Červená středa v židovské čtvrti ve Strážnici

25. listopadu se v židovské čtvrti uskutečnila tzv. Červená středa. Smyslem této akce, do které
se v naší zemi zapojila Ekumenická rada církví, Česká biskupská konference a Federace židovských
obcí, je veřejné připomenutí lidí, kteří jsou anebo byli pronásledováni pro
svoji víru. Viditelným znakem je rozsvícené červené světlo symbolizující
krev trpících pro víru. Z mnoha míst ve Strážnici jsem si dovolil vybrat
právě místo, o kterém jsem napsal knihu – synagogu a dnes již bývalou židovskou čtvrť. O iniciativě jsem informoval na sociální síti Facebook a poprosil jsem všechny, kterým je tato snaha sympatická a bydlí v židovské
čtvrti, aby za lidi, kteří byli a jsou pronásledováni pro své náboženské přesvědčení, zapálili svíčku anebo do okna umístili jakékoli červené světlo.
Po páté hodině večerní jsem se odebral k synagoze, v níž jsem rozžal červené světlo za oknem a několik svící umístil před portál. Následně jsem,
téměř o samotě, věnoval tichou modlitbu všem těm, kteří za svoji víru
zaplatili životem. Děkuji všem, kteří se jakkoli zapojili k této dobré věci.

Filip Gorazd Martinek

Farnost Strážnice
Poděkování za opravu kostela sv. Martina

Milí spoluobčané a příznivci strážnického kostela
sv. Martina, chci vám poděkovat za veškerou pomoc během loňské opravy nejstaršího strážnického chrámu.

Před několika lety jsem přišel s myšlenkou opravy kostela sv. Martina. Ekonomická a pastorační rada strážnické
farnosti jednohlasně podpořila tento projekt. Samotná
příprava dokumentace a získání potřebných povolení trvalo rok a půl. Nakonec podzim loňského roku proběhl
ve znamení oprav kostela. Kvalitní práci provedla firma
Strachota z Lipova. Samozřejmě projekt oprav a samotná oprava probíhaly pod velmi příznivým a odborným
dohledem památkářů. Celkový projekt oprav kostela
sv. Martina počítá v letošním roce s opravou omítek a malováním interiéru. Já chci, a je mou příjemnou povinností, poděkovat všem, kteří jste finančně
podporovali (a podporovat budete) opravu chrámu
sv. Martina. Děkuji farníkům a všem lidem dobré vůle,
kteří přispívali, buď dary v hotovosti, nebo přispívali
na účet farnosti. Děkuji místním podnikatelům, kteří finančně podpořili tento projekt. Děkuji městu Strážnice a Ministerstvu kultury ČR za dotační tituly na opravu kostela. Velmi si vážím tak
různorodé a aktivní podpory tohoto projektu. Jsem vám všem velmi vděčný! Ale tato moje osobní
vděčnost je projevem vděčnosti všech, kteří mým prostřednictvím děkují za pomoc a spolupráci
během oprav kostela sv. Martina. Tuto vděčnost jsme projevili během koncertu na podporu oprav
kostela sv. Martina – děkuji všem účinkujícím a technickému týmu za kvalitní přípravu a provedení
koncertu (pokud jste ještě neviděli tento krásný koncert, tak odkaz na něj najdete na farním kanálu
YouTube). Těším se na pokračování této spolupráce během oprav interiéru kostela.

Opět se ukázalo, že ve Strážnici žijí obyvatelé, kteří jsou právem hrdí na duchovní a kulturní odkaz
strážnické minulosti, kterou chceme předat příštím generacím, a že se v této nejednoduché covidové době dokážeme sjednotit kolem dobrého díla.
Lukasz Karpinski, strážnický farář
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