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Farní výlet – jarní prázdniny 
 

Srdečně zveme dětí a mládež 

 na farní výlet do Zlína a do Uherského Hradiště. 

Úterý 14. 3. 2023 
 

Odjezd:  

Petrov (zastávka směr Strážnice) 9:00,  

Strážnice 9:05 (hotelové parkoviště). 

 

Co nás čeká: 

návštěva Městského divadla ve Zlíně, 

kterým nás provede a zákulisí divadla nám 

ukáže strážnický rodák a herec zlínského 

divadla Marek Příkazký, 

od 12:00 do 14:00 máme rezervované 

zlínské zábavní centrum Galaxie, 

pak se zastavíme v Aquaparku Uherské Hradiště. 

Domů se vrátíme cca. 19:00. 

 

S sebou: věci do aquaparku, sportovní oblečení do zábavního centra, svačinu a piti na celý 

den, dobrou náladu. 

Cena zájezdu: 400 Kč; rodinná sleva: dva sourozenci 350 Kč za osobu, tří (a víc) 250 Kč za 

osobu. 

Dospělý doprovod: 400 Kč – zájezd je v první řadě věnovaný dětem a mládeží, ale budu 

rád, pokud pojede několik dospělých osob doprovodu; doprovod dospělých a zápis na 

zájezd prosíme domluvit přímo s o. Lukášem st. 

Část nákladů budeme hradit díky dotacím Města Strážnice a z prostředků farnosti. Případné 

připojištění si každý zařídí sám. Přihlášky v sakristiích kostelů nebo přímo u otce Lukáše st. 

3/2023 
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Duchovní slovo 
Srdečně vás chci pozvat k účasti na postní duchovní obnově. Její program najdete v tomto 

čísle Studánky. Snažte se využít program této obnovy a přijmout jej jako nabídku pro 

osobní duchovní růst a smysluplné naplnění rázu postního času, který má být časem 

zamyšlení, obracení a obnovy. Přejeme vám požehnané prožiti postního času a duchaplnou 

přípravu na letošní Velikonoce.  

Otec Lukáš st. a spolubratři piaristé. 

 

Farní postní duchovní obnova 
Eucharistie a zpověď – nejjednodušší a nejdůležitější prostředky k duchovnímu růstu. 

Obnovu povede o. Dominik Poláček, kaplan Bratislava Podunajské Biskupice. 

 

Neděle, 5. 3. 2023 

Strážnice 18:30 

mše sv. a zahájení 

duchovní obnovy 

– kázání o. 

Dominika: Proč a 

k čemu 

potřebujeme 

duchovní obnovy? 

 

Pondělí, 6. 3. 

2023 

Petrov 9:00 mše sv. a promluva o. Dominika o zpovědi  

po mši sv. vám bude o. Dominik k dispozici ve zpovědnici (do 10:30) 

Petrov 15:30 Křížová cesta a po ní vám bude o. Dominik k dispozici ve zpovědnici (do 

16:30) 

Strážnice 17:30 – 18:30 obvyklá pondělní adorace a příležitost ke zpovědi u o. Dominika 

Strážnice 18:30 mše sv. a promluva o. Dominika o zpovědi 

 

Úterý, 7. 3. 2023 

Strážnice 8:00 mše sv. a promluva o. Dominika o eucharistii, po mši sv. Křížová cesta, 

kterou povede o. Lukáš st. (během ní vám bude o. Dominik k dispozici ve zpovědnici) 

Petrov 15:30 mše sv. a promluva o. Dominika o eucharistii, po mši sv. eucharistická 

adorace  

Strážnice 17:00 mše sv. a promluva o. Dominika o eucharistii, po mši sv. eucharistická 

adorace 

 

Úterní sbírka pří mších sv. bude našim poděkováním o. Dominikovi za jeho službu – Pán 

Bůh zaplať!  
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FARNOST STRÁŽNICE  

 Farní informace  
1) Křížové cesty budou – Strážnice: ve čtvrtek v 16:00 v kapli sv. 

Rocha (pod vedením skupin Modliteb matek), v pátek po večerní mši (pod 

vedením kněze) a v neděli v 14:00; Petrov: ve čtvrtek po „dětské“ mši a v 

neděli v 14:00; případné změny budeme ohlašovat během nedělních 

ohlášek; během postní doby budou také křížové cesty ulicemi Petrova a 

Strážnice – info najdete v březnových akcích.  

2) Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do příprav a organizace 

Pouti nemocných a Fašankového plesu (v sobotu 11. 2.); vážíme si vaší ochoty a 

obětavosti; také děkujeme všem dobrodincům plesové tomboly – Pán Bůh zaplať! 

3) Březnové akce jsou rozepsány v tabulce v tomto čísle Studánky – pozorně si je 

přečtěte. 

4) Veřejné hodiny v kanceláři: úterý, středa a čtvrtek v dopoledních hodinách (od 

9:00 do 11:00) v kanceláři je farní asistentka Marie Janíková, otec Lukáš st. vás 

bude čekat v kanceláři v pátek od 17:00 do 18:00.  

5) Návštěvy a zaopatřování nemocných nahlašujte takto: Strážnice (město) otec 

Lukáš st., Strážnice (Domov pro seniory) otec Robert, Petrov otec Lukáš ml.  

6) Aktuální informace sledujte na piaristestraznice.cz 

7) Děkujeme za veškeré finanční dary na provoz farnosti a na opravy kostelů; velmi 

si vážíme vaši štědrosti – Pán Bůh zaplať!  

 

 
 

Srdečně vás zveme 
 

na tradiční pěší křížovou cestu na Žerotín. 
 

Smrtná neděle 26.3. 2023 

Sraz 13,30 u kapličky na konci ul. Radějovská 

Jdeme za každého počasí. 
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FARNOST RADĚJOV 

Scholička v Radějově 
Důležitou součástí při mši svaté je zpěv. Proto je nemalým a 

nelehkým úkolem vychovávat malé zpěváky a zpěvačky, kteří 

v budoucnu nahradí dnešní schólu. Děti ze scholičky se setkávají 

každý pátek na faře, kde se učí nejen nové písničky, ale hrají rytmické 

či jiné hry a  užívají si spoustu zábavy. V časech předcovidových 

scholička zpívala na Setkání schol na Hostýně či na plese v Olomouci. 

Pokud se chceš k nám připojit, přijď v pátek na faru v Radějově. Začínáme v 16 hodin. 

Rádi Tě uvidíme. 

 

Nedělní křížové cesty 
Začátek ve 14 hodin v kostele 

2. 2. - Růžencové společentsví 

5. 3. – Schóla 

12. 3. – Modlící se matky a 

ministranti 

19. 3. – Maminky 

26. 3. – Senioři 

2. 4.  Květná neděle - Schóla 

 

 

 

Poděkování 
Milí radějovští farníci, moc bych Vám všem chtěla upřímně poděkovat za podporu při 

výzdobě kostela. Děkuji všem za všechny finanční dary, za věnované květiny ze zahrádek, 

za Vaše dobré slovo a zpětnou vazbu, které se velmi vážím. Přeji nám všem, ať s Boží 

pomocí zvládneme tuto nelehkou dobu a ať se umíme radovat z maličkostí. Děkuji GW 
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 FARNOST SUDOMĚŘICE 

Ministrant roku 2022 
Po covidové pauze jsme tento rok opět vyhlašovali ministranta 

roku. Celoroční soutěž, během které ministranti sbírají body za 

každou všední mši. Na prvních třech místech skončili vzestupně: 

Eliška Klásková, Gabriela Křižanová a Tomáš Křižan. Tento rok 

byli ministranti a ministrantky opravdu aktivní a to nejenom 

v kostele, za což jim děkujeme.  Ministrování totiž není jenom o 

té chvilce před oltářem, ale ministrantem se snažíme být i všude 

jinde. Patří k tomu taky ministrantské schůzky, výlety a jiné akce. 

Jsme rádi, že u nás máme takovou aktivní skupinku, která právě nezačíná a nekončí 

v kostele, ale pokračuje i mimo něj. Proto jsme všechny v lednu ocenili malou odměnou.                                                                                                                                           

Staňa Podkalský 
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Otec Lukáš st.: O návštěvě českých krajanů v Srbsku 
Vzpomínáte si ještě na covidové přenosy mší svatých? Tenkrát poprvé otec Lukáš 

Karpinski. zmiňoval, že naši strážnickou mši svatou s námi sledují i krajané v Banátu. V 

prosinci loňského roku je navštívil a o své zážitky se nyní s vámi dělí.  

 

Kde se Banát nachází, jaká je tam příroda, podmínky pro život? 

Banát je region na pomezí Srbska, Rumunska a Maďarska. Česká veřejnost víc vnímá 

pojem „rumunský Banát“. Ale je to pouze kousek této krajiny. Pamatuji si, že když jsme 

před několika lety  vyhlásili sbírku na nákup křesťanské literatury pro českou farnost 

Kruščice v srbské části Banátu, tak mě jeden farník upozorňoval: „Ale otče, Banát je 

v Rumunsku“. A pak byl překvapený, když jsem mu vysvětloval, že Banát se nachází na 

území tří států. Je to velmi malebný kraj v okolí Dunaje, není tam stopa po velkém 

průmyslu, je to zemědělský kraj a hodně připomíná naši Moravu: sady a vinohrady, 

malebné vesnice.  

 

Kde se tam ti naši lidé vzali? 

Naši krajané se tam ocitli v 18. a 19. stol., když za Rakousko-Uherska šli za prací a 

s úkolem znovuzalidňování jižního pohraničí Rakouska po rakousko-tureckých válkách. Ti, 

kteří žijí v srbské části Banátu, jsou většinou potomci rodáků ze západních Čech (Chodů). 

Češi v srbské části Banátu většinou žijí v okolí města Bela Crkva (Bílý Kostel). 

Samozřejmě českou menšinu tam najdeme i v ostatních městech nebo regionech Srbska 

(včetně Bělehradu, tam je také Český dům a spolky českých krajanů), ale ta nejpočetnější 

skupina žije u rumunských hranic ve východní častí Srbska, v okolí Bílého Kostela.  
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Kolik jich je? 

Tak jak jsem už naznačil, jsou v menšině. Obec Kruščice, kde jsem byl já (a přátelé ze 

Strážnice a ze Vnorov), a kam se také v březnu vrátím, počítá 900 obyvatel, Čechů je tam 

300. Zajímavá je malinkatá obec České Selo, kde trvale žije pouze 20 obyvatel, a všichni 

jsou potomci Čechů. Samozřejmě dnes už si nemohou dovolit, aby mladí tvořili čistě 

„české“ rodiny; mladí hledají partnery mezi členy ostatních tam žijících národů, a proto čím 

dál tím víc se tam setkáváme s rodinami a manželstvími česko-srbskými, česko-

maďarskými nebo rumunskými.   

 

Jak žijí? 

Jejich život se moc neliší od běžného života, jaký známe 

tady u nás v ČR nebo ve střední Evropě. Mají problémy, 

které trápí také nás, například to, že mladí odjíždějí za 

prací buď do větších srbských měst, nebo do států 

západní Evropy, včetně ČR, a tam zakládají rodiny. 

Problémem tamějších českých obcí je vysoký věk jejich 

obyvatel. Samozřejmě mladí navštěvují své rodiny, ale 

jsou to pouze návštěvy,  regulérní život tráví už mimo 

oblast Banátu. Nejsou to všichni, někteří tam zůstávají, 

setkával jsem se také s dětmi, mládeží a mladými 

rodinami, ale jsou v menšině.  

 

Jaká je jejich životní úroveň, spokojenost? 

V Srbsku jsem byl poprvé v životě a přiznám se, že jsem 

měl špatné představy o stavu této země. Byl jsem mile 

překvapený stavem silnic a obecní infrastrukturou, která 

je totožná s tou naší. Během pár hodinové návštěvy 

Bělehradu jsem poznal velké moderní evropské město. 

Samozřejmě ekonomické problémy tam jsou jako jinde. Životní úroveň není tak vysoká jak 

bohatý střed a západ Evropy (pro jasnější obraz: důchod paní Barbory – kostelnice 

kruščického kostela – je na naše 4.000 Kč), ale v obchodech je všechno a to, co nutně 

potřebují k životu, mají zajištěné. To, na co nás velmi upozorňovali, že často střední a 

západní Evropa považuje Srbsko za jakousi „pobočku“ Ruska v této části Evropy. Opak je 

pravdou. Mají velmi prozápadní smýšlení a veškerý obraz, že by většina Srbů podporovala 

Rusko, je pouze obrazem proruské propagandy, která je v Srbsku docela silná, ale jak 

okamžitě říkají Srbové: „Stejně jako u vás, v ČR“. Velký vliv na obecní dění má ještě 

pravoslavná církev a někteří její představitelé jsou napojení na moskevský patriarchát, a 

proto často během různých demonstrací, které svolává pravoslavná církev, znějí proruská a 

protizápadní hesla. V Bělehradě jsem viděl ruské velvyslanectví, které vypadalo jako 

nedobytná tvrz, zeď vysoká několik metrů a k tomu ostnaté dráty a kamery kolem velkého 

areálu; na můj dotaz zazněla odpověď: „Tak vidíte, jak nás Rusové považují za přátele“ ☺. 

Poslední veřejné shromáždění na podporu ruské agrese na Ukrajině, a pak na to navazující 

výtržnictví v ulicích Bělehradu, bylo organizováno ruskými zvláštními (tajnými) službami.   
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Proč uchovávají jazyk, kulturu? Jak? 

Jsou to velmi příjemní a srdeční lidé. Těší se a váží si každé pomoci, jaké se jim dostává 

z ČR. Během prosincové návštěvy jsem jim předal náš společný dar 1.000 eur, který použijí 

na opravy kruščického kostela. Protože veškeré finanční pomoci a spolupráce nikdy není 

dost,  jsou rádi a vděční za pomoc, jaké se jim dostává od českých úřadů, samospráv nebo 

farností. A není to pouze pomoc na 

potřeby oprav kostelů nebo ostatních 

českých budov. Díky těmto darům 

opravují obecní vodovody nebo 

kanalizace, a tak najednou česká 

štědrost se dostává do povědomí 

ostatních národností, které s nimi žijí 

„pod jednou – srbskou – střechou“.  

Samozřejmě, abychom měli představu, 

takové pomoci se jim nedostává každý 

týden nebo měsíc. Ale jsou pracovití, 

sami se starají o údržbu českých budov 

nebo kostelů. Dar, který jsem jim 

předal (a pokud by někdo ještě chtěl 

přispět před mou březnovou 

návštěvou, může to samozřejmě 

učinit), použijí na opravu střechy a 

dveří kostela. Kostely a budovy 

českých besed, to jsou místa, kde jsou 

opravdu doma a tam se snaží pečovat o 

víru a tradice předků. 

Bohužel, české mše a pobožnosti mají pouze tehdy, když k nim přijede nějaký český kněz. 

Na můj dotaz na konci prosincové návštěvy: „Kdy opět budete mít českou mši a zpověď?“, 

mi odpověděli: „Až, otče, k nám opět přijedeš“. Pan farář srbské národnosti k nim jezdí 

jednou za týden a samozřejmě slouží srbské mše. Na zpovídání už není tolik času, protože 

kostely, které navštěvuje, jsou ve velké vzdálenosti a v neděli má čas pouze na odsloužení 

mše sv. Do Kruščice dojíždí 45 kilometrů. Letos po „půlnoční“ mši sv. měl autonehodu a 

tak od 25. 12. naši krajané z okolí města Bílý Kostel byli bez kněze a sami si sloužili české 

bohoslužby slova a sami si podávali přijímání tak dlouho, pokud eucharistie ještě je ve 

svatostánku. V kostele zpívají podle našeho Kancionálu, ale také si uchovávají staré písně 

svých předků a snaží se je předávat mladším. Tak trochu s úsměvem jsem se díval do 

sešitů, do kterých si opisují modlitby a písně, a když jsem viděl pravopis, tak v duchu jsem 

si říkal: „Češtinář by tady okamžitě měl infarkt“ ☺. Ale takto vypadá banátská čeština, jsou 

naučení psát tak, jak slyší, a proto se často setkáváme s podobou slov: Buch (místo Bůh) 

nebo Sin (místo Syn). A je to tam v pořádku ☺. Často opakovali: chybí nám tady český 

kněz a český učitel. Mají nárok na vyučování českého jazyka, kultury a dějin v obecních 

školách, ale chybí učitel, učitelé a kněží, kteří by společně animovali život farnosti a v 

obcích.  
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Jaká je jejich víra?  

Víra je velmi opravdová, je 

součástí jejich národní 

identity. Kolem nich žijí 

pravoslavní Srbové nebo 

Rumuni, a tak katolická víra 

je jedním z důležitých prvků 

jejich totožnosti. Tak jak už 

jsem říkal, chybí jim 

pravidelný kontakt 

s knězem, a to nejenom 

s českým, ale obecně 

knězem, a to bylo vidět 

během zpovědi, kdy často 

opakovali: ale já nevím, 

z čeho se mám zpovídat. Ne 

že by nevěděli, jací jsou, 

jaké mají problémy a 

slabosti, ale chybí tam výuka 

katechizmu a připomínání, 

co je dobré a co zlé, co je ctností a co je hříchem. Chtějí se zpovídat, ale často neví jak.  

Jak to velmi kontrastuje s tím, co máme tady: můžeme, ale nechceme se zpovídat a 

odkládáme zpověď na Bůh ví kdy. To si dovolím takovou jednou jedinou poznámku, 

protože těch rozdílů, jak si tam váží kněžské služby, bylo mnohem víc. Tam jsem cítil, jak 

velkou zodpovědnost neseme my kněží, ale také ostatní křesťané, kteří by se mohli zapojit 

do předávání a posilování víry u ostatních lidí. Snaží se pamatovat a myslet na odkaz svých 

rodičů a prarodičů; tak jak to jde, pečují o kostely, které vybudovali jejich předci. Ano, 

katolické kostely v českých obcích jsou postavené díky štědrosti a práci jejich předků. 

Většina těch kostelů byla postavena začátkem 20. stol. a na stavbu těchto kostelů 

nedostávali žádné dary, ale stavěli je svépomoci.  

Důležitým prvkem, kdy se scházejí a modlí se české modlitby a zpívají české písně, jsou 

pohřební obřady. Sami vedou bdění u zesnulých v den smrti nebo pohřbu, a pokud kněz 

nemůže přijet na pohřeb, tak sami vedou českou liturgii, a osobně jsem se setkal s takovou 

situací, kdy zádušní mši jejich srbský farář mohl odsloužit teprve měsíc po pohřbu.  

 

Co říci závěrem? Rád se tam vrátím, těším se na návštěvu Kruščice a na službu tam během 

postní doby, kdy zas jim budu moci sloužit Eucharistii a vysluhovat svát. smíření. Budu 

rád, když opět jim budu moci předat nějaký finanční dar, jako projev naší solidarity a 

paměti. Pokud někdo z vás by chtěl přispět, tak obálku s darem mi můžete předat do středy 

15. 3. Možná do budoucna navážeme pravidelnou spolupráci mezi našimi farnostmi a 

českými farnostmi srbského Banátu. Kdo ví …? Každopádně pokud budete mít možnost a 

budete mít příležitost navštívit srbský Banát, tak neváhejte, setkáte se s milým prostředím 

českých krajanů.  
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Knihovna křesťanské literatury 
Spolkový dům, Masarykova 370 Strážnice vám nabízí na postní dobu: 

Bůh na ulici  -  Ole Martin Holte 

Podtitul: Jak jsem našel lidskost na dně společnosti 

Norský františkán Ole Martin se rozhodl opustit 

klášter a strávit padesát dní jako bezdomovec na 

ulicích Osla a Kodaně. Jeho zážitky přinášejí pohled 

na život na okraji společnosti, který si běžný člověk 

stěží dokáže představit, a podněcují k úvahám nad 

bezdomovectvím z nezvyklé perspektivy. 

Vydal Portál v roce 2022. 

Longinovo kopí  -  Louis de Wohl 

Louis de Wohl je světoznámý katolický spisovatel 

(1903-1961). Longinovo kopí je historický román. 

Hlavní postavou v příběhu nejdramatičtější popravy 

na světě je jeden z jejich nejméně nápadných 

účastníků – voják Longin, který do boku Krista na 

kříži zabodl kopí. Autor sám pokládá „Longinovo 

kopi“ za své největší literární dílo. Vydalo KNA v 

roce 2020. 

Těšíme se na vaši návštěvu, kromě nabízených titulů 

máme dostatek duchovní četby, včetně životopisů 

svatých, jistě si vyberete. 

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

 

Úmysly apoštolátu modlitby  
Úmysl papeže: za oběti zneužívání 

Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní 

odpověď na svou bolest a utrpení. 

Národní úmysl. za chudé 

Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim 

dostalo účinné pomoci. 

 

Nejen pro rodiče 

Mezi námi       
Minulý školní rok  pořídila farnost Strážnice třináct nových knížek pro děti do kostela, jsou 

k dispozici na prohlížení během mše. Z těchto koupených knih zbyly 3. Pokud máte 

nějakou z knížek doma, prosíme o vrácení zpět do kostela. Nově bude bedna s knížkami 

přesunuta dopředu k ambonu. 
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Nejen pro děti 

Milé děti, milí rodiče, 
k hlubšímu prožívání postní doby ve 

Strážnici jsme připravili několik 

námětů. Prostřednictvím nabízených 

úkolů se mohou jak vaše děti ale i 

celá vaše rodina připravovat na 

svátky Velikonoc. 

 

Povzbuďte děti v plnění úkolů, 

většinu z nich můžete dělat společně 

a obohatit tak postní období snahou 

být lepší. Jistě pak vaše snaha může 

přinést ovoce i do budoucna. 

 

Děti si vzadu v sakristii mohou vzít 

obrázky stop s tématem na daný 

týden. Vyberou si z nabídky úkolů, který budou chtít, můžou se i opakovat nebo vymyslet 

úkol vlastní. Za splněný úkol vystříhnou a vybarví stopu  příslušnou barvou. 

Stopa může být jedna, může jich být i víc, maximálně však 7, za každý den jedna. Stopa ať 

je z vnější strany podepsaná malým písmem. Po dětské mši si děti stopy připevní špendlíky 

na nástěnku, která bude připravena v kostele na celou postní dobu. 

 

ÚKOL pro děti 
Milé děti, 

vyrobte sami nebo s rodiči kříž  

(dřevěný, papírový, ... kreativitě se meze nekladou), který přineste s sebou 

na první březnovou dětskou mši svatou. 

Během mše budeme spolu prožívat i křížovou cestu a na konci pak oceníme 

všechny děti, které kříž vyrobily. 

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

vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Děkujeme všem přispěvatelům. 

Vychází 26.2., náklad 630 kusů, příští číslo vyjde 2.4., uzávěrka příspěvků je 23.3.   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 6132491339/0800. 


