Příští rok nás čekají investice do nového obětního stolů a ambonu – částka cca. 170.-230 tis. Kč. Návrhy těchto investic jsem odevzdal
v Olomouci na Arcibiskupství a čekáme na odpověď. V obětním stole
budou ostatky sv. Sestry Faustiny Kowalské (Apoštolky Božího Milosrdenství). Určitě znáte její „Deníček“. Ostatky budou také umístěné
v relikviáři k veřejnému uctívání. V říjnu naplánujeme autobusovou
pouť do Krakowa a vyzvedneme ostatky.
Posvěcení nového obětního stolů bude 24. nebo 26. 6. 2016.
v den výročí posvěcení základního kamene našeho kostela. Hlavním
hostem a celebrantem bude Olomoucký Arcibiskup Jan Graubner. Prosím, abyste už teď mysleli ve svým modlitbách na tuto slavnost. Očekávám, že přijdete za mnou ze svými návrhy, jak uskutečnit tuto událost.
s úctou,
P. Jacek Nowakowski SchP.

Kostelníček
Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov

číslo 4

ročník XVI

Opět stojíme na prahu prázdnin. Končíme školní rok,
končíme první pololetí letošního roku. Máme příležitost
poděkovat Pánu Bohu za vše, co jsme s Jeho pomocí za
tuto dobu vykonali pro druhé, pro naše rodiny, známé,
pro lokální společnost a farnost.
Každý náš dobrý skutek je důkazem, že jsme schopní
překonat naši neochotu, naši slabost a obětovat se pro
druhé. A pokud cítíme, že jsme toho mohli vykonat o
něco víc, prosme Pána, ať nám dopřeje milost obětavé
lásky.
Začíná čas dovolených, táborů, čas, který budeme chtít
využít na odpočinek, a také to bude pro nás příležitost k
poděkování Pánu za dar stvoření. Během prázdninových
cest pamatujme na modlitbu, nedělní bohoslužbu,
zpověď, dobrou křesťanskou literaturu.
Dá-li Pán, v srpnu uvítáme v našich farnostech nového
kněze a spolubratra v naší piaristické komunitě; na
žádost naší komunity a na vlastní přání, podle
rozhodnutí představených řádu, se k nám do Strážnice
(a do Petrova a Radějova) vrátí otec Robert Kalbarczyk
SchP.
Ať vás Pán chrání na vašich prázdninových cestách a my
vás budeme doprovázet naší modlitbou a o modlitbu
prosíme...:)
Žehnají Vaši piaristé Jacek a Lukáš.

Vychází 28. 6. 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
-12-1-

Mt 10,7-15

Mt 10,1-7

Příští týden bude na kovovou mříž namontované plexisklo…
je to ochrana před ptáky, kteří letí do kostela, když je otevřený. Vždy
se budu domlouvat s kostelníkem na otevírání kostela. Je to proto,
abychom měli možnost přes den nahlédnout do kostela (třeba jen na
krátkou modlitbu), aby turisté a návštěvníci naši obce se mohli podívat dovnitř kostela a také, aby byl kostel větraný.
Příští týden budeme prožívat naši pouť. Tento rok připadl svátek na neděli. Mše sv. před kostelem bude v 10.30 hod., hlavním celebrantem a kazatelem bude P. Bernard – představený premonstrátské
komunity na sv. Kopečku u Olomouce. Přede mši sv. starosta p. Martin Hájek uvítá a předá „družbu“ obci Radimov ze Slovenska. Během
mši sv. bude zpovídat P. Karel z Rohatce. Už teď prosím o vaši pomoc – stavění podia bude už v pátek od 16 hod., po mši sv. bude malé
pohoštění před kostelem (doneste prosím vaše dobroty v neděli ráno
do tělocvičny nebo na faru, více u Gábiny Winklerové). Krojovaní
jsou vítaní.
Během prázdnin budeme opravovat sokl v kostele. Celková
částka bude činit cca. 60 tis. Kč.
Na podzim (podle počasí) plánujeme výsadbu živého plotu
kolem kostela – přibližná částka do 15 tis. Plot bude podle návrhu
z habru.

9. 7.

8. 7.

7. 7.

Mše sv. v 18.30 hod. za + rodiče Paletovi, dcery, zetě a D.O.

Mt 9,32-38

Služba kostelníka: rodina Gazdova,
úklid kostela do 19.7 skupina č.12; Den
upálení mistra Jana Husa – Státní svátek
Uklízení podia před kostelem v 16.00
hod.
Mt 9,18-26
6. 7.

5. 7.

Lk 10,1-9

První sobota měsíce; Večer lidí dobré
vůle na Velehradě
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje; patronu Evropy, hlavních
patronů Moravy – Státní svátek; Národní pouť na Velehradě
Mt 9,14-17

Mše sv. v 8.00 hod. za růžencové společenství
Svátek sv. Cyrila a Metoděje – Hlavní
Pouť, mše sv. v 10.30 hod. za poutníky,
dobrodince kostela a celou farnost a
obec + večerní program před kostelem
(více na plakátech)
4. 7.

První pátek měsíce; návštěva nemocných od 9.00 hod. + stavění podia před
kostelem v 15.00 hod.
J 20,24-29
Svátek sv. Tomáše, apoštola, mše sv.
v 18.30 hod. za nemocné z našich rodin

Adorační den v Petrově
Mt 9,1-8
2. 7.

Plátí prázdninový rozpis mší sv.!!!
Mše sv. ve středu v 18.30, neděle 9.00
Mt 8,28-34
Mše sv. v 18.30 hod. na poděkování Pánu Bohu za 85. let života, za celou živou
a + rodinu
1. 7.

Poznámky
Evangelium dne
Svátek + mše sv.
Datum

3. 7.

-2-

Co nás čeká v blízké a daleké budoucnosti…

Také nás na podzim čekají volby do nové Farní Rady. Budeme volit členy ekonomické a pastorační rady. Do ekonomické rady –
3 zastupitele, do pastorační rady – 4 zastupitele. Ekonomická rada
souhlasí nebo ne s výdaji farnosti, pastorační rada zajišťuje běžné dění ve farnosti (akce pro děti a mládež, akce pro seniory, akce pro celou farnost). Poslední slovo však patří faráři, který je zodpovědný za
chod celé farnosti. Není to tak, že to, co si vymyslí farář, tak to bude
platit. Jsou zapotřebí lidé, kteří se budou zajímat o farnost, kteří budou mít nějaké návrhy a plány do budoucna, které se budou týkat celé
farnosti.
Proto prosím, abyste už teď přemýšleli nad vhodnými kandidáty.
-11-
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15. neděle v mezidobí; mše sv. v 9.00
hod. za živou a + rodinu Sečkovu a Vítkovu a za dar zdraví
12. 7.

-3-

19. 7.

18. 7.
16.neděle v mezidobí; mše sv. v 9.00
hod. za rodinu Hoffmannovu a Váňovu

Bl. Česlav a sv. Hyacint
17. 7.

16 7.

Mše sv. na Žerotíně v 10.30 hod. za děti
a účastníky Indiánské Fary
Panna Maria Karmelská
15. 7.

14. 7.

13. 7.

Svátek sv. Benedikta, patrona Evropy

Mt 12,1421
Mk 6,3034

Mt 10,3411.1
Mt 11,2024
Mt 11,2527
Mt 11,2830
Mt 12,1-8

Mk 6,7-13

Mt 10,1623
Mt 19,2729

Den dětí
Oslavu dne dětí pořádaly všechny složky z naší obce. K organizaci se
připojila i farnost.

11. 7.

10. 7.

Sbírka na opravy a provoz kostela!

Fara: Indiánská Fara

Fara: Indiánská Fara

Fara: Indiánská Fara

Fara: Indiánská Fara

Služba kostelníka: rodina Smaženková a
Mlýnková; Fara: Indiánská Fara
Fara: Indiánská Fara

Pouť děkanátu Veselí nad Moravou za
obnovu rodin a nová kněžská a řeholní
povolání na Svatém Antonínku u Blatnice – bude zajištěný autobus, mše sv.
v 15.00 hod.; Fara: Stavění tepee na Indiánskou faru (9.00 hod.)

V sobotu 11. července
se koná pouť veselského děkanátu u Sv. Antonínka na Blatnické hoře
- za obnovu rodin a za nová kněžská a řeholní povolání.
Přesné informace budou na pozvánce ve vývěskách našich kostelů a
ve farních ohláškách.
Autobus pojede:
Radějov - 13,30hod.,
Petrov 13.45hod.,
Strážnice Skal. brána 13.50hod.,
Dolina 13.55hod.,
Flag 14.00hod.
Cena 50,-Kč, zaplatíte v autobuse, přihlašovat se budete v sakristii.

Fara: Tábor dětí z Kuželova

Fara: Tábor dětí z Kuželova
30. 7.

31. 7.

Sv. Ignác z Loyoly – zakladatel Řadů Jezuitu

Mt 13,4753
Mt 13,5458

7. výročí úmrtí P. Jaroslava Joška;
Fara: Tábor dětí z Kuželova
29. 7.

28. 7.

Sv. Marta, mše sv. v 18.30 hod.

Mt 13,3135
Mt 13,3643
Lk 10,3842
Sv. Gorazd a druhové; pamatujme na Hrubou
Vrbku a monastýr bratru pravoslavných
27. 7.

26. 7.

Sv. Jakuba , apoštola; sv. Krištofa – patrona řidičů
17.neděle v mezidobí; mše sv. v 9.00 hod.
24. 7.

25. 7.

J 15,1-8
23. 7.

22. 7.

21. 7.

20. 7.

Sv. Marie Magdalena, mše sv. v 18.30 hod. za +
přátelé z Lučiny
Svátek sv. Brigity, patronky Evropy

Mt 12,4650
J 20,11-18

Po mši sv. svěcení aut, kol, koloběžek…J; Pouť v Tvarožné Lhote
Služba kostelníka: rodina Veselá;
Fara: Tábor dětí z Kuželova
Fara: Tábor dětí z Kuželova

Služba kostelníka: rodina Sýkorová a
Pížová; úklid kostela do 2.8 skupina
č.1
Mt 12,3842

Mt 13,1823
Mt 20,2028
J 6,1-15
-4-

Úmysly apoštolátu modlitby
ČERVENEC
1.
Aby politická odpovědnost byla na všech úrovních prožívána
jako vysoká podoba lásky.
2.
Za křesťany v Latinské Americe, aby tváří v tvář sociálním nerovnostem vydávali svědectví lásky k chudým a přispívali k bratrštější společnosti.
3.
Za mladé lidi, aby na přímluvu svatého Jáchyma a Anny měli
odvahu vstupovat do manželství a vychovávat děti.
SRPEN
1.
Za dobrovolníky, aby se velkoryse věnovali službě potřebným.
2.
Abychom uměli vyjít ze sebe a stali se bližními pro ty, kdo se
nacházejí na okraji mezilidských a společenských vztahů.
3.
Abychom na přímluvu Panny Marie Nanebevzaté šťastně došli k
cíli své pozemské pouti.
Zájezd Matice svatoantonínské na Valašsko
Již tradiční srpnový poutní a poznávací zájezd Matice svatoantonínské
se uskuteční v sobotu 8.srpna.
Pojedeme zase na Valašsko - tentokrát nás pozval P. Petr Dujka, farář
Dolní Bečva. Přesný program bude na pozvánce ve vývěskách. Cena
350,- Kč, zaplatíte v autobuse, přihlásíte se u paní Budinské, důvěrnice
Matice svatoantonínské.

Misijní pomoc
Prodej misijních kalendářů za 250,- Kč. Celý Váš příspěvek se použije
na nákup zařízení přístavby dětského domu Nová přítomnost v Indickém Bijapuru. Tyto děti jsou nakaženy virem HIV, nemají příležitost
studovat a trpí chudobou. Dětský dům provozuje místní řád Jezuitů.
Kalendáře si můžete zakoupit v sakristii v kostele Panny Marie ve
Strážnici.
Další informace u V. Studénky.

-9-
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25. neděle v mezidobí, Krojovaná mše sv. na Žerotíně
v 10.30 hod. za poutníky, celou farnost a obec

Mk 9,30-37

Sbírka na opravy a provoz
kostela!; Nové číslo Kostelnička
Krojovaná pouť na Žerotín, sraz u kostela v 9.00
hod.

Služba kostelníka: rodina
Bajarová; úklid kostela do
27.9 skupina č.5

Mše sv. v 18.30 hod. za + Annu Káčerkovu,
manžela, švagra, dvoje rodiče a D.O.
Sv. Proměnění Páně
5. 8.

Mt 18,1-14

Sv. Klára
11.8.
12. 8.

Mt 18,1520

J 12,24-26

9.8.

8.8.

10.8.

Mt 16,2428
Mt 17,1420
J 6,41-51

Mt 14,2236
Mt 15,2128
Mk 9,2-10

Mt 14,1321

J 6,24-35

Mt 14,1-12

Sv. Dominika; Mše sv. v 8.00 hod. za celé růžencové společenství
Sv. sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky
Evropy; 19. neděle v mezidobí, mše sv. v 9.00 za
+Marii a Františka Svobodovi, dceru, dvoje rodiče a za živou a + rodinu Křížanovu
Svátek sv. Vavřince

7.8.

6.8.

Svátek sv. Jana Marie Vianney – patrona farářů

18. neděle v mezidobí, mše sv. v 9.00 hod.

4. 8.

3. 8.

2. 8.

1. 8.

Tábor dětí z Břeclavi na faře

Služba kostelníka: rodina Dvořáková; Tábor dětí z Břeclavi na faře
Tábor dětí z Břeclavi na faře

Tábor v Polsku + Tábor dětí
z Břeclavi na faře
Služba kostelníka: rodina Prečanová; úklid kostela do 16.8 skupina
č.2; Tábor v Polsku + Tábor dětí
z Břeclavi na faře
Tábor v Polsku + Tábor dětí
z Břeclavi na faře
Tábor v Polsku + Tábor dětí
z Břeclavi na faře
Tábor v Polsku + Tábor děí
z Břeclavi na faře
První pátek měsíce; Tábor v Polsku
+ Tábor dětí z Břeclaví na faře
První sobota měsíce; Tábor v Polsku
+ Tábor dětí z Břeclaví na faře
Tábor dětí z Břeclavi na faře

Fara: Tábor dětí z Kuželova

Uvědomuji si, že je to pokus o správné naplánovaní dění farnosti. Napsal jsem akce, o kterých vím, ale určitě jsou věci, které
tam chybí… Některé akce se určitě budou měnit… připadné změny budou v ohláškách. Ještě jednou prosím o vaši větší spolupráci na Kostelničku

20. 9.

Mše sv. v 18.30 hod. z nedělní platností!!!

Lk 8,1-3
Lk 8,4-15

18. 9.
19. 9.

Panna Maria Bolestná
Sv. Ludmila, mše sv. v 18.30 hod. za + Josefa Bedravu, celou živou rodinu a D.O.

15. 9.
16. 9.
Lk 7,36-50

Lk 2,33-35
Lk 7,31-35

Svátek Povýšení sv. Kříže

14. 9.

17. 9.

J 3,13-17

24. neděle v mezidobí, mše sv. v 9.00 hod.

Lk 6,20-26
Lk 6,27-38
Lk 6,39-42
Lk 6,43-49
Mk 8,27-35

Mše sv. v 18.30 hod. za + rodiče Káčerkovi, za živou
rodinu Káčerkovu a Winklerovu s prosbou o dary Ducha sv. a ochranu Panny Marie

10. 9.
11. 9.
12. 9.
13. 9.

9. 9.
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Mt 23,27-32

Mt 24,42-51

Svátek sv. Josefa Kalasanského – Zakladatele Řadů Piaristů
Mše sv. v 18.30 hod. za živou a + rodinu
Sečkovu, Lesniakovu a Kosovu, za dar zdraví a dary Ducha sv.

Sv. Monika

25. 8.

27. 8.

8.9.

7. 9.
Svátek Narození Panny Marie

23. neděle v mezidobí, mše sv. v 9.00 hod za
cele farní společenství a na poděkování Bohu
za letošní úrodu
6. 9.

5. 9.

Mše sv. v 18.30 hod. za + Apolonii Komoňovu
Bl. Terezie z Kalkaty; Adorační den farností;
Mše sv. v 8.00 hod. za celé farní společenství
4. 9.

3. 9.

Mše sv. v 18.30 hod.

Mt 1,1-23

Lk 6,6-11

Služba kostelníka: rodina Říhová a
Příborská

Adorace Nejsvětější Svátostí do 12.00
hod. (můžete se zapisovat na listinu
vzadu kostela)
DOŽÍNKY !!! a posvěcení školních
aktovek; Pouť členů Matice svatohostýnské na Svatém Hostýně
Lk 6,1-5
Mk 7,31-37

Návštěva nemocných od 9.00 hod.

Po mši sv. setkání Farní Rady!!!

Fara: Tábor dětí z Polešovic;
děkovná dožínková pouť s procesím
na sv. Antonínek v 10.30 hod.
Služba kostelníka: rodina Káčerková a
Winklerová; úklid kostela do 13.9 skupina č.4; Táborák na faře???

Fara: Tábor dětí z Polešovic

Fara: Tábor dětí z Polešovic

Fara: Tábor dětí z Polešovic

Fara: Tábor dětí z Polešovic

Služba kostelníka: rodina Nováková;
Fara: Tábor dětí z Polešovic
Fara: Tábor dětí z Polešovic

Služba kostelníka: rodina Sečková;
úklid kostela do 30.8 skupina č.3

Sbírka na opravy a provoz kostela!;
Strážnická Pouť

Strážnická Pouť

Začíná pouť ve Strážnici

Tábor dětí z Břeclavi na faře

Lk 5,33-39

Lk 5,1-11

Lk 4,38-44

Lk 4,31-37
1. 9.
2. 9.

Lk 4,16-30

Mk 7,1-23

22. neděle v mezidobí, mše sv. v 9.00 hod za
+ rodiče Marii a Františka Sasínovi, za živou
rodinu a D.O.
30. 8.
31. 8.

Mk 6,17-29

Umučení sv. Jana Křtitele

Mt 25,1-13

29. 8.

28. 8.

26. 8.

Mt 23,23-26

J 1,45-51

J 6,60-69

21. neděle v mezidobí, mše sv. v 9.00 hod za
+ Josefa Štípského a za celou živou rodinu
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

23. 8.
24. 8.

Mt 23,1-12

Památka Panny Marie Královny

22. 8.

Mt 22,34-40

21. 8.

Mt 20,1-16
Mt 22,1-14

Mše sv. v 18.30 hod.

20. 8.

19. 8.

Mt 19,23-30

18. 8.

J 6,51-58

Lk 1,39-56

Mt 19,16-22

20. neděle v mezidobí, mše sv v 9.00 hod za
+ Josefa Nováka, manželku, rodiče, sestru a
D.O.

Svátek sv. Maxmiliána Kolbe; mše sv.
v 18.30 hod.
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Mt 18,2119.1
Mt 19,3-12

17. 8.

16. 8.

15. 8.

14. 8.

13. 8.

