Kostelníček

Letní farní tábor v Polsku u Baltu
Kdy: 2. – 8. srpna 2015.
Kolik: cca. 4.000 Kč. Pokud se

Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov

podaří sehnat sponzory, tak ce-
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«Slepému jsem byl okem a kulhavému nohou»
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(Job 29,15)

táborák…
Přihlášky a záloha 1.500 Kč do konce dubna. Počet míst – 20.

Drazí bratři a sestry,
u příležitosti XXIII. Světového dne nemocných, který ustanovil svatý Jan

Cesta vlakem bez přesedání. Hodonín – Gdynia.

Pavel II., se obracím na vás všechny, kdo snášíte tíhu nemoci a různým způsobem

Ubytování a strava na faře v obci Zelistrzewo. Podíváme se do krás-

jste spojeni s trpícím tělem Kristovým, i na vás, pracovníky a dobrovolníky v oblasti

ných míst a měst u polského Baltu. Navštívíme města: Gdansk, Gdy-

zdravotnictví.
Téma letošního roku nás vyzývá k meditaci o větě z Knihy Job „Slepému

nia, Sopot, Wejherowo, Puck, Hel…
Více informací u o. Jacka, tel.
733325655,
jacekn@centrum.cz

jsem byl okem a kulhavému nohou“ (29,15). Chtěl bych k němu přistoupit z pohledu
“sapientia cordis”, moudrosti srdce.
1. Taková moudrost není teoretickým a abstraktním poznáním nebo plodem
úvah. Podle toho, jak ji popisuje svatý Jakub ve svém listě, je především „čistá, dále
pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani
pokrytecká“ (3,17). Je tedy postojem, který vlil Duch Svatý do mysli a do srdce toho,

(královská cesta ve městě
Gdansk)

kdo se dokáže otevřít vůči utrpení druhých a poznává v něm Boží obraz. Přijímáme
za svoje zvolání žalmu „Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost
srdce“ (Žalm 90,12). V sapientia cordis, jež je Božím darem, můžeme vidět souhrn
plodů Světového dne nemocných.
2. Moudrost srdce znamená sloužit bratrovi. V Jobově řeči, která obsahuje

Vychází 25. 1. 2015 pro vnitřní potřebu farnosti
Náklad 90 kusů

Další informace můžete najít na webových stránkách www.radejov.farnost.cz

SVÉ NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY MŮŽETE VHODIT DO KRABIČKY VZADU V KOSTELE

slova „slepému jsem byl okem a kulhavému nohou“, se zdůrazňuje rozměr služby
potřebným prokazované tímto spravedlivým mužem, jenž se těší autoritě a zaujímá
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důstojné místo mezi staršími města. Jeho morální velikost se projevuje službou
chudému, který žádá o pomoc, jakož i péčí o sirotka a vdovu (verše 12-13).
Kolik křesťanů i dnes prokazuje nikoli slovy, ale životem zakořeněným
v ryzí víře, že jsou „slepému okem“ a „kulhavému nohou“! Jsou to lidé, kteří stojí
nablízku nemocným, když potřebují stálou péči a pomoc při umývání, oblékání i
jedení. Zvláště když se tato služba prodlužuje v čase, může se stát namáhavou a zatěžující. Je poměrně snadné sloužit pár dní, ale je obtížné pečovat o člověka po celé

měsíce anebo dokonce roky, i když on už ani není schopen poděkovat. A přece, jak
velká je to cesta k posvěcování! V takových situacích lze počítat se specifickou blízkostí Pána a zároveň to představuje mimořádnou podporu církvi při jejím poslání.
3. Moudrost srdce znamená být s bratrem. Doba strávená v blízkosti nemocného je posvátným časem. Je to chválení Boha, jež nás připodobňuje obrazu jeho
Syna, který „nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“ (Mt 20,28). Sám Ježíš řekl: „Já jsem mezi vámi jako ten, kdo

slouží“ (Lk 22,27).
S živou vírou prosme Ducha Svatého, aby nám dal milost chápat toto často
tiché doprovázení, při němž jsme vedeni, abychom věnovali svůj čas sestrám a bratřím, kteří díky naší blízkosti a náklonnosti pociťují lásku a útěchu. Jak velká lež se
oproti tomu skrývá za určitými názory, které tolik trvají na „kvalitě života“ a vnucují přesvědčení, že život vážně postižený chorobou není hoden toho, aby se žil!
4. Moudrost srdce znamená vycházet ze sebe a jít bratrovi v ústrety. Náš
svět často zapomíná na zvláštní hodnotu času stráveného u lůžka nemocného, protože jsme zachváceni spěchem, frenetickou činností a výrobou a zapomínáme na rozměr nezištnosti, starosti a péče o druhého člověka. Za takovýmto postojem
v podstatě často stojí vlažná víra, která zapomněla na Pánova slova „pro mne jste to
udělali“ (Mt 25,40).
Proto bych chtěl znovu připomenout „absolutní prioritu ‚vycházet ze sebe vstříc bratru‘, což je jedno ze dvou hlavních přikázání, která zakládají každou morální normu,

Neúčelná kritika zabijí naději a snahu něco dělat. Kostel je pro všechny a je
naši chloubou! Na všechny práce musíme mít souhlas z arcibiskupství
v Olomouci, takže nic neděláme na vlastní pěst! Já nejsem architektem, stavebním inženýrem, projektantem…
Jen doufám, že do budoucna si budeme vzájemně pomáhat a naše
spolupráce ponese ovoce!!!
O. Jacek
Drazí,
Vím, že někteří čtou Písmo sv. denně. Níže uvádím způsob jak čist evangelium na každý den. Je to jednoduché… Bereme do ruky Nový Zákon a hledáme evangelia (jsou na začátku) a pak podle návodu najdeme správnou
kapitolu a verše.
Mt. (evangelium), 4. (kapitola), 1-11. (verše).
Mt. – evangelium podle sv. Matouše
Lk. – evangelium podle sv. Lukáše

Mk. – evangelium podle sv. Marka
J. – evangelium podle sv. Jana

26.1., pondělí – Lk 10, 1-9
27.1., úterý – Mk 3, 31-35
28.1., středa – Mk 4, 1-20
29.1., čtvrtek – Mk 4, 21-25
30.1., pátek – Mk 4, 26-34
31.1., sobota – Mk 4, 35-41
1.2., neděle – Mk 1, 21-28
2.2., pondělí – Lk 2, 22-40
3.2., úterý – Mk 5, 21-43
4.2., středa – Mk 6, 1-6
5.2., čtvrtek – Mk 6, 7-13
6.2., pátek – Mk 6, 14-29
7.2., sobota – Mk 6, 30-34
8.2., neděle – Mk 1, 29-39
9.2., pondělí – Mk 6, 53-56
10.2., úterý – Mk 7, 1-13
11.2., středa – Mk 7, 14-23
12.2., čtvrtek – Mk 7, 24-30
13.2., pátek – Mk 7, 31-37
14.2., sobota – Lk 10, 1-9
15.2., neděle – Mk 1, 40-45

16.2., pondělí – Mk 8, 11-13
17.2., úterý – Mk 8, 14-21
18.2., středa – Mt 6, 1-6.16-18
19.2., čtvrtek – Lk 9, 22-25
20.2., pátek – Mt 9, 14-15
21.2., sobota – Lk 5, 27-32
22.2., neděle – Mk 1, 12-15
23.2., pondělí – Mt 25, 31-46
24.2., úterý – Mt 6, 7-15
25.2., středa – Lk 11, 29-32
26.2., čtvrtek – Mt 7, 7-12
27.2., pátek – Mt 5, 20-26
28.2., sobota – Mt 5, 43-48
1.3., neděle – Mk 9, 2-10
2.3., pondělí – Lk 6, 36-38
3.3., úterý – Mt 23, 1-12
4.3., středa – J 15, 9-17
5.3., čtvrtek – Lk 16, 19-31
6.3., pátek – Mt 21, 33-46
7.3., sobota – Lk 15, 11-32
8.3., neděle – J 2, 13-25
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večeřích pro děti,

a to nejzřetelnější znamení pro rozlišování ve věcech duchovního růstu, jenž je odpo-



20.2., pátek, - po mši sv. setkání farní rady,

vědí na absolutně nezištné Boží sebedarování“ (apoštol. exhortace Evangelii gaudi-



23.2.-1.3., jarní prázdniny,

um,179). Z téže misijní povahy církve pramení „účinná láska k bližnímu, soucit, který



6.3., návštěva nemocných od 9.00. hod. ráno,



7.3., setkání maminek na faře,

rozumí, pomáhá a podporuje“ (tamtéž).
5. Moudrost srdce znamená být solidární s bratrem a neposuzovat ho. Láska
potřebuje čas; čas na léčení nemocných a na návštěvu u nich; čas na to, abychom jim

Služby kostelníka:

byli nablízku, jako to udělali Jobovi přátelé: „Seděli potom spolu s ním na zemi po

26.1.-1.2. rodina Sýkorová + Pížová

sedm dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest

2.2.-8.2. rodina Veselá

je nesmírná“ (Job 2,13). Ale Jobovi přátelé v sobě skrývali negativní úsudek o
něm: mysleli si, že jeho neštěstí je Božím trestem za jeho vinu. Pravá láska však

9.2.-15.2. rodina Prečanová

znamená sdílení, které neposuzuje a nenárokuje si obrácení toho druhého. Je

16.2.-22.2. rodina Dvořáková

svobodná oproti falešné pokoře, jež podvědomě usiluje o uznání a má zálibu ve

23.2.-1.3. rodina Sečková

vykonaném dobru.
Jobova zkušenost nachází svou autentickou odpověď pouze v Ježíšově kříži,

2.3.-8.3. rodina Nováková

nejvyšším skutku Boží solidarity s námi, který je naprosto nezištný a milosrdný. Tato
odpověď lásky na drama lidské bolesti, zvláště nevinné, zůstává stále vtisknuta

Farní rada
Ve středu 21.1., po mši sv. bylo setkání Farní Rady. Je mi líto, že tak
málo lidí využilo nabídky a prosby, kterou jsem vyjádřil při mši svaté, abyste
své názory a nápady předaly buď osobně, či je sepsaly a vhodily je do poštovní schránky. Prosím všechny, kteří mají zájem se angažovat ve věci života
farnosti, aby se nebáli a zapojili se. Vždycky je jednodušší kritizovat, než se
zvednout a zapojit se.
Po prázdninách budou volby do nové farní rady. Počet členů může
být až 12 lidí – v tom případě je 6. členů volených farním společenstvím a
dalších 6. členů stanoví kněz. Prosím, abyste už o tom přemýšleli…
Neznamená to však, že by současná farní rada neplnila své povinnosti. Plní a to moc dobře! Za jejich práci moc děkuji. Před námi jsou další úkoly, které bude potřeba časem řešit, ať už dříve, či o něco později. Nemůžeme
se ještě vrhnout na malování kostela, které je důležité. Je třeba udělat ještě
několik dalších věcí… nový obětní stůl (tento dřevěný je od roku 1978 jako
provizorní…), vyčištění hlavního oltáře, nová zpovědnice, nový sokl kolem
kostela, zabezpečit ohrožené obrazy, zvon je v ohrožení, atd.
Prosím berme na sebe ohled a buďme tolerantní jeden k druhému.
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do těla zmrtvýchvstalého Krista, do jeho oslavených ran, které jsou pro víru pohoršením, ale zároveň znamenají i důkaz pro ni (srov. Homilie při kanonizaci Jana X X III.
a Jana Pavla II., 27. dubna 2014).
Přestože nemoc, samota a neschopnost nabývají převahy nad naším životem
prožívaným jako dar, může se zkušenost bolesti stávat přednostní možností pro zpro-

středkování milosti a zdrojem pro získávání a posilování moudrosti srdce. Proto chápeme, že Job, když se na konci své zkušenosti obrací na Boha, může prohlásit: „Jen z
doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem“ (42,5). I
lidé ponoření do tajemství bolesti a utrpení, jež je přijímáno ve víře, se mohou
stávat živoucími svědky víry, která jim umožňuje setrvávat v samotném utrpení,
i když ho člověk svým vlastním rozumem nedokáže pochopit do hloubky.
6. Svěřuji Světový den nemocných pod mateřskou ochranu Panny Marie,
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která ve svém lůně přijala a zrodila vtělenou Moudrost, našeho Pána Ježíše Krista.

20.2., pátek, 17.30.,

Maria, Trůne Moudrosti, jako naše Matka oroduj za všechny nemocné i za ty, kdo se

22.2., neděle, 9.00., za + Bohumila Hrachovského, dvoje

o ně starají. Učiň, ať ve službě trpícímu bližnímu a skrze zkušenost bolesti dokážeme

rodiče, sourozence a D.O.
25.2., středa, 17.30., za + Josefa Kašpara, manželku, dce-

přijímat pravou moudrost srdce a umožňujeme jí, aby v nás narůstala.

ru, zetě, živou a + rodinu

Tuto prosbu za vás všechny doprovázím svým apoštolským požehnáním.

1.3., neděle, 9.00.,
4.3., středa, 17.30., za živou a + rodinu Sečkovu, Lesnia-

Ve Vatikánu 3. prosince 2014

kovu a Příborskou a za 70 let života

památka svatého Františka Xaverského
FRANTIŠEK

6.3., pátek, 17.30., za nemocné z našich rodin
7.3., sobota, 8.00., za ženy z farnosti

Úmysly mší svatých

8.3., neděle, 9.00., za + Rostislava Nováka, švagry, dvojí

25.1., neděle, 9.00., za živou a + rodinu Sečkovu a Lesniakovu a dary Ducha Sv.
27.1., středa, 17.30., za + Jana Šmacha, dvoje rodiče, ži-

rodiče, za celou živou rodinu a D.O.
Farní diář


31.1., sobota – úklid stromků v kostele od 8.00. hod. ráno,

30.1., pátek, 17.30., za + Vlastimila Kozumplíka a D.O.



2.2., pondělí – svátek Uvedení Páně, Hromnice,

1.2., neděle, 9.00., za dar zdraví a ochranu P. Marie pro ce-



6.2., pátek – návštěva nemocných od 9.00. hod. ráno,

vou a + rodinu a DO

lou rodinu

adorace N.S. v kostele od 16.30. hod., během mši sv. sva-

2.2., pondělí, 17.30., na poděkování P. Bohu za dar řehol-

toblažejské požehnaní a požehnaní chleba a soli na sv.

ního života s prosbou o nová řeholní a kněžská
povolaní z naši farnosti

Agatu,

6.2., pátek, 17.30., za nemocné z našich rodin



6.2., pátek – setkání maminek na faře,

7.2., sobota, 8.00., za růžencové společenství a řeholní po-



11.2., (středa) – Světový den nemocných a Pouť nemocných k P.M. Strážnické, u nás mše sv. nebude. Autobus

volaní
8.2., neděle, 9.00., za + Růženu Zahradníkovu, manžela,
rodiče a vnoučata a D.O.
13.2., pátek, 17.30.,
15.2., neděle, 9.00.,
18.2., středa – popeleční, 17.30., za celé farní společen-

ství s prosbou o dobré prožití postní doby
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odveze nemocné na mši sv. do Strážnice.


14.2., sobota – setkání seniorů na faře,



18.2., středa, - začíná postní doba, den přísného postu,
během mši sv. posypaní hlav popelem; prosím, abyste se

domluvili na vedení křížových cest a na pátečních postních
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