níte farního zájezdu do Šternberka.
Přesné informace o něm si přečtete na plakátcích, které budou v dubnovém čísle našeho farního časopisu a ve vývěskách našich kostelů.
Předběžný program zájezdu 18. dubna 2015 :
7.30 hod. odjezd ze Strážnice
8.00 – 9.00 hod. Staré Město u Uherského Hradiště - návštěva nového
kostela Sv. Ducha
10.30 - 11.30 hod. Dub nad Moravou - mariánské poutní místo, kostel
Očišťování Panny Marie
11.30 – 12.30 hod. polední přestávka s možností obědu v Restauraci u
Havlů
v Dolanech (6km před Šternberkem), nebo z vlastních zásob
13.00 - 14.00 hod. Šternberk - prohlídka opraveného farního kostela s
průvodcem
14.15 hod. návštěva kláštera klarisek – kapucínek
společné setkání se sestrami
prohlídka kaple a prostorů pro krátkodobé osobní duchovní obnovy
možnost soukromých rozhovorů
17.30 hod. společné večerní chvály se sestrami
18.00 hod. odjezd domů
Srdečně zveme - Milena Šašinková a Anna Budinská

Kostelníček
Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov

číslo 2

ročník XVI

K zamyšlení
„…Půst má svůj plný smysl tehdy, jestliže je: zřeknutím

se něčeho ve prospěch potřebných lidí, nebo když je
mým (zcela nepatrným) připojením se ke Kristově
utrpení (to je případ pátečního postu), případně když je
výrazem mého přesvědčení, že se něčeho vzdávám
proto, abych tím nějak (třeba zcela subjektivně) projevil
svou lásku k Bohu, případně odstranil něco, co mi v
lásce k Bohu nebo v lásce k bližním překáží.
Kromě toho může mít půst význam sebevýchovný

Letní farní tábor v Polsku u Baltu
Kdy: 2. – 8. Srpna 2015.
Kolik: cca. 4.000 Kč. Pokud se podaří sehnat sponzoru, tak cena půjde
dolů. Cena zahrnuje: cestovné, pojištěni, ubytovaní, jídlo, vstupné do
muzeí, plavba lodí, 2x zmrzlina, 1x táborák…
Přihlášky a záloha 1.500 Kč. do konce dubna. Počet míst – 20.
Cesta vlakem bez přesedání. Hodonín – Gdynia.
Ubytovaní a strava na faře v obci Zelistewo. Podíváme se do krásných
míst a měst u polského Baltu. Navštívíme města: Gdansk, Gdynia,
Sopot, Wejherowo, Puck, Hel…
Více informaci u o. Jacka, tel. 733325655, jacekn@centrum.cz

(cvičím se v odříkání), zdravotní (chci snížit nadváhu),

Vychází 8. 3. 2015 pro vnitřní potřebu farnosti
Náklad 90 kusů

Převzato z: www.pastorace.cz

ale také sebeobdivný - chci sobě či druhým ukázat, co
jsem dokázal. Žádný z těchto motivů ovšem nemůže

hrát v rozhodnutí pro půst z pozice víry žádnou
význačnější roli a ten poslední je vyloženě špatný, je-li
dominantní……“
Mons. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., kněz pražské arcidiecéze,
teolog a autor duchovní literatury.

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

SVÉ NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY MŮŽETE VHODIT DO KRABIČKY VZADU V KOSTELE
-8-1-

Úmysly mší svatých:
11.3., středa, 17.30., za + Jarmilu a Jiřího Lenze a
ochranu Boží pro rodinu
13.3., pátek, 17.30., za + rodiče Josefa a Marii Helískovi, živou rodinu Štefkovu a D.O.
15.3., neděle, 9.00., za + Bohumila Hrachovského,
dvoje rodiče, sourozence a D.O.
18.3., středa-vigilie sv. Josefa, 17.30., za všechny
Josefy z naši farnosti
20.3., pátek, 17.30., za + Jana Báborského, rodiče a
D.O.

23.3., neděle, 9.00., za + Jana Čajku, bratra, dvojí
rodiče, živou rodinu a D.O.
25.3., středa-Slavnost Zvěstování Páně, 17.30., za
všechny, kteří pomáhají úklidem, výzdobou,
službou kostelníka v našim kostele
27.3., pátek, 17.30., za + rodiče Kameníkovi, Pospěchovy, za živou a + rodinu a D.O.
29.3., Květná neděle, 9.00., za celé farní společenství
2.4., Zelený Čtvrtek, 19.00., za všechny kněze, kteří
pracovali a pracují v naši farností
3.4., Velký Pátek, 19.00., velkopáteční obřady!!!
-2-

Farní zájezd
Prožíváme Rok zasvěceného života.
V lednu jsme se modlili za řeholníky a řeholnice, aby v tomto roce
objevili znovu radost z následování Krista a s horlivostí se věnovali
službě chudým.
Seznámíme čtenáře s řádem klarisek – kapucínek, který v naší zemi
založila současnice sv. Kláry – sv. Anežka Přemyslovna v roce 1234
v Praze na Františku.
Kláštery klarisek vznikaly později v Opavě, Chebu, Olomouci a na
dalších místech naší vlasti. Všechny ale byly zrušeny Josefem II. v
roce 1782.
Sestry sv. Kláry přišly pak k nám až v roce 1914, do Litoměřic. Byly
to klarisky z Holandska, které měly konstituce upravené podle Řádu
bratří kapucínů, tedy klarisky – kapucínky.
Klášter v Litoměřicích trval však jen do roku 1950. Sestry pak prožily
internaci, pracovaly v továrně a v domovech důchodců. Od roku 1977
do roku 1990 žily v charitním domově v Oseku u Duchcova. V roce
1990 se připojily ke společenství mladých sester, které vznikalo od
roku 1981 pod vedením bratří kapucínů.
Od 2. 2. 1990 bydlely mladé sestry ve Šternberku na faře. Později přijely i starší sestry z Oseka. Na pozemku farní zahrady se pak začal
budovat nový klášter, který posvětil dne 24. 11. 1996 arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner.
Celá stavba byla vybudována výhradně z darů. Za všechny dobrodince, kteří řád podporovali a stále ještě mu pomáhají, se denně vděčně
sestry modlí a vyprošují jim i jejich rodinám Boží milosti a požehnání. Každý týden v sobotu je za ně obětována mše svatá.
V kontemplativním životě sester je na prvním místě modlitba a rozjímání Božích tajemství.
Nejvyšším pravidlem jejich života je následování Krista podle evangelia v duchu sv. Františka a sv. Kláry. Jsou hlasem, který denně prosí
u srdce nebeského Otce.
Více na www.klarisky.cz.
(Zdroj – Informační materiál sester klarisek – kapucínek ze Šternberka)
Jak mají sestry upravený denní pořádek, to se dozvíte, když se zúčast-7-

4.4., Bílá Sobota, 20.00., za farní společenství a celou

Drazí,
Vím, že někteří čtou Písmo sv. denně. Níže uvádím způsob jak číst

obec

evangelium na každý den. Je to jednoduché… Bereme do ruky Nový

5.4.,

Zákon a hledáme evangelia (jsou na začátku) a pak podle návodu na-

10.30., za živé a + farníky

jdeme správnou kapitolu a verše.

6.4., velikonoční Pondělí, 9.00., za nemocné a osa-

Slavnost

Mt. (evangelium), 4. (kapitola), 1-11. (verše).
Mt. – evangelium podle sv. Matouše
Mk. – evangelium podle sv. Marka

Páně,

neděle,

mělé z naší farností
10.4., pátek, 17.30., s prosbou o vzájemné porozumění a ohleduplnost mezí farníky
12.4., neděle, 9.00., na poděkování Pánu Bohu za

Lk. – evangelium podle sv. Lukáše

šťastných 70 a 60 let života s prosbou o Bo-

J. – evangelium podle sv. Jana

9.3., pondělí – Lk 4,24-30
10.3., úterý – Mt 18,21-35
11.3., středa – Mt 5,17-19
12.3., čtvrtek – Lk 11,14-23
13.3., pátek – Mk 12,28-34
14.3., sobota – Lk 18,9-14
15.3., neděle – J 3,14-21
16.3., pondělí – J 4,43-54
17.3., úterý – J 5,1-16
18.3., středa – J 5,17-30
19.3., čtvrtek – Mt 1,16-24
20.3., pátek – J 7 1-10, 25-30
21.3., sobota – J 7 40-53
22.3., neděle – J 12,20-33
23.3., pondělí – J 8,1-11
24.3., úterý – J 8,21-30
25.3., středa – Lk 1,26-38

Zmrtvýchvstání

ží požehnání do dalších let

26.3., čtvrtek – J 8,51-59
27.3., pátek – J 10,31-42
28.3., sobota – J 11,45-56
29.3., neděle – Mk 14,1-15
30.3., pondělí – J 12,1-11
31.3., úterý – J 13,21-38
1.4., středa – Mt 26, 14-25
2.4., čtvrtek – J 13,1-15
3.4., pátek – J 18,1-42
5.4., neděle – J 20,1-9
6.4., pondělí – Mt 28,8-15
7.4., úterý – J 20,11-18
8.4., středa – Lk 24,13-35
9.4., čtvrtek – Lk 24,35-48
10.4., pátek – J 21,1-14
11.4., sobota – Mk 16,9-15
12.4., neděle – J 20,19-31

Farní diář:


8-10.3. na faře ubytován P. Vít Hlavica s ministranty



13-15.3. na faře ubytováni ministranti z Kněždubu



14.3. brigáda na osekávaní soklu v kostele



20.3., 16-17. hod. předvelikonoční zpověď



25.3. setkání Farní Rady



27.3. od 9.00. hod. návštěva nemocných



29.3. Květná neděle-posvěcení ratolestí (kočiček)



2-6.4. Velikonoce: (Zelený čtvrtek-mše sv. v 19.00. hod.; Veliký
Pátek- obřady v 19.00 hod.; Bílá Sobota-mše sv. ve 20.00 hod.;
Zmrtvýchvstání Páně-mše sv. v 10.30. hod.; velikonoční
-3-
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pondělí- mše sv. v 9.00. hod.)


4.

8.4. setkání Farních rad s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem ve Veselí nad Moravou

od slov vyjadřující světský úpadek.
5.



30.4. stavění Majo na farním dvoře



1.5. pěší pouť do Strážnice k Janu Pavlu II.



3.5. První sv. přijímání, mše sv. v 10.30 hod.

Uzdravujte rány srdce olejem odpuštění. Odpouštějte lidem, kteří
vás zranili a ošetřujte rány, které jste způsobili druhým.

6.

Dbejte na svou práci. Vykonávejte ji s nadšením, pokorou, kompetencí, zanícením a s vděčností.

7.

Služby kostelníka:

Pečujte o svůj jazyk. Očistěte jej od urážlivých a hanlivých slov i

Varujte se závisti a žádostivosti, nenávisti a záporných citů, které
užírají váš vnitřní pokoj a mění vás na lidi zničené a ničící.

9.3.-15.3. rodina Káčerková + Winklerová

8.

Mějte se na pozoru před záští, vedoucí k pomstě, před leností,

16.3.-22.3. rodina Říhová + Příborská

vedoucí do existenciální eutanázie, před ukazováním prstem, ve-

23.3.-29.3. rodina Bajarová

doucí k domýšlivosti a před neustálým stěžováním dovádějící

30.3.-5.4. rodina Lovecká

k zoufalství.

6.4.-12.4. rodina Prečanová + Potrusilová

9.

Pečujte o bratry a sestry, kteří to potřebují… staré lidi, nemocné,

13.4.-19.4. rodina Gazdová

hladové, bezdomovce a cizince. Podle toho totiž budeme souze-

20.4.-26.4. rodina Smaženková + Mlýnková

ni.

27.4.-3.5. rodina Sýkorová + Pížová
Úmysly apoštolátu modlitby na březen
9 předsevzetí papeže Františka pro nový rok…
1.

Pečujte o svůj duchovní život, o vztah k Bohu, který je základem
všeho, co děláme a co jsme.

2.

Pečujte o rodinný život a dávejte dětem a drahým nejenom peníze, ale především čas, pozornost a lásku.

3.

Pečujte o své vztahy s druhými, proměňujte svou víru v život a

1. Aby se ti, kdo se věnují vědeckému výzkumu, dali do služeb blaha
člověka v jeho celistvosti.
2. Za ženy, aby byl stále více uznáván jejich jedinečný přínos, kterým
přispívají k životu církve.
3. Za sílu k odpuštění pro každého, kdo v srdci uchovává nenávist.

slova v dobré skutky zejména vůči nejpotřebnějším lidem.
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