630 kusů, příští číslo vyjde 3.10.2021, uzávěrka příspěvků je 

24.9.2021  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 
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