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Odpustky v Roce milosrdenství
Rok milosrdenství se má stát velkou příleţitostí k setkání kaţdého člověka s Boţím
milosrdenstvím, ţivou zkušeností s blízkostí Otce, jehoţ něhu je moţné téměř hmatatelně
vnímat, a aby se tak posilovala víra kaţdého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji
vydávat svědectví.
ODPUSTKY VÁZANÉ NA SVATÉ BRÁNY
Papeţ František uvádí běţné podmínky pro získání
odpustků, ale připojuje ještě další dvě podmínky:
- vykonat sv. smíření
- účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání
- pomodlit se za Svatého otce a na jeho úmysly (např.
Otče náš a Zdrávas Maria)
Tyto tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po tom, kdy je vykonán
předepsaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby sv. přijímání a modlitba na úmysl
Sv. otce byly vykonány v tentýţ den jako odpustkový úkon: na daném místě se pomodlit
modlitbu Otče náš a Vyznání víry.
Papeţ ale do podmínek vloţil ještě další dva body: jako projev své hluboké touhy po
skutečném obrácení vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně (podle fyzických moţností
kaţdého člověka) a vykonat zamyšlení na téma milosrdenství.
ODPUSTKY VÁZANÉ NA SKUTKY MILOSRDENSTVÍ
Svatý otec ale touţí rozšířit moţnost získat odpustky i na další okamţiky našeho ţivota.
Proto je moţné získat odpustky Svatého roku také při konání skutků milosrdenství!
Mezi skutky tělesného milosrdenství se především počítá:
- dát najíst tomu, kdo má hlad
- dát napít tomu, kdo trpí ţízní
- hostit toho, kdo nemá střechu nad hlavou
- obléci ty, kdo nemají, co na sebe
- navštěvovat nemocné a vězněné
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- pohřbívat mrtvé
- tradičně se také připojuje osvobozovat zajaté
A ke skutkům duchovního milosrdenství počítáme:
- učit nevědomé
- radit především pochybujícím
- těšit zarmoucené
- posilovat klesající či napomínat hřešící
- trpělivě vše snášet
- odpouštět ubliţujícím
- modlit se za ţivé i za mrtvé

Úmysly apoštolátu modlitby – únor 2016
1. Abychom pečovali o stvořený svět, který jsme dostali jako nezaslouţený dar, a rozvíjeli
jej a ochraňovali pro budoucí pokolení.
2. Aby přibývaly příleţitosti pro dialog a setkávání mezi křesťanskou vírou a asijskými
národy.
3. Ať nemocné, seniory a trpící přijímáme v našich farnostech a společenstvích s úctou a
láskou a umíme jim citlivě dát najevo svou vděčnost za jejich modlitby, oběti a ţivotní
moudrost.

Společenská kronika
V den uzávěrky tohoto časopisu nás bolestně zasáhla zpráva o náhlém
úmrtí našeho farníka pana Luboše Berčíka,
mimo jiné člena farní rady. Vyslovujeme upřímnou soustrast jeho
rodině. Váţili jsme si ho za jeho zdravé a praktické názory a ochotu
pomoci tam, kde bylo třeba. Ať náš nebeský Otec odplatí všechny jeho
námahy a svým milosrdenstvím překryje to, čeho se ještě nedostávalo.
Odpočinutí věčné dej mu, Pane!
5. února uplyne 40 let od úmrtí P. Františka Bureše.
Ve Stráţnici působil od 1. dubna 1920 jako kooperátor faráře u sv. Martina a současně na
stráţnickém gymnáziu vyučoval náboţenství, podle potřeby také latinu a němčinu. Před
odchodem do důchodu učil náboţenství také na tehdejší "osmiletce".
Zemřel v roce 1976, pochován je na zdejším hřbitově. Pamatujme na tohoto vzorného
kněze, profesora a učitele ve svých modlitbách. Odpočinutí věčné dej mu Pane!

Kříţové cesty v naší farnosti – rozpis
Stráţnice:
12.2., pátek, po „dětské“ mši sv.: ministranti
14.2., neděle, 14 hod.: Modlitby matek
17.2., středa, po ranní mši sv.: kněz
19.2., pátek, po „dětské“ mši sv.: schola
21.2., neděle, 14 hod.: Růţencové společenství

Stránka 2

24.2., středa, po ranní mši sv.: kněz
26.2., pátek, po „dětské“ mši sv.: spolčo mládeţe
28.2., neděle, 14 hod.: Matice (Svatohostýnská a Svatoantonínská)
2.3., středa, po ranní mši sv.: kněz
4.3., pátek – nebude (Biblická hodina)
6.3., neděle, 14 hod.: akolyté
9.3., středa, po ranní mši sv.: kněz
11.3., pátek, po „dětské“ mši sv.: schola
13.3., neděle, 14 hod.: lektoři
16.3., středa, po ranní mši sv.: kněz
18.3., pátek, po „dětské“ mši sv.: ministranti
20.3., Květná neděle – nebude (společná velikonoční zpověď)
23.3., středa, po ranní mši sv.: kněz
25.3., Velký pátek, 12 hod.: kněz
Petrov:
Čtvrtek po „dětské“ mši sv. (nebude: 11.2.: pouť nemocných ve Stráţnici; 3.3.: jarní prázdniny)
Neděle 14 hod. (farnící ochotní připravit Kříţovou cestu ať se přihlásí u paní Krůtilové)

Stručný přehled nejdŧleţitějších událostí, které nás čekají v roce 2016
31. ledna – zahájení společné přípravy letošních snoubenců
6. února – Fašankový ples
10. února – Popeleční středa – zahájení postní doby
11. února – Pouť nemocných
27. března – Boţí hod velikonoční
23. dubna – Děkanátní setkání mládeţe
1. května – Jarní pouť – 4. výročí uvedení ostatků sv. Jana Pavla II. do kostela P. Marie
5. května – adorační den farnosti Panny Marie
14. května – Diecézní setkání ministrantů v Olomouci
15. května – 1. sv. přijímání ve Stráţnici
Květen – zahájení společné přípravy před přijetím svát. biřmování
26. května – Stráţnice + Petrov: průvod Boţího těla
28. května – celonárodní pouť k Boţímu milosrdenství do Krakova
4. června – farní zájezd do Mikulova a na Pálavu (385. výročí příchodu piaristů do
Mikulova)
7. června – adorační den farnosti sv. Martina
25. června – koncert „Hudba piaristů“ (MFF Stráţnice)
2. července – adorační den v kostele sv. Václava v Petrově
20 . – 31. července – účast na Světovém setkání mládeţe s papeţem Františkem v Polsku
12. – 14. srpna – Stráţnická pouť
3. září – pouť veselského děkanátu na Velehrad
11. září – farní pouť na Blatnickou horu
28. září – Petrovské hody (sv. Václav)
22. října – Podzimní pouť k ostatkům sv. Jana Pavla II.
13. listopadu – Svatomartinské hody ve Stráţnici
20. listopadu – obnova ministrantských a akolytských slibů a začne farní pouť do Sv. země
27. listopadu – zahájení adventní doby (adventní + vánoční akce ve farnosti)
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Vzpomínáme: František Polster + 13.2.2010
13. února to bude již 6 let, co zemřel strážnický kostelník František Polster. Pro někoho
strýc či strýček kostelník, pro jiného jen František – pro všechny však laskavý a moudrý
člověk, pravý křesťan.
Sám žil velice skromně, ale obohatil mnoho lidí.
Nejen pěknou knihou, o niž se rád rozdělil, ale
hlavně dobrou radou a moudrým náhledem na
život.
Obohatit může i nás právě teď – vzpomínky
několika našich farníků jsou jako praktickým
cvičením z lekce skutků milosrdenství, ke kterým
jsme v tomto roce zváni.
-hc-

První vzpomínání – kdyţ mŧţeš dobro
udělat hned, neodkládej na zítřek
Jednou jsem odcházela z kostela Panny Marie přes
kapli. Před sochou Panny Marie stál a modlil se
strýc kostelník. Zastavila jsem se a poprosila, aby
se modlil hlasitě. Odříkal krásnou krátkou
modlitbu, kterou jsem tehdy ještě neznala.
Poprosila jsem ho, jestli by mně ji napsal. Ještě týţ
den u nás zazvonil a dal mně jeho krásným rukopisem napsanou modlitbu. Dodnes ji nosím
stále u sebe, často se ji modlím a na strýca ráda vzpomínám.
M.Š.

Druhé vzpomínání – jeho duchovní rady jsou mi uţitečné dodnes
Na strýca kostelníka mám vzpomínky od raného dětství. Uţ jako malá holka jsem ho
vţdycky na poledne vyhlíţela a prosila, aby mě vzal s sebou zvonit poledne. Byl to pro mě
záţitek, jak uměl tahat za ten veliký provaz a někdy dokonce nechal i mě zkusit, jak se
zvoní…. A pak,, kdyţ jsme šli z věţe, tak mně různě ukazoval místa v kostele a krásně o
všem vyprávěl. Byla jsem na všechno zvědavá, a on nikdy nenechal nezodpovězenou
otázku, byť všetečnou dětskou. Měla jsem ho jako děcko strašně moc ráda.
Jak šel čas, malinko se mně vytratil v ţivotě. Ale od časů deváté třídy a pak od gymnázia
měl uţ naprosto pevné místo v mém ţivotě. Kdykoliv, kdyţ jsem za ním přišla a měla
nějaký smutek na duši, vţdycky potěšil, poradil. Nikdy mě neodbyl. A ţe těch smutků
kolikrát bylo !
Později společně s mým muţem Františkem jsme mu často pomáhali v sakristii.
Obdivovala jsem jeho trpělivost, nikdy nás od ničeho neodháněl, naopak nechal nás dělat,
pomoc po mši a ještě vţdycky zbyl i nějaký čas na společnou řeč. Dlouho jsme si s ním
povídali a kolikráte se na něho obraceli o radu. Uměl to moc krásně, taktně, takţe to člověk
rád přijal, vzal za své. Jeho láska a laskavost neměla mezí.
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A kdyţ uţ jsme měli svoji rodinu, chodíval k nám na besedu. To jsme měli velice rádi. To
bylo sváteční odpoledne! Bylo obdivuhodné, kolik si toho pamatoval a jak přesně. Seděli
jsme kolem stolu a on uměl na kaţdé téma vyprávět. Nejraději jsme poslouchali z časů
dávných, jak od dětství ţil a jak to bylo za dřívějších časů. Jak začínal se sluţbou
kostelníka, jak doprovázel stráţnické kněze ve sluţbe blizním. Nikdy mu nebylo nic
zatěţko udělat pro bliţního!
Další velkou kapitolou našeho společného přátelství byly poutní cesty s námi autem.
František se ho ptal, kam by si tentokráte přál cestu; tak jsme naplánovali společný
jednodenní poutní výlet. Nevím, pro koho to bylo větší radostí, jestli pro strýca kostelníka,
ţe jel na poutní místo, nebo pro nás, ţe jel s námi……
Zvlášť moc rád s námi byl na několika místech v Rakousku. Ale co se nám uţ nepodařilo
mu splnit, bylo jeho poslední přání, ještě se jet podívat do Altöttingu v Německu. Nějak
jsme hned my nemohli a pak uţ strýcovi nebylo dobře ,a tak jsme poslední pouť uţ
nezvládli. To nám bylo moc líto……
Nyní je určitě uţ v Boţí náruči a přimlouvá se za nás a pevně věřím tomu, ţe je tam
společně s Františkem, ţe oba jiţ mohou chválit Boha tváří v tvář. Oba se na to moc těšili a
věřili, ţe jdou k Otci do věčné blaţenosti a lásky…..
A jestě jedna malá poznámka. Kdyţ zdravotní stav mého muţe byl uţ velice váţný, často
jsme se společně modlili ke strýcovi kostelníkovi o pomoc a o sílu…..
Dala by se napsat spousta vzpomínek. Od dětství aţ do dospělosti mně byl jakýmsi
způsobem drahým přítelem a doprovázel ţivotem mě a pak i naši rodinu. Nikdy na něho
nemohu zapomenout a velice často vzpomínám. Jeho duchovní rady jsou mě uţitečné
dodnes.
Byl to člověk, který skutečně ţil svatým ţivotem. Byl tichý, nenápadný, ale veliký svým
ţivotem, srdcem a příkladem. Kéţ bychom si vzali všichni příklad a následovali ho…….
Strýcu, moc za všecko děkuji a těším se, ţe se všichni jednou společně sejdeme v tom
Boţím krásném novém domově.
-jv-

Třetí vzpomínání – s Bohem začni kaţdé dílo...
Strýc kostelník byl velký člověk, přestoţe se snaţil být sluţebníkem všech a hlavně byl
sluhou Boţím.
Na první pohled to byl úplně obyčejný člověk. Ale svým rozhledem a zboţností by předčil i
velikány naší doby. Tak si představuji světce. Byl skromný, sečtělý, měl úhledný krasopis a
vyzařovala z něj stálá odevzdanost do vůle Boţí. Vše dělal s velkým klidem a rozvahou.
Kaţdé i sebemenší dílo začínal s Bohem a jemu i děkoval.
Přesto, ţe měl chatrné zdraví, jeho mysl byla bystrá a věci si pamatoval do nejmenších
detailů. Věděl, kdy se co stalo a dokázal poutavě vyprávět o tom, co zaţil a moc rád se
věnoval četbě. Spoustu známých měl i díky své znalosti esperanta.
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Pro jeho zboţnost jej mnoho lidí prosilo o modlitbu a on jim rád tuto sluţbu poskytoval.
Dnes, kdyţ se zastavujeme u jeho hrobu, tak tam často hoří svíčky jako důkaz naší
vděčnosti. Vracíme mu jeho modlitby, ale i po šesti letech jej stále prosíme o přímluvu a
cítíme, ţe je mocná. Děkuju Bohu, ţe jsem měla moţnost se setkat s tímto naším strýcem
kostelníkem.
Aneţka B.

Čtvrté vzpomínání – jak nezapomenout na nikoho, kdo ţádá o modlitbu?
Kdysi jsem se ptala strýca kostelníka, jak se stíhá modlit za tolik lidí, kteří ho ţádají o
modlitbu. A on mě naučil tuto:
Pane, shlédni milostivě na všechny, kteří spoléhají na moji modlitbu
a naplň je dobrem na duchu i na těle.
Modlím se ji kaţdý večer – po jeho příkladu.
-l-

Závěrečná praktická epizodka 
Potkali jsme se kterousi sobotu, právě v den velkého jarního úklidu kostela. A ţe uţ jsme
"chytili řeč", pokračoval: To je furt dnes samý úklid a úklid. Toţ řeknu Ti, jak sme uklízali
za vašeho stařečka. Ne na jaro, ale v zímě, a moselo nakydnút sněhu, V kostele byly
tepichy a jak napadl sněh, mosely sa vyčistit. Ze stařečkem sme vjeli pod chóru s lehčím
ţebřiňáčkem, ţenské zrulovaly tepichy, naloţili sme ich na vůz a zavézli na Morávku. Tam
sa zhodily na břeh, vyprášily a pořádně potáhaly po čistém sněhu, znovu vyprášily, odvézly
do kostela a roztahly, negdy aj uţ skovaly..
Já na to: " A nebyly vlhké?"
"Nevím, nigdo si nestěţoval," zněla odpověď.
"A to byl celý úklid?"
"Ale né, eště ţenské polétaly perútkú pavučiny, No včíl je všecko ináč, moderní."
Co dodat - strýčku, doufám, ţe mě z nebe nehrozíte prstem... Měli jsme Vás všichni rádi a
modlíme se za Vás. Ať Vám náš Pán dopřeje radosti z věčného ţivota. Anna B.

Příspěvky farníkŧ
Je to radost
V září loňského roku Lacko povolal „do zbraně“ sbor Laudamus a začali jsme zkoušet mši
Bohumila Mališky staršího. Někteří mohli „machrovat“, protoţe se jim melodie i texty
vynořovaly v paměti z předchozí tréninkové série. A nové posily se mohly aspoň trošku
opřít o jiţ znějící hlasy. Proto sem tam zbyl čas i na vzájemné pošťuchování a krátké
poznámky. „Já nemám svoje noty! Aha, mám, ale obráceně…“ „Na keréj sme straně? Šak
to nemoţu najít! Uţ to mám! …a včíl uţ je to jedno.“ „Máš brýle? Toţ napovidaj!“
I muzikanti, kteří měli na sehrátí jen tři zkoušky, se do hry opřeli s velkou vervou. A bylo
to znát. První přehrávka ještě nepřinesla patřičný rytmicky a intonačně koordinovaný shluk
tónů, protoţe někteří skončili uţ v polovině, jelikoţ hráli dvojnásobně rychle, někteří ještě
na druhé zkoušce nevěděli, jak jejich part vůbec vypadá, a navíc je rozptyloval sbor. Ale
stačilo odstranit několik drobných nesrovnalostí, třeba vytvořit větší prostor smyčci basisty,
aby nehrál současně i na korpus klarinetu, a uţ to lahodilo uchu i dušičce. Prostě
profesionálové.
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Padl i dotaz, jestli má Laco víc trpělivosti se zpěváky a muzikanty, nebo oni s ním… Vím
o tom své. Protoţe kolik času a úsilí vynaloţil jenom na výběr, oslovení a přesvědčení
skutečně dobrých hudebníků (třeba tympanista vyučuje na konzervatoři v Brně), z nichţ
někteří příslib spolupráce museli zrušit (proto bylo nutné hledat další), zkoordinovat nácvik
všech padesáti lidí, to se nedá spočítat. Jenomţe tady vůbec nejde o počítání, ale o chuť
něco vytvořit, zprostředkovat proţitek, pocítit to napětí a potěšení z něčeho neuchopitelně
krásného a povznášejícího.
Toto jsou ti, kteří společně sdíleli radost z muzicírování Bohu:
- soprán – Jitka Bezděková, Alexandra Hadačová, Marie Horáková, Kari Mališková,
Jiřina Motyčáková, Ludmila Můčková, Marie Můčková, Monika Stoláriková,
Marie Šišperová
- alt – Barbora Hanáková, Jana Hanáková, Barbora Hegrová, Ludmila Horehleďová,
Hana Chmelová, Dagmar Rousová, Hana Sovičová, Jitka Stehlíková, Iveta
Šimáčková, Jana Zlámalová
- tenor – Ladislav Haluza, Josef Koštuřík, Jan Můčka, Pavel Můčka, Karel Rous,
Marie Slováčková, Pavel Stehlík
- bas – Vít Graubner, Marek Můčka, František Šrámek, Josef Tomšej, Petr Urbánek
První housle – Jan Holubík ml., Aleš Smutný, Jakub Tomšej
Druhé housle – Veronika Konečná, Kristýna Reţňáková
Viola – Miroslav Kolacia
Violoncelo – Milada Miltáková, Michaela Rousová
Kontrabas – Lukáš Holubík
První klarinet – Jakub Kotal
Druhý klarinet - Anna Smutná
První trubka – Jiří Štica
Druhá trubka – Jaroslav Konečný
Pozoun – Antonín Turčín
Tympány – Tomáš Rolek
Varhany – Ladislav Sovič
Dirigence se ujal syn autora hudby Bohumil Mališka.
Tichým společníkem se stal Toník Cáb, který pomáhal ladit varhany a velice zodpovědně
sledoval varhanní part a obracel noty. A právě Toník je ten, který přesně vyjádřil, proč
všichni naprosto nezištně a zdarma obětovali tolik energie a času, aby mohli nacvičit
krásnou a emotivní hudbu k oslavě narození Jezulátka a k potěše posluchačů: „Je to
radost!“
Hana S.
Informace

Orel jednota Kunovice Vás srdečně zve na Zlatou révu do
Kunovic
Jedná se o recitační soutěţ pro předškolní děti a děti základních škol.
Soutěţ bude probíhat v sobotu 2. dubna ve 14 hod v sále Farního
domečku v Kunovicích (oranţový dům vedle kostela).
Přihlašujte se u Dobry Hutařové - jméno, věk a název básně.
Účastníci dostanou svačinu a pěkné ceny. Všichni jsou srdečně zváni.
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Dŧvěrnice MSH informuje
Za minulý rok jsem díky Vám, milí přátelé a členové MSH, mohla odeslat
příspěvek ve výši 7480 Kč! Mnozí z vás mně předávali příspěvky přes
maminku p. Broţkovou. Kdo by potřeboval nechat příspěvek u p. kostelnice
Kyšové, je moţnost. Podle stanov je příspěvek pro nevýdělečně činné
stanoven na 100 Kč a pro výdělečně činné stanoven na 200 Kč. Zároveň děkuji
paní Kyšové za ochotu a vstřícnost při spolupráci.Děkuji všem, kdo jakkoli podporují dílo
na sv. Hostýně, ať vám Bůh ţehná!
S přáním hojného Boţího poţehnání Zdenka Nováková, důvěrnice MSH.

Poděkování - Arcidiecézní charita Olomouc
Milí koledníci Tříkrálové sbírky,
14. ledna 2016
Děkujeme Vám za to, ţe jste i letos vyšli koledovat a přinesli tak
mnoha lidem radost, mnohým naději na zlepšení ţivota. Někteří se
spolu s Vámi radovali z narození Pána Jeţíše, jiné potěšil Vám zpěv
a úsměv, všem jste dali příleţitost udělat něco dobrého pro druhé –
přispět na pomoc potřebným lidem. Peníze, které jste vybrali, sice ještě nejsou úplně
všechny spočítané, ale zkuste spočítat Vy, s kolika lidmi jste se při koledování setkali, kolik
jste jich obdarovali…
Kolik bylo těch, kteří se díky Vám stali o něco lepšími, protoţe se dokázali podělit? Kolik
koledníků bylo v celé republice, ve které letos koledovalo 21 tisíc skupinek? Vţdyť to je
více neţ 70 tisíc mladých lidí, kteří jsou ochotní dělat něco pro druhé, a to je naprosto
úţasné!
Děkujeme Vám, Vašim rodičům, vedoucím skupinek, koordinátorům, kněţím, všem, kdo
jste se do Tříkrálové sbírky zapojili.
Václav Keprt, ředitel ACHO
P. Bohumil Vitásek, prezident ACHO

Knihovna křesťanské literatury
Spolkový dům – Masarykova 370
Vám nabízí v Roce milosrdenství:
Deníček – Boţí milosrdenství v mé duši - Svatá s. Faustyna Kowalská
Kniha je celoţivotním svědectvím polské sestry Faustyny, které dalo vzniknout
duchovnímu hnutí úcty k Boţímu milosrdenství.
Nalezli jsme milosrdenství - Christoph Schönborn
V této kníţce rozebírá kardinál Schönborn poselství Boţí slitovnosti v Písmu a v ţivotě
církve se zaměřením pro dnešní dobu.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Provozní doba: pondělí a středa 9,30 - 11,00 a úterý 16,00 - 17,00

Úklid kostela Panny Marie
Pátek 5.2. - skupina č. 1 - Adamcová M.
Pátek 12.2. - skupina č. 2 - Blatová A.
Pátek 19.2. - skupina č. 3 - Haraštová M.
Pátek 26.2. - skupina č. 4 - Svobodová M.

Úklid je v pátek
po večerní mši sv.
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Rodinné centrum Stráţnice Vám nabízí
Mateřský klub ,,SEDMIHLÁSEK“ :
středa , pátek od 9,00 do 12,00 hodin
(herna, tvoření, zpívání, divadélko a kafíčko pro
maminky, tatínky nebo babičky či dědečky)
..............................................
MASÁŽE A CVIČENÍ S MRŇATY :
Středa od 14,30 hodin otevřená herna s balonky
a v 15,00h cvičíme (relaxační odpoledne pro
maminky a jejich batolata.)
...............................................................
Krouţek ,,PŘEDŠKOLÁK“
1x měsíčně středa od 16,30 do 17,45 h
/17.2.,16.3.,13.4.,/
(aktivity a hry pro děti předškolního věku) PŘÍSPĚVEK 30Kč
.....................................................................
VÝLET DO ZÁBAVNÍHO CENTRA WIKYLAND BRNO
ČTVRTEK 25.února
Odjezd v 9,00h od hotelu Stráţnice, návrat nejpozději v 16h
140Kč/3h v zábavním centru rodič+dítě, limča, kafčo/
+ cena autobusu upřesněna dle počtu přihlášených.
Přihlášky /do 15.2./ a informace na tel. 603240533, emailu:cprstraznice@seznam.cz,
facebook.
……………………………………………………………………………………………
CENA :

BESEDOVÁNÍ O KROJÍCH při kafíčku a čaji
Sobota 20.února v 17h v klubovně RC
Jaký kroj a na jaké příleţitosti - jak kroje uchovávat –praktická ukázka s výukou
vázání šátkŧ aj. Přijďte se podělit o své zkušenosti nebo se i něco přiučit.
……………………………………………………………………………………………
TERMÍNY LETNÍCH TÁBORŮ 2016
ZÁŢITKOVÝ TÁBOR pro mládeţ 12-16let - 4.8.7.2016
TÁBOR ,,V ŘÍŠI DIVŦ“ pro děti 6-11let – 1.-6.8.2016
Podrobnosti v příštím čísle zpravodaje
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„MANŢELSTVÍ NENÍ JEN KUS PAPÍRU“
– motto NÁRODNÍHO TÝDNE MANŢELSTVÍ 2016
Kaţdý rok v týdnu sv.Valentýna je Národní týden manţelství /NTM/ příleţitostí pro
všechny páry zaměřit se na svůj vztah. NTM vytváří prostor, kde si můţeme připomenout,
ţe dobré manţelství není samozřejmost, ale vztah, který bychom měli rozvíjet.
Vţdyť předpokladem pro kvalitní ţivot jednotlivců i společnosti jsou dobré
partnerské vztahy. Láskyplné a stabilní prostředí k výchově dětí, k vytváření tepla domova
je právě pevný vztah manţelů. NTM můţe být impulzem k zamyšlení, jak uskutečnit sen o
hezkém vztahu na celý ţivot.
ZVEME MANŢELE NA :
PROSEBNOU POUŤ MANŢELŦ KE SV.ZDISLAVĚ, patronce rodin
Kdy? Neděle 21.února 2016
Kam? do Křiţanova
Přihlášky a informace u B.Bučkové,tel.603240533,
Podrobný program najdete na plakátech.
Prarodiče, umoţněte prosím vašim dětem vykonat tuto pouť tím, ţe pohlídáte jejich
ratolesti 
......................................................................

Rodinné centrum Strážnice dále nabízí:
KURZY MANŽELSKÝCH VEČERŮ
aneb Vezměte svůj vztah na technickou!
- umění komunikace
-pevné základy
žádná skupinová cvičení
- síla odpuštění
-řešení konfliktů
Skvělá atmosféra - diskuse jen v párech -

- vliv rodiny aj.
praktická prezentace- občerstvení

KDY?
Začínáme v pátek 19.2.v 17,30h
KDE?
V klubovně nad tělocvičnou ZŠ MK/naproti Domova pro
seniory/
Cena 100Kč/pár
Je nutné se předem přihlásit!
Nabízíme po domluvě hlídání dětí!
Mob.603240533,email:cprstraznice@seznam.cz
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku.
Váţení přátelé,
děkujeme všem, kteří finančně podpořili charitní dílo prostřednictvím letošní
Tříkrálové sbírky. Jsme vděčni, ţe se i letos sešlo tolik ochotných lidí, aby Tříkrálová
sbírka ve Stráţnici mohla proběhnout, takţe děkujeme i všem dětem – koledníkům,
ochotným vedoucím skupinek a také dobrovolníkům, kteří se obětavě podíleli na
organizaci a průběhu sbírky!
Tříkrálová sbírka Charity Stráţnice v letošním roce proběhla 9. 1. 2016 ve Stráţnici,
Petrově, Sudoměřicích, Rohatci a v Radějově. Výtěţek sbírky ve Stráţnici je 188.029
Kč, včetně kasičky umístěné v prodejně a proměněných valut, v Petrově bylo vybráno
50.760 Kč, vč. proměněných valut; v Radějově 23.101 Kč; v Sudoměřicích 49.908 Kč
vč. proměněných valut; v Rohatci 89.230 Kč.
Koledování se zúčastnilo celkem 96 skupinek s koledníky a celkový výtěţek
z koledování činil celkem 401.028 Kč, coţ je zhruba o 4 tisíce více neţ v loňském
roce.
Výtěţek letošní sbírky bude rozdělen a 58 % z vykoledované částky můţe pouţít
Charita Stráţnice k podpoře činnosti charitní pečovatelské sluţby a chráněných
pracovišť, ve kterých pracují osoby se zdravotním postiţením.
Dále na přímou pomoc sociálně potřebným občanům města Stráţnice a spádových
obcí, především rodinám, lidem v nouzi, humanitární pomoci při přírodních
katastrofách apod.
Děkujeme za Vaši pomoc a důvěru.

Víte o nějakém seniorovi nebo nemocném člověku, který je
opuštěný a potřebuje někoho, s kým by si povykládal ?
V rámci roku milosrdenství chceme touto formou pomoci zorganizovat
dobrovolnickou aktivitu, která by slouţila našim bliţním - nebýt pořád osamoceni, ale
nabídnout čas jen pro ně.
Budeme tvořit seznam s kontakty, proto tedy hledáme lidi, kteří by potřebovali být
navštěvováni a také lidi, kteří by chtěli část svého času věnovat osamělým lidem.
Svoje
nápady
a
nabídky
pište
emailem
na
adresu
marie.kristonova@straznice.charita.cz, volejte na telefon 739 524 380 nebo přijďte
osobně do Charity Stráţnice.
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Nejen pro děti
Řešení
přines na
první
dětskou
únorovou
mši svatou
do sakristie.
Budeme
losovat
výherce!
Hodně
štěstí 

Svátek Uvedení Páně do chrámu se lidově nazývá ………………………………(tajenka).
Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Jeţíše 40 dní po jeho narození
do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Svátek provází ţehnání svící, které
mají významnou symbolickou úlohu: svíce, která sama sebe stravuje, aby přinesla světlo do
temnot.
Boţe, ty jsi slunce našeho ţivota zahánějící kaţdou temnotu;
osvěcuj nás svým jasným světlem,
abychom nechodili ve tmách,
ale věrně kráčeli po tvých cestách.

Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti.
Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit.
Vychází 30.1.2016 , náklad 650 kusů
Tisk: Tiskárna Sukupovi
Své náměty a připomínky můţete vhodit do krabičky v kostele nebo odevzdat
v sakristii či zaslat na e-mail : nacestu@seznam.cz
webové stránky farnosti: www.straznice.farnost.cz
Děkujeme všem přispěvatelům.
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