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Otec Lukáš odchází do Polska

Když s tím se máme rozloučit,
koho každý z nás měl rád,
v rozchodu má jasno být
a naděje na návrat.

Foto str 1, 2,: www.clovekavira.cz Z.Šišpera

To není, není loučení,
byť chvěl se nám i hlas.
Jsme vírou v Krista spojeni
a sejdeme se zas!
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Duchovní slovo
Slovo z kázání otce
Lukáše
Během poslední dubnové neděle
se strážnická farnost loučila
s otcem Lukášem, který byl po
17 letech práce u nás přeřazen
k působení
do
polského
Krakowa.
Jeho kázání na rozloučenou,
které zaznělo během online
přenosu mše svaté o Neděli
Dobrého pastýře, zahájil slovy:
„Nevím, jestli jsem byl dobrým
pastýřem, jak nás k tomu vede
Ježíš, ale jedno vím jistě – měl
jsem dobré stádce.“
Se svou milovanou farností se
loučil slovy omluv za své
nedostatky
i
srdečného
děkování. Závěrečné slovo bylo
PROSÍM a my jej nyní znova
citujeme jako jeho odkaz
farnosti:
o
o
o
o
o

„Prosím,
uchovávejte v srdci ţivou víru
pečujte o farní společenství
pečujte o naše kostely a naše kapličky
pečujte o naše tradice, kulturu a folklor
prosím, pamatujte na mě ve svých modlitbách.“

-hc-

Úmysly apoštolátu modlitby – květen 2021
Všeobecný úmysl: Za finanční svět
Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali
finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými.
Národní úmysl: Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze
Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.
Stránka 2

Farnost Stráţnice se loučí
P. ThLic. Lukasz Karpinski SP. ve Stráţnici
Z pozice farní rady si dovolujeme rozloučit se jménem strážnické farnosti s otcem
Lukášem. Chceme mu vyslovit velké díky a uznání za jeho duchovní službu a také za
množství práce, kterou odvedl v technické oblasti fungování farnosti.
Alespoň krátce se ohlédněme za společně strávenými roky.
Otec Lukáš přišel jako kaplan do Strážnice
na začátku srpna 2004, když byl
administrátorem naší farnosti otec Jiří
Szwarc. Na této pozici jej otec Lukáš
vystřídal v roce 2009.
Začátkem prosince 2009 organizoval o.
Lukáš zdařilý poutní a poznávací zájezd do
Říma.
V následujících letech se zájezdy staly téměř
tradicí a kratších i dalekých cest se lidé rádi
zúčastňovali - poutě na Blatnickou horu,
Hostýn, Velehrad, Polsko, Slovensko i do
Svaté země. Taktéž výlety s ministranty
byly oblíbené.
Od března 2010 vedl s přestávkami
biblickou hodinu (lectio divina). V říjnu
2010 bylo zahájeno odvlhčení kostela Panny
Marie elektroosmózou a sanace omítek.
V listopadu 2011 odjel o. Lukáš na pouť do
Svaté země, kterou mu věnovali petrovští
farníci k jeho 10. výročí kněžství.
- kostel sv. Martina 2020V červenci 2012 se ve Strážnici konalo evropské setkání piaristické mládeže a téhož roku
proběhla oprava kaple sv. Rocha.
Od roku 2013 máme díky o. Lukášovi v naší farnosti ostatky sv. Jana Pavla II.
Březen 2014 - byl proveden archeogeofyzikální průzkum v kostele Panny Marie. Vrty
zjistily, že hladina vody je 1,0 5m pod podlahou lodi kostela.
Rok 2015 byl poznamenán opravou 4 zvonů (2 zvony Panna Maria a 2 zvony sv. Martin).
V roce 2016 - Svatý rok Božího milosrdenství - papež jmenoval některé kněze misionáři
milosrdenství - odpouští hříchy, které přináleží odpustit jen papeži. U nás se jím stal o.
Lukáš.
O prázdninách 2016 bylo v Polsku Světové setkání mládeže se Sv. Otcem Františkem. Otec
Lukáš vzal naši mládež na předprogram do Bolszewa s piaristy, jiní jeli s olomouckou
arcidiecézí do Opole. Všichni pak přejeli do Krakowa, kde se setkali se sv. Otcem.
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Červenec 2017 – ve Strážnici probíhalo
Mezinárodní
setkání
piaristické
mládeže.
Zrestaurován obraz Panny Marie Strážnické.
28. října 2018 o. Lukáš vysvětil kapličku Všech
svatých u Veselské brány. V kostela P. Marie
provedena injektáž a projekt oprav kostela.
V říjnu 2019 o. Lukáš pořádal farní pouť do Itálie.
Začala rekonstrukce fary.
Rok 2020 byl ve znamení nečekaných a neustále
se měnících situací způsobených omezeními
v rámci epidemiologických opatření. Otec Lukáš
inicioval přenosy mší svatých online, byly zřízeny
nové webové stránky www.piaristestraznice.cz.
Bolestným zásahem bylo náhlé povolání na

věčnost otce Jacka. Otec Lukáš se
ujímá správy radějovské farnosti. I
přes nepříznivé okolnosti různých
omezení se ve farnosti nadále slouží
mše svaté a udělují svátosti. Proběhla
oprava exteriéru kostela sv. Martina a
varhan u Panny Marie.
-covidová kněžská služba 2020Milý otče Lukáši,
Děkujeme za všechnu Vaši práci a život s námi. Přejeme Vám, ať Vás Pán Bůh vede dál
životem, dá Vám potřebnou energii a chuť k další práci. Svěřujeme Vás Panně Marii
Strážnické a věříme, že jste u Ní v nejlepších rukou.
Budete u nás vždycky vítán!
Farní rada

Od ministrantů
Otče Lukáši,
informace o Vašem přeložení nás zasáhla nepřipravené. V sakristii nám už teď chybí Váš
smích a dobrá nálada, kterou jste kolem sebe šířil. Upřímně vůbec netušíme, co budeme
dělat, až nám dojdou poslední zásoby kadidla, které jste nám koupil! Kdo bude doplňovat
hostie a před Velikonocemi objednávat paškály? Kdo bude mít kázání, při kterých
nebudeme usínat?
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V každém z nás jste zanechal spoustu vzpomínek, ať už to byly nezapomenutelné výlety do
Olomouce, Krakova, Prahy… Ministrantské tábory ani další výlety by se jistě nemohly
uskutečnit bez Vašeho požehnání.
Vaše nácviky před významnými svátky byly vždycky úderné, plné energie a častokrát nás
pak na faře čekalo malé pohoštění. Ostatně ze slavnostních obědů po ministrantských
slibech se již stala tradice.
Kdykoliv, když jsme měli nějaký dobrý nápad, nikdy jste nás neodmítl, ale vždycky se nás
snažil vyslechnout a pomoci nám. K našim chybám během liturgie jste byl vždycky velmi
tolerantní a bral to vždy s úsměvem.

Ministrantské sliby 2019, www.clovekavira.cz L. Janík
Od nás, kluků od oltáře, máte velký obdiv, že jste se nebál pustit do oprav strážnické fary.
Díky tomu jsme mohli pomoct a zažít skvělou atmosféru se zážitky, na které se prostě
nezapomíná. Jako třeba škrábání nekončících omítek s farářem, který víc než farářem je
kamarádem.
Budeme na Vás s radostí a nadějí myslet, že se zas jednou vrátíte jako strážnický farář.
Vězte, že s námi se všemi můžete počítat. A při nejbližší příležitosti Vám s radostí budeme
opět sloužit u oltáře. Ať Vás na Vaší cestě provází ochrana Panny Marie Strážnické!
Vaši věrní ministranti
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Rozloučení z Petrova
Otče Lukáši!
„Nejsme na zemi proto, abychom tu opatrovali muzeum, ale proto, abychom pěstovali
zahradu překypující kvetoucím životem, která je určena pro krásnější budoucnost.“
To jsou slova papeže Jana XXIII.
Tak i z tohoto důvodu nám život zřejmě přináší všelijaké změny, mnohdy i
nečekané, a tak nás posunuje dál anebo chcete-li, blíže k věčnosti.
A i když víme, že všichni se sejdeme v nebi a říkáme si, proč být smutný – ono to
prostě asi jinak nejde. Tak se nám v těchto dnech dere do srdcí smutek a do očí slzy. Jsou to
slzy vděčnosti, lásky za všechny okamžiky s Vámi ve mši svaté, u zpovědi, při udělování
svátostí, za všechny modlitby za nás, za letmé pokývání hlavou při setkání jen tak na ulici,

slzy poděkování za to, co jste pro nás, naši farnost udělal, vyřídil, zajistil, za vedení našich
dětí, za tábory, poutě a za celou Vaší kněžskou službu zde mezi námi.
Více než slova však řeknou intenzivní chvíle, dají člověku sílu a umožní pozorovat
život z něžné strany. Plynoucí čas, stejně jako vůni květiny nezadržíš, ale ten okamžik se
neztratí, stane se součástí Tebe.
A my Vám přejeme, ať v životě čerpáte z let strávených na jižní Moravě, ať Vám
umožní hledět vpřed a setkávat se s novými lidmi. Ať víte, jak naložit s málem, ať poznáte,
že štěstí je tam, kde si uděláte čas a budete prostě žít.
K rozloučení přidáváme krátkou modlitbu:
Milý Bože, Otče náš, Ty otce Lukáše dobře znáš.
Dej mu, prosím, požehnání, ať anděl od zlého jej chrání.
Až na zemské pouti vykoná vše, co má,
pak přiveď jej do nebe, ať je šťastný u Tebe.
Přejí, loučí se a zároveň na brzké a časté opětovné setkání se těší Vaši Petrovjané
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Od mládeţe
Milý otče Lukáši,
Za celé spolčo mládeže bychom Vám chtěli ze srdce poděkovat za všechny chvíle, které
jste s námi strávil nejen na různých cestách do cizích krajů, ale i doma v rodné Strážnici.
Doufáme, že se jednou opět shledáme a vydáme se společně za dobrodružstvím!
Hodně sil a Božího požehnání přeje spolčo

Společné slovo starostů Stráţnice, Petrova a Radějova, které
zaznělo při loučení na mši svaté
Vážený a milý otče Lukáši!
Stojíme tady jako zástupci 3 sesterských obcí Strážnice, Petrova a Radějova, které jsou
propojeny dávnou historií a léta spolu sdílí duchovní vedení farností. Tradičně si užíváme
vzájemné pospolitosti, jsme si v našich obcích dobrými sousedy. Stojíme při sobě v dobrém
i horším, jak si právě v těchto dnech znovu uvědomujeme – plni smutku z odchodu našeho
milého pana faráře, ale i díků a snad též naděje v jeho brzký návrat.
Propojeni jsme nejen tradicí, ale právě osobností našeho duchovního otce, který naše obce
svým přátelstvím ještě více spojuje; je ke všem spravedlivý, nikomu z nás nenadržuje… A
navzdory tomu, nebo možná právě proto, že nás má tzv. přečtené (zná naše silné i slabší
stránky, stejně jako naše obecní specifika), cítíme, že nás bere a má nás všechny stejně rád.
Zkrátka je to otec, jak se patří, který to s lidmi skvěle umí, vede a je nablízku, když je ho
třeba, s námi se směje a raduje, ale stejně tak umí energicky utnout spory a omezit
nedorozumění, jež se občas objevují v každém lidském společenství, ta obecní nevyjímaje.
A zvláště dnes, kdy se mnohé naše rodiny náhle a nečekaně musí loučit se svými
nejbližšími a ztrácí často doslova pevnou půdu pod nohama, je takový duchovní průvodce
oporou, jistotou, kotvou v neklidném moři. Děkujeme Bohu, že my jej máme.
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O Tobě, Lukáši, mluvíme a za Tebe a
Tobě chceme poděkovat.
Přišels k nám v roce 2004 z jiné
země, z úplně jiného kulturněhistorického
prostředí
a
též
jazykového, věkem dosti mladý a
díky svým schopnostem, inteligenci,
vzdělání, empatii a živé víře sis velmi
rychle získal všeobecný respekt a
uznání. Výborně sis osvojil naši
mateřštinu. Už 17 let s námi žiješ
naše životy; sdílíš okamžiky velké,
zlomové – svatby, křty, poslední
vyprovázení, ale máš ve svém srdci místo i pro obyčejné dny s námi. Přátele máš nejen
uvnitř našich farních společenství, ale uznávají tě a mají rádi i lidé tzv. nevěřící, které
přijímáš bez předsudků a upřímně jim nasloucháš.
A tak, jako samozřejmě zapojuješ do své kněžské služby ochotné a aktivní osoby laické,
obdobně jsi nabídl partnerský přístup i nám, obecním samosprávám. Nejednou jsme mohli
ocenit Tvé schopnosti při přípravě investičních akcí na území našich obcí. Vzorně
udržované církevní památky ve vzájemné spolupráci jsou jistě velmi důstojnou vizitkou i
pozvánkou do našeho kraje. O tvém zapojení a osobní pomoci při nejrůznějších našich
akcích společenských, kulturních či sportovních, a lásce k našim tradicím ani nemluvě.
Mohli bychom dlouho ještě hovořit dál, ale výčet Tvých zásluh není naším cílem.
Otče Lukáši, moc Ti děkujeme! Velmi si toho všeho vážíme! Chceme v našem díle
pokračovat a pevně věříme, že – když Pán Bůh dá – za nějaký (nedlouhý) čas opět
společnými silami. Moc bychom si to přáli.
Renata Smutná, Eva Mlýnková, Martin Hájek

Od České křesťanské akademie a Orla
Milý otče Lukáši,
je zvykem, že v průběhu let se kněží ve farnosti po nějaké době střídají. Také u nás naše
farnost zažila již mnoho služebníků Kristových, na které s radostí i hrdostí v srdci
vzpomínáme.
Když jsme se však doslechli o plánovaném odchodu Vás, Otče Lukáši, asi nikdo nedokáže
vypovědět, jak nás všechny tato informace zasáhla. Jste to vy, kdo naši farnost proměnil
v opravdové, živé společenství. Jste to vy, kdo dokázal zaplnit náš kostel v době, kdy
v jiných městech zejí kostely prázdnotou. Víme o mnohých věřících i nevěřících, kteří jezdí
(v současnosti sledují on-line) na mše svaté do Strážnice právě kvůli Vaší osobnosti, Vašim
kázáním. Jste to vy, kdo vytvořil nebo aktivně podporoval nejrůznější aktivity naší farnosti,
včetně akademie, s energií a bez předsudků, kdo se zajímal o veřejné dění i mimo farnost.
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Všichni si uvědomujeme, jak je tato služba náročná. Psychicky, časově, organizačně. Kněz
je ten, kdo slouží Kristu. Křtíte naše děti, oddáváte naše zamilované a pohřbíváte naše
drahé. Za to velmi děkujeme.

Kolednická mše sv. 2017 – www.clovekavira.cz Z. Šišpera
A přece! Pracovat s takovou šíří i hloubkou v tomto společenství, rozumět zdejším
obyvatelům, vnímat naši morálku, kulturu, zkrátka organizovat celý život farnosti
s takovým citem, to zdaleka přesahuje úkoly kněze. Přijal jste nás, laiky, jako rovnocenné
partnery, kteří se mohou podílet na životě farnosti, aniž by měli pocit, že se jedná o nutnou
povinnost.
Za toto a vše další, nevyřčené, z celého srdce děkujeme. A věříme, že se v naší farnosti zase
shledáme.
Za ČKAMonika Chovancová
Za TJ OREL StrážniceJan Tomšej a Pavla Vašíčková

Pozdrav ze severu
Je to zvláštní, ale v této "koronavirové" době jsem se strážnickou farností spojena víc než
kdy jindy. Nejen telefonáty s přáteli, ale také poslechem nedělních mší svatých. Vždy, když
se vrátím z naší bohoslužby, pustím si tu strážnickou a těším se na pěknou promluvu otce
Lukáše a na ohlášky, díky kterým jsem vždy v obraze o tom, co se u nás děje. A tak jsem se
o třetí velikonoční neděli dozvěděla, že otec Lukáš ze Strážnice odchází. Překvapilo mě to,
stejně, jako vás, i když jsem s ním neměla možnost prožít tolik času jako vy. Ale vždycky,
když jsme se ve Strážnici potkali, se o. Lukáš zajímal, jak se máme a jak fungujeme ve
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farnosti. On to v našem kraji zná. Polská Jelení Gora od nás není tak daleko. A tak jsem se
před časem zmínila i o připravovaném zvonu pro zdejší kostel.
Nedávno mě při ohláškách moc potěšilo pozdravení otce Lukáše adresované přímo naší
rychnovské farnosti. Ten večer jsem mu zavolala s poděkováním a on se mezi řečí zeptal,
jak jsme daleko se zvonem. Jaké bylo mé překvapení, když sám od sebe navrhl, že vyhlásí
sbírku na podporu našeho záměru. Za to bych mu chtěla touto cestou ještě jednou moc
poděkovat. A nejen jemu. Poděkování patří vám všem, kdo jste do sbírky přispěli. Pán Bůh
zaplať.
Otci Lukášovi přeji, ať mu Pán Bůh odplatí vše dobré, co pro strážnickou farnost (i ty
okolní) vykonal a ať jej na novém působišti provází svým požehnáním.
Z Rychnova u Jablonce n. N. Olga Valentová.

Slzy v očách
Je to už 17 roků, co sem sa poprvé potkal s otcem
Lukášem. Pamatuju si to jak dneska. Bylo to před
farním kostelem. On tenkrát eště neuměl vůbec
česky, ale my sme si už tenkrát rozuměli. Hned
sem věděl, že je to ten kněz, kerého tady
potřebujeme. Tenkrát sem ho aj pozval k nám
dom, abysme sa víc poznali. On nabídku přijal a
asi se mu u nás líbilo, protože chodíval často.
Probírali jsme tehdá různé záležitosti, protože
eště nevěděl, jak to u nás chodí. My sme se na
něho dycky těšili. Dycky nám dal nejaků dobrů radu v náboženských věcách. Poznali sme
sa aj s jeho rodičama, jednů sem jim pověděl, že majů výborného syna. Velice rád také
vzpomínám na to, jak sme s ním jeli do Čenstochové. Na to teda nikdy nezapomenu. My
sme ho doma brali už skoro jak člena naší rodiny. Kdokoli k němu mohl dojít ke svaté
zpovědi, kdykoli potřeboval, dycky si udělal čas. Třeba aj na fáru. Dycky dokázal poradit a
hlavně potěšit. Kolik dokázal Otec Lukáš udělat dobrého pro našu farnost a aj město, to
snad ani nikdo neví. Dyž sem sa ale v nedělu při přenosu dověděl, že musí odejít, tak sem
to nechápal. Beru všecko tak, že je to Boží vůle, ale aj tak mám enom slzy v očách a
připojuju za něho modlitbu. Připojte sa ke mně, to je nejlepší, co možeme udělat.
LK

Něco o našem panu faráři
Asi není třeba se příliš rozepisovat, jak velmi neradostně zasáhla strážnické farníky a stejně
tak i farníky z přilehlých obcí zpráva, že mimořádně oblíbený a respektovaný místní farář
o. Lukáš nás za několik dnů natrvalo opustí. Nejen v ústním podání, ale velmi rychle se i na
internetu objevila spousta smutných a zklamaných příznivců, kteří tuto zprávu jen velmi
neradi přijali. Bohužel se nám to zklamání a smutné loučení s naší obětavou a radost
přinášející osobností asi nevyhne.
Na otce Lukáše a jeho činnost strážnického pastýře mám taky řadu hezkých vzpomínek.
Nejvíce se mně vybavuje ta první, jak jsem jej poprvé uviděl na strážnické půdě. Jednoho
všedního dne na přelomu léta července a srpna v roce 2004, nějakou chvíli před večerní mší
se v kostele sv. Martina objevil nějaký mladík. Civilně sportovně oblečen se pomalu sunul
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uličkou podél lavic u levé zdi chrámu a zvídavě se rozhlížel po všech stranách kostela.
Spolu se svým stejně starým sousedem jsme si tohoto tzv. turisty všimli a ve snaze být
vtipní jsme zažertovali, že ten mladý si to tady prohlíží, jako by to chtěl koupit. Mezi tím se
námi sledovaný mladík přemístil až ke dveřím sakristie. Odtud si zase důkladně prohlížel
zdejší oltář a my jsme nelenili svým zneuznaným humorem a opět jsme prohodili, že to by
asi nezaplatil. Ani jsme nezpozorovali a mladík nám v sakristii zmizel a my znovu hloupě
vtipkovali, že asi šel smlouvat cenu. Po chvíli zvuk zvonku oznámil zahájení mše a spolu
s příchodem tehdejšího faráře otce Jiřího se v mešním oblečení objevil jako spolu-celebrant
onen mladík, a nám bylo už jasno, o koho se jedná. Jen na doplnění, na začátku mše nám
byl panem farářem představen nový, již dříve avizovaný kaplan. Dnes po 17 letech od
nástupu onoho mladíka se jen těžko smiřujeme se skutečností, že by nás měl tento
populární, nyní už dlouho strážnický farář, opustit.
Jestliže jsem uvedl na jeho adresu „populární strážnický
farář“, jistě mně všichni, kteří jej znají, dají za pravdu.
Dokonale se sžil s naším městem a spolu náležejícími
obcemi, spadajícími pod strážnickou farnost a tím i
s celým regionem. Je nejen komunikativní osobností, ale i
dokonalým organizátorem, pečujícím o místní a okolní
církevní objekty a památky. Ve svých mešních kázáních
dbal, či dbá, i o rozšíření duševních obzorů svých farníků.
Vzpomínám na jednu jeho homilii před několika týdny,
kde se zmínil o myšlenkách T. G. Masaryka, Karla Čapka
a tyto dával do kontextu s biblickými příběhy.
Bylo by toho na sepisování hodně, ale nelze opomenout jeho aktivitu v současné
dlouhotrvající koronavirové krizi. Nejviditelnější a obdivuhodné jsou internetové přenosy o
nedělích a svátcích, na kterých se podílí s velmi šikovnými, technicky zdatnými mladíky,
pod známou značkou NEVIDITELNÍ. Stejně tak je velmi vítáno nedělní dopolední
podávání sv. přijímání jak ve Strážnici, tak i v Radějově a Petrově. Ke všem kladům a
popularitě otce Lukáše mezi našimi farníky a dalšími občany přispívá i skutečnost, že
dokonale ovládá náš jazyk jak slovem, tak i mimořádně písmem.
Jestli se opravdu, bohužel k naší nevoli, budeme muset rozloučit, tak na nás, otče Lukáši,
občas vzpomeňte i modlitbou, stejně tak, jako to budeme určitě činit i my.
Miroslav Tomeček

Postní věnečky v našich farnostech
Děkujeme všem, kteří vydali svědectví o své úctě ke kříži a
během postní doby přicházeli formou kytičky zanechat
vzkaz ostatním.
Postní věnečky doslova rozkvetly množstvím květů. Na
věnečky postupně připnuli lidé přes tři stovky květů - co
květ, to návštěva některého Radějovjana, Strážničana,

Radějov
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Petrovjana nebo Sudoměřičana. Ke kříži přicházely rodiny i
jednotlivci, babičky s vnoučaty… a zastavovali se
k modlitbě. Je to velice krásné svědectví o lásce ke Kristu,
kterou máme v sobě. Děkujeme! Rozkvetlé věnečky nyní
budou zdobit pietní místa o. Jacka v našich farnostech.
-hc-

Petrov

Sudoměřice

Strážnice

FARNOST RADĚJOV
Děkujeme, otče Lukáši
Někdy se stává, že my si něco přejeme, chceme, aby se náš život ubíral
určitým směrem. A Pán Bůh to zařídí trochu jinak. Neznáme Boží záměr či
důvod. Většinou ani nevidíme, jak postupně do sebe to Boží puzzle zapadá.
Náš život je velmi krátký, abychom ty důvody Boží Prozřetelnosti pochopili.
Na druhou stranu jsem byla svědkem i toho, kdy jsem po pár letech
pochopila, proč zrovna toto Pán Bůh zařídil, a nemoc začala dávat smysl.
I v profesním životě je dobré po pěti deseti letech změnit pozici, tak aby nedošlo k
vyhoření. Člověk už mívá úzké vidění. Ztrácí pro svou práci motivaci a už se mu nedostává
energie. A vždycky, když něco končí, tak zároveň i něco nového začíná.
Služba o. Lukáše na Moravě pro tuto chvíli končí. Pán Bůh ho potřebuje v Krakově. Čeká
ho tam nějaký úkol, pro který je vhodný pouze on. Doufáme, že se naše cesty znovu potkají
a jeho služba na Moravě ještě neskončila.

Otče,
moc děkujeme za Vaši službu. Přejeme Vám na Vaší cestě hodně zdraví,
to vidíme v době pandemie jako to nejdůležitější. Taky hodně energie
v další práci, spoustu úsměvů a smíchu, dobrou náladu. Hodně síly a
pevných nervů. Máme Vás moc rádi. Budeme na Vás vždy pamatovat
v modlitbách..
Vaši Radějovjané
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FARNOST SUDOMĚŘICE

Modlící se matky
Modlící se matky v Sudoměřicích oznamují, že od pondělí 12.4 2021
se budou k modlitbám za děti a rodiny scházet každé pondělí vždy
ve 20.00 hodin. Během letních prázdnin (červenec, srpen) se
modlitby matek nekonají.
Zveme do svých řad nejen mladé maminky s malými dětmi, ale
také babičky a ženy, které zatím děti nemají. Těšíme se na
společenství modlitby.
H. Tomčalová

I ,, NEDĚLNÍ PROCHÁZKA KE KOSTELU“ MŮŢE ZLEPŠIT
ŢIVOTNÍ PODMÍNKY CHUDÝCH V MISIÍCH
Vzhledem k omezením nebylo možné
uspořádat tradiční jarmark podle zažitých
zvyklostí, přesto se nám s Boží pomocí a
dobrosrdečností lidí podařilo vybrat velký dar,
ze kterého máme upřímnou radost. Farníci, ale
i ti, kteří nepatří mezi věřící, cíleně přišli na
,,nedělní procházku ke kostelu“, aby podpořili
zambijské misie. Částka 16000,- Kč a 35,Euro, která přesáhla naše očekávání, byla
zaslána na vzdělávání dětí chudých rodin.
Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli i těm, kteří
napekli a připravili výrobky k prodeji.
Nabídka byla bohatá, moc si toho vážíme a
děkujeme všem, zvláště otci Robertovi za jeho
podporu.
Josef a Kateřina Janečkovi
Chiparamba, z.s.

Děkujeme Martinu Miklovi ml., Josefu Janečkovi ml. a Staňovi
Podkalskému za zprostředkování on-line bohosluţeb v našem kostele
v Sudoměřicích.
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Informace
Knihovna křesťanské literatury
Spolkový dům, Masarykova 370, Strážnice
obnovuje po dlouhé přestávce od pondělí 10. května 2021 provoz knihovny. Naše nabídka:
Sami na této zemi – Ladislav Heryán – O Boţí přítomnosti mezi námi.
Ve své knize vede známý salesiánský autor každého k tomu, aby si uvědomil
jak intenzivně nás Boží přítomnost obklopuje. Není místa, kde bychom se s Bohem
nemohli setkat, ať je to nemocniční pokoj nebo rockový koncert. V desítkách příběhů ze
svého působení se Heryán dotýká nejrozmanitějších lidských osudů a vybízí nás, abychom
otevřeli oči svých srdcí a vyšli Boží přítomnosti mezi námi naproti.
Modrý dům – Táňa Keleová-Vasilková
Příběh se odehrává na samotě v modrém domě, kde se na Vánoce setkává velká rodina.
Postupně se před námi odvíjejí nejen osudy, ale i charaktery lidí, které spojuje osobitá a
silná osobnost – jejich matka. Staré paní je sedmasedmdesát let, její osobnost je proniknuta
moudrostí a láskou, ale navzdory tomu, že svoje děti miluje vidí i jejich nedostatky a
slabosti.Osudy členů jedné rodiny se odkrývají v průběhu tří svátků.
Těšíme se na vaši návštěvu: pondělí a středa 9,30 - 11,00 a úterý 16,00 - 17,00

Okénko do stráţnické charity
Milí čtenáři Studánky,
chtěla bych se s vámi podělit o novinky,
které se udály za poslední měsíc u nás na
Charitě ve Strážnici.
Dne 1. 4. 2021 jsem převzala za
přítomnosti starostky města Strážnice Mgr.
Renaty Smutné dar v podobě 420 ks českých
respirátorů, které Charitě věnovala senátorka
Ing. Anna Hubáčková. Za tento dar, který
byl určen pracovníkům terénních služeb
Charity Strážnice, moc děkujeme. Vážíme si
toho, že paní senátorka tímto způsobem
podpořila mnohdy nelehkou práci našich
pracovníků, kteří se dennodenně ocitají tváří
v tvář klientům našich služeb, které je stále
nutné
chránit
nošením
ochranných
pracovních pomůcek, k nimž respirátory
patří zcela prioritně.
Od 6. 4. 2021 jsme znovu zahájili
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provoz naší Sociálně terapeutické dílny Kotva, což její klienti s nadšením přivítali.
Společně se sociálními pracovnicemi se rozhodli začít tím, že v rámci pracovní terapie
napečou drobné cukroví, které pak následně předají zdravotníkům covidových oddělení v
Nemocnici Hodonín, na lůžkovou část na Poliklinice ve Veselí nad Moravou a také kněžím
ve farnosti Strážnice, jako výraz vděčnosti a poděkování za jejich práci v tomto nelehkém
období. Toto krásné gesto příjemci našich dárků velice ocenili.
V pondělí 12. 4. 2021 jsme také znovu zahájili prodej výrobků Chráněných dílen v
naší prodejně, která se nachází v přízemí hlavního sídla Charity Strážnice. Podobu našich
výrobků přizpůsobujeme trendům současné doby a tak mimo jiné zboží u nás na prodejně
najdete také krásné zavinovačky a výrobky z nové mušelínové kolekce, kterou zajisté ocení
nejen všechny nastávající maminky. Všechny výrobky Chráněných dílen lze také zakoupit
také na našem e- shopu www.ave-charita.cz.
21. 4. 2021 byl z farnosti Strážnice
Charitě předán výtěžek z Postní almužny
v celkové výši 37.553,- Kč. Všem lidem dobré
vůle, kteří se do této sbírky zapojili a přispěli
svým darem, ze srdce děkujeme. Jsme velmi
vděční za jakýkoliv příspěvek, který nám
pomůže překonat toto obtížné období. Získané
finance použijeme na úhradu mimořádných
výdajů v době nouzového stavu a také na
podporu naší Sociálně terapeutické dílny, která
pracuje s osobami se zdravotním postižením a
v tomto roce se potýká s mnoha problémy, které jsou spojeny se zvýšenými náklady na tuto
službu.
Koncem dubna proběhne na Charitě rozloučení s naším otcem P. ThLic. Mgr.
Lukaszem Karpinski SP. Smutná zpráva o jeho odchodu z naší farnosti nás velmi zasáhla.
Otec Lukáš s námi nejen aktivně spolupracoval při sbírkách, jako je Tříkrálová sbírka,
Postní almužna a jiné kostelní sbírky, ale také nás uměl potěšit dobrým slovem, které
pohladilo naši duši a dodalo nám sílu do další dobročinné práce. Za to vše mu patří od nás
velké poděkování a přejeme mu, aby se mu na novém působišti dobře žilo a pracovalo, aby
na nás s láskou a v dobrém vzpomínal.
Na závěr jen znovu připomínám, že pokud jste se Vy nebo někdo z vašich blízkých
ocitli v nepříznivé sociální situaci, nevíte si s něčím rady, jste samoživitelé a schází Vám
peníze na základní potřeby, můžete nás kontaktovat. Pokud to bude v našich možnostech,
určitě Vám pomůžeme, nebo poradíme, kam se můžete popřípadě obrátit o pomoc.
Přeji Vám všem hezké a snad už konečně i teplé jarní dny.
Za Charitu Strážnice Marie Štípská, ředitelka
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Nejen pro děti
Kaţdý kněz
potřebuje
pomocníky
On pomáhá nám
a my máme
pomáhat jemu.

„Pane Jeţíši,
ţehnej otci
Lukášovi
a ani na chvilku
ho neopouštěj!“
foto nahoře:
www.clovekavira. Z.
Šišpera 2019,
dole: J. Kyš 2018

Vydává ŘKF Strážnice, Radějov, Sudoměřice pouze pro vnitřní potřebu farností. Redakce si
vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Děkujeme všem přispěvatelům.
Vychází 1.5.2021, náklad 650 kusů, příští číslo vyjde 30.5.2021, uzávěrka příspěvků je
20.5.2021. 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
Farnost Sudoměřice - číslo účtu 262847949/0300
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