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Duchovní slovo
Advent – čas očekávání

Advent začíná koncem listopadu anebo začátkem prosince a
patří do počátku zimy. Slovo advent pochází z latinského
adventus, to znamená příchod. Jde samozřejmě o příchod Pána Ježíše na zem.
Advent trvá 4 neděle, ale nemusí to být 4 týdny.
Znázorňuje nám to věnec, který má 4 svíce
Trochu škoda, že tak spěcháme.. obrazující 4 adventní neděle. Ten krátký čas
předchází Vánoce a má nás připravit na Boží
narození. Symbolizuje čas očekávaní lidstva na příchod Mesiáše. Připravuje nás i na druhý
příchod Pána Ježíše na zem na konci světa.
Nevíme, kdy to nastane, ale máme být připraveni.
V naší době nemáme rádi čekání na cokoli. Chceme všechno hned, okamžitě. I advent se
stal pro některé lidi už časem vánočním: v obchodech slyšíme koledy, máme už rozsvícené
vánoční
stromky
atd.
Trochu škoda, že tak
spěcháme…Měli bychom
aspoň my, křesťané, mít
čas na přemýšlení o
tajemství vtělení Syna
Božího a všech okolnosti
na
to
navazujících,
popsaných v Bibli.
Přáli bychom každému, aby
si ten čas našel a skrze
předvánoční
zpověď
připravil své nitro na
radostnou dobu Vánoc.
Vaši pastýři o. Robert, o.
David a o. Lukáš
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FARNOST STRÁŽNICE
„Není nic staršího než včerejší noviny “
Asi vám nadpis napovídá, že v době uzávěrky Studánky se situace ohledně
epidemiologických opatření mění a pro adventní a vánoční čas budeme
muset cvičit pozornost sledováním případných aktuálních změn.
Ale to nevadí, protože jsme se to
už
naučili,
takže
s chutí
vykročme do adventu.

PROSÍME, PRŮBĚŽNĚ SLEDUJTE
AKTUÁLNÍ INFORMACE NA
VÝVĚSCE KOSTELA A NA FARNÍCH
STRÁNKÁCH

Petrov
Věříme, že radostnou zprávou pro všechny petrovské farníky je změna času nedělní mše
svaté v Petrově. Bude bývat pravidelně v 8,20 hod.
Rotáty: každý čtvrtek v 6,30 hod
Půlnoční mše svatá 24.12.2021 je plánována na 21,30 hod.

Strážnice – adventní nabídka
V neděli 5.12.2021 bude v 10,30 mše svatá rodin s kytarovým doprovodem písniček a
návštěvou svatého Mikuláše.
V úterý v 7 hod budou ranní roráty pro děti s průvodem s lampičkami a adventním
příběhem.
Ve středu roráty v 6,30 hod.
Každý pátek v 18,00 hod budou rorátní dětské mše svaté s průvodem s lampičkami.
Pozor na změnu času pátečních mší svatých: pravidelně (i po adventu) budou bývat o půl
hodiny dřív, než jsme zvyklí, tedy v 18,00 hod. Důvodem je přizpůsobení času dětem, ale
čas 18 hodin zůstává v platnosti i pro ty pátky, v nichž nebude dětská mše sv. Zkrátka
každý pátek v 18 hodin :-).
Ve čtvrtek 23.12. v 7 hod ráno má být poslední rorátní mše svatá a po ní prosíme mládež o
zdobení stromečků v kostele.
Ve čtvrtek 23.12. v 17 hodin rozsvícení vánočního stromu.
Tradiční dětská půlnoční se chystá na Štědrý den v 13 hod.
Štědrovečerní půlnoční mše svatá ve Strážnici ve 23 hodin.
Zda se vše uskuteční dle plánu nebo budou nějaké změny, není jisté. Ale další záležitosti,
které si žádají naši pozornost, jisté jsou:
- Začal čas naší osobní přípravy na příchod Pána Ježíše. On nepřijde jen do jesliček
jako milá figurka. Připravujeme se na to, že jej jednou uvidíme tváří v tvář.
- Máme nesmrtelnou duši. V jakém je stavu?
- Svatá zpověď je obrovský dar. V Ježíšově milosrdenství můžeme nechat rozpustit
vše, v čem jsme stáli proti Bohu. Jen to poznat a litovat.
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Příprava na svatou zpověď
Obvyklým vodítkem pro zpytování svědomí bývá Desatero. Následující text vám může být
inspirací, jak pohlížet na jednotlivá přikázání.
Desatero ukazatelů lidských cest:
Já jsem Pán, tvůj Bůh!
1. Nebudeš mít jiné bohy!
Nemusíš se bát moci hvězd, ani kouzel člověka, ani strašidel, ani osudu. Já chci být tvým
pomocníkem: drž se mne a budeš svobodný.
Nebudeš si mne zpodobňovat! Nemusíš si o mně dát nic namlouvat od těch, kdo o mně moc
mluví a předstírají, že vědí, jaký jsem. Já chci být tvým učitelem ve svém Synu: drž se jeho
slov a budeš žít v pravdě.
2. Nebudeš zneužívat mého jména!
Nemusíš mne mnohým modlením a zbožnými úkony donucovat, abych ti pomohl.
Já jsem tvůj přítel – a zcela dobrovolně: drž se mne a budeš žít pokojně.
3. Budeš zachovávat den
odpočinku!
Nemusíš se uštvat k smrti
prací, neustálým strachem, že
něco
někde
zmeškáš.
Já tě chci vést světlem svého
Ducha: Drž se mne a budeš žít
zdravě.
4. Budeš ctít otce a matku!
Věř, je to nakonec únavný
život, stále se bouřit proti
rodičům, proti učitelům, proti
pořádkům
života.
Stálá
vzpoura zotročuje stejně jako slepá poslušnost. Ty tak žít nemusíš. Já chci být tvým
nebeským Otcem: drž se mne a budeš žít ve svorné lásce.
5. Nebudeš zabíjet!
Nemusíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno pracovně předstihnout, osobně
vyřídit, aby tě nepředstihli oni.
Já chci být tvým ochráncem: drž se mne a budeš žít beze strachu.
6. Nebudeš cizoložit!
Nemáš zapotřebí, aby ses karikaturami nezralé a příživnické lásky připravil o radost z lásky
pravé. Já chci být dárcem tvého štěstí: drž se mne a naučíš se milovat krásně a věrně.
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7. Nebudeš krást!
Nemusíš se pachtit za nečestným obohacováním. Ať okrádáš bližního nebo stát, dopadne to
vždy stejně: co získáš na majetku, ztratíš na klidné mysli. Já chci být tvým živitelem: drž se
mne a poznáš, že větší radost je dávat než brát.
8. Nebudeš lhát!
Nemusíš se zaplétat do lži, abys zakryl své slabosti. Lež plodí nedůvěru a ta dělá ze
spolužití peklo. Já, tvůj Bůh, mám k tobě důvěru: drž se mne, naučíš se důvěřovat a budeš
sám důvěryhodný.
9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního!
Nemusíš zatěžovat svůj život dychtěním po kradené lásce, která působí rozvraty.
Já, tvůj Bůh, ti dávám lásku ryzí: drž se mne a poznáš lásku obšťastňující.
10. Nebudeš závistivý ani chamtivý!
Nemusíš se užírat závistí druhým. Zbavil by ses tak radosti z vlastního. Já, tvůj Bůh, ti
dávám dobré dary: drž se mne a naučíš se žít spokojeně.
Zpracováno podle: E. Lang: Die zehn grossen Freiheiten; Simajchl Ladislav, Desatero
Božích přikázání.

Matice Svatohostýnská informuje
Milí farníci,
funkci důvěrníka MSH jsem převzala před 10 lety a za
tu dobu se naše základna zmenšila o 13 členů (jen ze
Strážnice). V současné době je u nás 29 členů MSH, z
toho 4 z Petrova. Za rok 2021 činily naše příspěvky Kč
7800,- a Kč 800,- na Listy Svatohostýnské. Ty vycházejí
čtyřikrát do roka, odebíráme 20 kusů a cena za jeden
výtisk je Kč 10,-. Velice děkuji všem za členské
příspěvky.
Prosím ochotné lidi, aby podpořili naši členskou
základnu a tím podpořili činnost na Sv. Hostýně! Panna
Maria volá každého z nás!
Nadále platí možnost zapůjčení povolenky na vjezd "až
nahoru" na Hostýn pro všechny zájemce.
důvěrnice MSH Zdenka Nováková

Emailový kontakt na faru
Chcete-li poslat informaci na faru ohledně pořádaných akcí a ke zveřejnění ve Studánce na
prostředním listu, využijte ke snadnější komunikaci farní email: fastraznice-sma@ado.cz
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FARNOST RADĚJOV

Martinské hody
V sobotu 13. 11. 2021 bylo již od rána v obci Radějov velmi živo. Po
roční odmlce se uskutečnily Martinské hody. V pátek postavila chasa
u obecního úřadu májku.
V sobotu začaly hody v 9
hodin žádáním práva, pak
se všichni krojovaní
přesunuli do kostela v Radějově, kde v 10
hodin byla hodová krojovaná mše svatá. Po
mši svaté následovala obchůzka po dědině a
večer pak hodová zábava ve sportovně
společenském centru v Radějově.

Ministrantský slib – 21. 11. 2021
V neděli na slavnost Krista Krále ministranti v Radějově obnovili své sliby. Pro malé
začínající ministranty ve farnosti probíhal slib vůbec poprvé. Součástí obřadu bylo i
posvěcení nových rochet. Přejeme ministrantům v jejich poslání hodně síly, odvahy a
nadšení. Otci Davidovi děkujeme za jeho obětavou práci s ministranty, jeho zásluhou se
ministrantský sbor tak rozrostl.
LP
Ministrantský slib: Já ministrant, děkuji Pánu Ježíši za milost ministrantského povolání,
slibuji ministrantskou službu plnit zbožně, horlivě a radostně. To vše pro větší Boží slávu a
pro dobro celého farního společenství. Svatý Tarsicie, oroduj za nás.
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FARNOST SUDOMĚŘICE
Ježíši Králi nebe a země, Tobě se koří andělů chór, velebnost
Tvoji, v hymnech a písních, opěvá svatých
a světic sbor. Nám
zahaluješ tvář ve svátosti, víra však zří ji oslavenou a svému Králi
ve svatostánku, vzdáváme úctu na kolenou.
(Text Fr. Žák 1912 a nápěv: J. Trumpus1917)

LISTOPADOVÉ ROZJÍMÁNÍ
A SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE V NAŠÍ FARNOSTI
Listopad nám utekl jako nic a přitom je tak výjimečný. Dostali jsme Boží nabídku. Svatý
Otec hned na začátku měsíce vyhlásil, že kvůli pandemii a omezením se prodlužují
odpustky do 30.11.2021. Přitom už ve druhém století před Kristem se dovídáme, jak Juda
Makabejský po válce přikázal přinášet smírčí oběti za padlé, aby jim byly odpuštěny
hříchy. Starý zákon sice otevřel cestu k plnému odpuštění, ale teprve Ježíš odstranil hřích
účinně. Také za raného křesťanství se církev modlila za zemřelé a sloužila za ně
Eucharistii. Duše v očistci si nemůžou samy pomoci. Je to na nás, věřících, projevit jim
lásku a úctu v modlitbě. Ony duše se umějí odplatit. Voďme děti na hřbitov a říkejme jim o
odpustcích. Určitě i my budeme jednou odkázáni na jejich modlitby. Proto využijme nejen
čas dušičkový, ale mysleme na spásu svou i našich blízkých po celý rok.
Poslední nedělí církevního roku byla slavnost Ježíše Krista Krále. Je to zároveň
patrocinium našeho kostela. Hlavním celebrantem letošní mše v Sudoměřicích byl letos P.
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Mgr. Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu v Olomouci, koncelebranty náš pan
farář P. Mgr. Bc. Dawid Bartochowski SP a strážnický pan kaplan P. Mgr. Lukáš Zaraś SP.
Otec Petr nám v kázání připomněl, že jsme Božími dětmi a Bůh nás zve do svého
království. Cesta není snadná, ale pokud v ní vytrváme, čeká nás království věčné lásky a
radosti, které bychom na zemi jen těžko hledali…
Při této slavnostní mši zároveň obnovili ministranti své ministrantské sliby.
Slavnostní atmosféru mše umocnila již tradičně dechová kapela Romana Horňáčka s písní
„Ježíši Králi“ a píseň „Bože, chválíme tebe“ už zněla společně s hrou na varhany pana
Petra Mlýnka.
Po mši sv. poděkoval pan starosta František Mikéska všem třem duchovním otcům za
slavnostní průběh mše a náš pan farář David ocenil účast krojovaných dospělých i dětí a jak
je jeho dobrým zvykem, poděkoval za spoluúčast na mši i nám všem přítomným.
A aby byla slavnost úplná, čekalo farníky pod novou pergolou i příjemné pohoštění.
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Krakovské postřehy otce Lukáše
Vánoční pozdrav z Krakova
Milí přátelé, milí čtenáři Studánky,
na začátku letošní adventní doby a času příprav na Vánoce vám posílám několik slov
pozdravu.
Zaprvé chci poděkovat za vaše modlitby, pozdravy a návštěvy v Krakově. Velmi si toho
vážím! Pevně věřím, že modlitba nás všechny spojuje.
Vám všem, kteří jste posílali do Krakova finanční dary spojené s prosbou o odsloužení mše
sv. na konkrétní úmysl: všechny vaše mše sv. budeme sloužit v našem krakovském kostele
Proměnění Páně během prosince. Bude také sloužena mše sv. za všechny moje dobrodince;
jak za živé, tak za zemřelé.
Děkuji vám, že mi píšete nebo voláte, když
zemře někdo z vašich blízkých. Modlím se
za ně a za pozůstalé.
Listopad jsem prožíval na duchovních
cvičeních v klášteře v západních Čechách
(opatství Matky Boží v Dobré Vodě u
Toužimi); v tomto klášteře jsem byl na
duchovních exerciciích několikrát, znám to
prostředí (jezdíval jsem tam ze Strážnice) a
jsem vděčný mým představeným, že mi
dovolili čas duchovní obnovy a soustředění prožít v ČR. Byl to požehnaný čas naplněný
modlitbou, rozjímáním, duchovní četbou, ale také prací v komunitě trapistů.
Děkuji za všechna přání k svátku a k narozeninám – Pán Bůh zaplať!
Ještě si dovolím napsat vám několik slov (před)vánočního pozdravu. Známý herec,
osobnost české kultury a silně věřící člověk Josef Kemr, ve svých vzpomínkách na Vánoce
v rodné Praze psal toto:
„Pane Bože, děkuji, že jsem se dožil dalších Vánoc. Pravá vánoční pohoda, to je určitá
milost, dar. Je třeba si ji zasloužit“.
Přeji každému z nás, abychom prožívali Vánoce jako dar. Dar blízkosti Boha a z toho
pramenící dar blízkosti druhého člověka. Snažme se tak prožít advent, abychom s čistým
svědomím, smířeni s Bohem a s lidmi, s radostí a vděčností mohli zasednout k vánoční
tabuli a zúčastnili se vánočních bohoslužeb a besed.
Každému z vás přejí milostiplný advent a radostné Vánoce. Pamatuji na vás v modlitbě a
s vděčností vzpomínám - váš otec Lukáš.
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Inspirace na advent
Dobrá předsevzetí bývají často terčem výsměchu: člověk si usmyslí změnu, ale po pár
dnech skutek utek...
Přesto není třeba rezignovat. Krásný a zvládnutelný způsob práce na sobě jsme před časem
dostali od sestřičky Miriam Šašinkové. Nabízíme vám pro inspiraci její text. Třeba na tento
advent.

Budování dálnic
Bůh nám nabízí vztah, abychom byli s Ním.
Jeho milost je zde, On se rozhodl pro nás a toto rozhodnutí nikdy nevezme zpět.
Jde o to otevřít se milosti a neuzavírat se před ní.
A proto vás v této chvíli zvu k tajemství práce „budování dálnic“.
A kde budeme budovat dálnice? V nás samotných.
„Bůh nás stvořil dokonale. Hřích je to, co narušuje dokonalost stvoření.
Bůh s velkou láskou a vynalézavostí stvořil naše tělo a jeden z nejúžasnějších orgánů je náš
mozek. V mozku jsou miliardy buněk. Mezi buňkami jsou synapse, spojení. Právě naše
schopnosti, inteligence, duševní možnosti nejsou
určovány především počtem buněk, ale počtem a
kvalitou spojení, synapsí.
Když se zamilujete,
Když se zamilujete a často myslíte na jiného člověka,
„vyjezdí se v mozku
vyjezdí se v mozku přímo „dálnice k tomuto člověku“.
dálnice“ k tomu člověku
Pokud by toto zamilování bylo nesprávné, je třeba
nechat „zarůst“ tuto dálnici a přestat ji budovat. Sami
určujeme, které synapse, spojení v mozku, se nám posilují a které slábnou.
Opakováním myšlenek tedy budujeme v mozku dálnice v synapsích mezi nervovými
buňkami. Odtud můžeme pochopit geniálnost učitelů duchovního života, kteří nám radí
opakovat střelné modlitby. Tady se skutečně slovo stává naším tělem.
Opakovaná modlitba k Bohu také vyjezdí dálnici!
Tato dálnice pak bude fungovat, i když nám budou
slábnout síly, budeme nemocní, budeme jednou umírat.
Opakovaná modlitba
V dnešní době je moderní a oblíbená novéna
k
Bohu
také vyjezdí dálnici
odevzdanosti od P. Dolinda Ruotola, františkánského
terciáře. Je skutečně krásná.
Zásadní je zde modlitba:
„Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“
Slyšela jsem svědectví o lidech, kteří prožívali velmi těžké životní období a boje, nacházeli
se v lidsky neřešitelných situacích. Vzali růženec a na zrnkách růžence se modlili denně asi
čtvrt hodiny, dvacet minut tuto modlitbu. V jejich bytosti se stal zázrak. Vybudovali dálnici
odevzdanosti ve své duši a ve svém mozku a dosáhli pokoje, i když se jejich situace třeba
nezměnila. Začali věřit, odevzdali se Ježíši, kterému se nic nevymkne z rukou a všechno
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dokáže proměnit a řídit k našemu dobru. Jaká je síla myšlenky! Jaká odpovědnost leží na
nás - být strážci našich myšlenek...
Funguje to stejně ale i s negativními
myšlenkami.
Funguje to stejně i s negativními myšlenkami
Pokud si budu opakovat, jak jsem
nemožný, nemožná, uvěřím tomu,
poddám se tomu a stanu se takovou, takovým.
Pokud nebudu chtít stát v pravdě a budu si o sobě či druhých opakovat lež, stane se pro
mozek tato opakovaná lež „falešnou pravdou“, protože to chci.
Co všechno nám mohou přinést naše opakované myšlenky! Jak bude krásné, když se
naučíme v myšlení vidět krásu i přes bolest, obracet se neustále k Bohu s vděčností za tolik
darů, kterými nás zahrnuje!
Záleží na nás. Můžeme směřovat myšlením k Bohu, dobru, lásce a nosit v sobě kus nebe.
Můžeme však v sobě nosit peklo zlých myšlenek, negativity o nás samotných, o druhých, o
světu.
Co do sebe necháme tedy vtiskovat našimi myšlenkami?
Proto Tě dnes srdečně zvu k budování dálnic v Tvém mozku směrem k Bohu, lásce, dobru,
pravdě. Zvu Tě k neustálé a poctivé práci, která Ti umožní žít teď i v budoucnosti pokojně
a šťastně.
Nejtěžší práce je často práce na sobě samém. Prosme Pána o milost pracovat s odhodláním
na nejdůležitějších věcech našeho života.“
Odpověz si:
1/ Jaké myšlenky mně nejvíce napadají?
Jsou to myšlenky pozitivní nebo negativní? Jaké emoce jsou s nimi spojeny?
2/ Kterou opakovanou myšlenku je třeba“přebudovat“, protože mi škodí?
3/ Jak často směřuji své myšlení k Bohu?
/ z cyklu úvah „Dopis pro Tebe“ /

Devět prvních pátků a sobot
Slavení devíti prvních pátků na smír Božskému Srdci a
devíti prvních sobot na smír Neposkvrněného Srdce P. Marie
Naše křesťanská tradice nabízí velké množství pokladů Boží milosrdné lásky. Je to sám
Bůh, který skrze své svaté upozorňuje, vyzývá a otevírá poklady milosti pro naši spásu.
Jedním z nich je slavení devíti prvních pátků v měsíci, zasvěcených smíru za všechny
hříchy a rouhání, kterého se našemu Pánu dostává a také slavení prvních devíti sobot
v měsíci, zasvěcených smíru za všechnu bolest, kterou lidé způsobují Neposkvrněnému
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Srdci Panny Marie. Smír, to je touha milujícího a vděčného srdce odpovídat láskou na
lásku.
Důležité je, že tuto pobožnost nám předkládá sám Pán Ježíš a Panna Maria, není to lidský
výmysl. Je na nás, abychom toto božské pozvání s vírou a pokorou přijali, stali se radostí a
útěchou Ježíšova a Mariina Srdce a věřili i v hojná Pánova zaslíbení. On je Pánem života,
může nabízet, zvát, slibovat, určovat a vždy je to dobré pro nás, přestože to náš omezený
rozum nemůže pochopit a naše slabá víra tomu všemu uvěřit. Bůh zjevuje svá tajemství
maličkým. Jsou to prosté duše, které s vírou vstupují do Pánových výzev, vykonají, co Bůh
žádá a stávají se svědky velkých zázraků.
Trocha historie:
Pán Ježíš se roku 1673 ve Francii zjevil Markétě Marii
Alacoque, ukázal jí své Srdce a řekl:
„Toto je Srdce, které tak milovalo lidi, že jim dalo vše, co
mělo, na oplátku se mu dostává jen neúcty, nevděku a
chladu.“
Během zjevení se pak Kristus obrátil na řádovou sestru
Markétu s otázkou: „Chceš alespoň ty patřit mezi mé přátele,
chceš mi udělat radost a dát mi náhradou za nevděk lidí své
přátelství a svoji lásku?“
Ona odpověděla: „Ano, chci.“
Pak jí předal zaslíbení pro všechny ctitele jeho Nejsvětějšího
Srdce. Byla popsána v jejích dopisech a sestavena do 12
příslibů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Budu je těšit ve všech jejich útrapách a protivenstvích.
Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.
Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.
Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodině smrti.
Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře milosrdenství.
Duše vlažné se stanou horlivými.
Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.
Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky.
Rodinám, kde se bude mé srdce uctívat, dám pokoj a mír.
Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého srdce.
Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy v mém srdci.
Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou ke sv. přijímání, dám
milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé
Srdce jim bude bezpečným útočištěm.
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Slavení devíti prvních sobot na smír Neposkvrněného Srdce
Panny Marie.
Matka Boží o to sama požádala při svém zjevení sestře Lucii z Fatimy dne 10.12.1925
v jejím pokoji a řekla jí :
„Hleď milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním; nevděční lidé jej ustavičně probodávají
rouháním a chladností. Alespoň ty se přičiň, abys mě potěšila a oznam všem lidem, že při
smrti budu nablízku se všemi milostmi, které potřebují ke spáse těm, kdo po pět po sobě
jdoucích prvních sobot v měsíci vykonají sv. zpověď, sv. přijímání, pomodlí se růženec a
věnují mi čtvrthodinku na smír a přitom budou rozjímat o tajemstvích sv. růžence.“
O několik let později, 15.8.1942, ukázal Pán Ježíš Neposkvrněné srdce své Matky ctihodné
služebnici sestře klarisce Konsolátě Betronové se slovy:
„Tak, jako jsem já skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky přišel na svět, tak přijdou duše
skrze toto Srdce k mému Srdci. Toto Srdce je pramenem mých milostí, ze kterých prýští
život a posvěcení světa. Jako mně dal Otec všechnu moc na nebi i na zemi, tak skládám
vítěznou moc nad hříchem a světem do Srdce mé Neposkvrněné Matky. Má dcero, skrze
Markétu Marii Alacoque jsem dal světu velká zaslíbení, protože jsem však ve své dobrotě
nekonečný a mé milosti jsou nevyčerpatelné, slibuji nyní ještě více. Jestliže duše chtějí, aby
se má zaslíbení vrchovatě naplnila, ať milují a uctívají také Neposkvrněné srdce mé Matky.
To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci po
kající přípravě přijímat mé svaté Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené
s Neposkvrněným Srdcem mé Matky.“
A Pán Ježíš dodal:
„Prosba mé Matky o slavení prvních pěti sobot je projev její pokory, kterou má i v nebi,
protože se necítí hodna stejné úcty. Moje prosba je však projevem mé lásky, která nemůže
snést, abych dostal více než ta, se kterou jsme v lásce spojeni.“
Ježíš vyjevil 33 zaslíbení pro ty, kdo si budou konat novénu devíti prvních sobot ke cti
Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
K těmto zaslíbením Spasitelovým se připojuje ještě velké zaslíbení blahoslavené Panny
Marie:
„Každou první sobotu se zavírají brány pekla, nikdo nebude zavržen. Brány očistce se
otevírají a mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou
odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!“
Tolik ve stručnosti, ale kdo by se chtěl dozvědět více, může se o dané problematice dočíst
v knize Slavení prvních pátků a prvních sobot v měsíci, jejímž autorem je P. Pavel Havlát
OM a vydalo ji Kartuziánské nakladatelství Brno /cena je 58 Kč/. Z této knihy byly čerpány
informace pro připomenutí důležitosti slavení prvních pátků a prvních sobot.
farnice A.B.
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Příspěvky farníků
Stařeček, ministranti a jiné příhody
vzpomínkový cyklus nejen o strážnickém kostelníkovi Vaštíkovi
Část 25.: Svatý Mikuláš
Byl prosinec. Začalo mrznůt a napadlo tenkrát plno sněhu. Já s mojím bráchů sme sa
saňkovali doma v humně z kopečka. Bavilo nás to až do chvíle, než nám stařeček řekl, že
brzo dojde svatý Mikuláš. My sme sa hned optali kdy, že už sa nemožeme dočkat. Stařeček
řekl, že sa musí spustit na zlatéj šňůře aj s košem plným dárků, které nám možná donese,
ale mosíme byt hodní, protože on ke zlobivým chlapečkom nechodí. My sme sa přestali
sáňkovat, a začali sme ho každý deň vyhlédat. Měli sme strach, aby sa s ním tá šňůra
neutrhla a hlavně, aby nerosypál ten koš plný dárků.
Dyž nám stařeček řekl, že zitra už
dojde, tak sme sa chvílu divili, že sme
ho eště neviděli, ale ráno sme nemohli
dospat. Hned jak sme vstali, tak sme
sa ptali mamky, kdy už dojde. Ona
řekla, že máme eště fůru času. Za
hodinu sme se optali znova. Mamka
nám řekla, že až bude mět dojít, tož
nám sama řekne a už sa nemáme ptat,
protože to už bysme zlobili a svatý
Mikuláš by asi nedošél.
Svatého Mikuláša dělál samozřejmě náš taťka. Ten mosel dycky nekam odejít, aby sa mohl
převléct. Až tak daleko sme my nepřemýšlali a bylo nám to úplně jedno. Najednů sa na
dvoře ozval zvoneček. S bráchů sme zbledli a šli si sednůt na dyvan. Držali jsme sa za
ručičky a čekali, co bude. Když sa otevřely dveřa, tak sme přestali dýchat. Do místnosti
vešél svatý Mikuláš. Mitru měl až ke stropu a v ruce držál koš plný dárků. To dyž sme
uviděli, tak sme začali znova dýchat. Teď začalo modlení, slibování jak budeme hodní a na
konec velice očekávané rozdávání dárků. Když svatý Mikuláš odešél, tak sme sa začali o
dárky hádat. Nakonec to stejně musela vyřešit mamka, protože sme velice rychlo
zapomněli, co sme slibovali.
Mamka byla chytrá, ale přeca enom si nedokázala poradit s nekterýma našíma otázkama.
Proč svatý Mikuláš měl na nohách taťkovy boty, on nemá svoje? Mamka řekla, že určitě
má, ale že sů velice podobné taťkovým. Anebo proč má svatý Mikuláš takový hlas jak náš
taťka? Ona řekla, že nemá, ale že sa ho snažil napodobit, protože nemohl byt s nama. Na
další otázky už mamka neodpověděla a řekla, že už nemá čas, protože má moc práce a
odešla. To nám ale vůbec nevadilo, protože sme našli v koši kapslovky a už sme sa těšili,
jak postrašíme stařečka.
L. Král
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Informace
Knihovna křesťanské literatury

Prosíme, sledujte aktuální informace o konání akce.

Spolkový dům, Masarykova 370, Strážnice
Vám nabízí z nových knih
Blahoslavený Carlo Acutis – Nicola Gori
V říjnu 2020 byl v Assisi blahořečen Carlo Acutis(1991-2006), patnáctiletý italský chlapec,
který zemřel náhle po krátké a těžké nemoci. Kniha obsahuje jeho krátký životopis,
duchovní cestu a spiritualitu. Na první pohled normální kluk své doby, veselý a
komunikativní, má své oblíbené pejsky, s nimiž natáčí zábavná videa, a velkou vášeň pro
počítače. Ještě více ale tíhne k Božím věcem. Prosadí si první svaté přijímání dřív, než bývá
zvykem a od té doby chodí denně na mši. Evangelia zná skoro nazpaměť, stává se
misionářem ve svém okolí. Jeho život nás fascinuje a je pro nás výzvou.
Hlas, který vyrušuje – Marián Kuffa
Marián Kuffa je známý slovenský kněz, který se věnuje na faře v Žakovcích lidem na
okraji.Kniha je redakčně vytvořeným záznamem z několika Kuffových promluv a
vyprávění z poslední doby. Předmluvu ke knize napsal Prof. Petr Piťha. V jejím závěru
upozorňuje na dva důležité rysy celé knihy: „Autor mluví zcela srozumitelně. Musí mu
rozumět i málo vzdělaný člověk, žádná cizí slova, žádná složitá souvětí, ale lidové příměry a
úsloví. Je to dnes velmi potřebné. Druhý rys je ještě důležitější. Za celým textem stojí
obdivu a úcty hodná sociální práce Mariána Kuffy, jeho zkušenost a dílo v Žakovcích.“
Těšíme se na vaši návštěvu: pondělí a středa 9,30 – 11,00 a úterý 16,00 – 17,00
Upozornění! Knihovna bude uzavřena od 20. prosince 2021 do 9. ledna 2022.
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Okénko do strážnické charity
Milí čtenáři Studánky,
pomalu se blíží konec roku a spolu s ním také čas Tříkrálového koledovaní, které v našem
regionu proběhne v sobotu 8. 1. 2022.
Zatím přesně nevíme, v jaké formě budeme moci Tříkrálovou sbírku uskutečnit, zvažujeme
možné varianty a vyčkáváme, jak se bude dále vyvíjet epidemiologická situace. Podrobné
informace se určitě dozvíte včas prostřednictvím našeho letáku, který bude před sbírkou
doručen do vašich domovních schránek, a také je budeme postupně zveřejňovat na našich
webových stránkách a sociální síti FB.
Koordinátorka Tříkrálové sbírky paní
Ing. Marie Jurasová prosí vedoucí
skupinek koledníků a dobrovolníky, kteří
mají zájem nám pomoci při realizaci
sbírky, aby se přihlásili na jejím
telefonním čísle: 737 054 064. Předem
za tuto pomoc velice děkujeme.
Dále bych Vás chtěla v čase blížících se
Vánoc moc poprosit o podporu našich
Chráněných dílen, ve kterých se již
druhým rokem potýkáme s nedostatkem
financí nutných k zajištění jejich provozu
a k udržení pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, které v nich
zaměstnáváme. Podpořit nás můžete modlitbou, nákupem našich výrobků na eshopu: www.ave-charita.cz, nebo zakoupením dárkových poukazů pro vaše zaměstnance či
vaše blízké k Vánocům i jiným příležitostem (dárkové poukazy máme nyní v hodnotě 500,a 300,- Kč).
Předem Vám moc děkujeme, a pokud se rozhodnete podpořit nás nákupem dárků nebo
poukazů pro své blízké právě z našich Chráněných dílen, budeme Vám velice
vděční. Věřím, že s našimi výrobky budete moc spokojeni, protože se jedná o velmi kvalitní
a s láskou vyrobené zboží.
Přeji Vám krásné podzimní dny a poklidné prožití následujícího adventního času.
Za Charitu Strážnice Marie Štípská, ředitelka

Úmysly apoštolátu modlitby - prosinec
Všeobecný úmysl: Katecheté
Modleme se za katechety, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho dosvědčovali s
odvahou a tvořivostí, v síle Ducha Svatého.
Národní úmysl Děkujeme za advent a Vánoce a prosíme za srdce otevřená pro velký Boží
dar, ať poznáváme, že narozený Ježíš je blízko každému člověku.
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Nejen pro děti

Vyluštěnou tajenku
přines na první
prosincovou
páteční dětskou
mši svatou.
Dej ji do sakristie,
budeme losovat
výherce.
A hlavně se hodně
těš na Mikuláše a
na Vánoce!
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