Kostelníček
Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov

číslo 3

ročník XIII

Duchovní slovo na postní dobu
Půst vyplývá z potřeby vnitřního očištění člověka,
které jej osvobozuje od nákazy zla a osvobozuje od otročení
vlastnímu „já“, vede k ochotnějšímu naslouchání Bohu a
službě bratřím. (Benedikt XVI.)
Už po několikáté budeme prožívat postní dobu. Je to
pro mne opravdu čas očištěni? Je to doba, kterou dokážu
využít k vlastní obnově, k obnově vztahu k Bohu a druhému
člověku? Není důležité kolik a jak se budu postit, pokud
neočistím své nitro! Pokud neodstraním ze svého srdce zlost,
hněv, posuzováni, půst není k ničemu!
Naslouchejme
Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!!

Božímu

slovu,

obnovme

život

modlitby, prokazujme milosrdenství. To je právy půst!
Takové prožití postní doby vám přejí vaši piaristé:

Rozdíly……………………………………………………………………………………………………………………………..

Jacek, Jiří, Lukáš.

Jméno: ..................................................Příjmení: .......................................................... ...
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Úmysly mší svatých v měsíci březnu
29. 2., středa, 17.30: Za farníky
2. 3., pátek, 17.30: Za B. poţehnání a ochranu P. Marie
s prosbou o dar víry a zdraví

KROKY V POSTNÍ DOBĚ
Pomocí na cestě postní dobou nám mohou být staletími
osvědčené prostředky: modlitba, půst, almuţna a smíření…


4. 3., neděle, 10.30: Za + Josefa Lakosila, manţelku, syna,

mat s Bohem vše důleţité v našem ţivotě. Modlitba je i

za ţivou a + rodinu a DO

projevem naší lásky k bliţním, modlíme-li se za druhé,

7. 3., středa, 17.30: Za + Josefa Holubíka, sestru, zetě, DO
a za ţivou rodinu

MODLITBA nás sbliţuje s Bohem. Je příleţitostí přezkou-

za známé i neznámé…


PŮST zdaleka není jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí

9. 3., pátek, 17.30: Za farníky

se čehokoliv, co je v našem ţivotě zbytečné nebo překá-

11. 3., neděle, 10.30: Za + Marii Veselou, manţela, ţivou a

ţející, co nás spoutává. Kdyţ se postíme, dáváme ve

+ rodinu a DO

svém ţivotě větší prostor Bohu.

14. 3., středa, 17.30: Za farníky



16. 3., pátek, 17.30: Za + rodiče Šmachovy, Danu Ditovu,

ALMUŢNA je praktický projev toho, ţe ve druhých lidech
vidíme Boha. Tím, čeho se postem vzdáme, můţeme

maminku, ţivou a + rodinu

obohatit toho, kdo to potřebuje. Almuţna můţe zname-

18. 3., neděle, 9.00: Na poděk. za 60 let ţivota, ţivou a +

nat: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost a hmotné

rodinu

prostředky všem těm, kteří to potřebují - vlastní děti,

19. 3., pondělí – slav. sv. Josefa, 17.30: Za ţivé a + Josefy

ţivotní partneři, rodiče, osamělí lidé, nešťastní, trpící...

a Josefky ve farnosti

Zřeknutím se něčeho ve prospěch druhých se ztotoţňu-

21. 3., středa – mše sv. nebude
23. 3., pátek, 17.30: Za farníky
25. 3., neděle, 10.30: Za ţivou a + rodinu Brantálovu a Po
těšilovu

jeme s Kristem a naplňujeme zákon lásky.


SMÍŘENÍ A ODPUŠTĚNÍ znamená vyměnit zlo za spásu.
Smíření člověk potřebuje neustále. Smíření s druhými
lidmi, s Bohem a dokonce i se sebou samým… Smíření

26. 3., pondělí – slav. Zvěstování Páně, 17.30: Za farníky

je postoj, který nás orientuje k Bohu.

28. 3., středa – mše sv. nebude
30. 3., pátek, 17.30:

Převzato z www.pastorace.cz
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31. 3., sobota – Květná neděle, 17.30: Za + Annu

křesťanů v Pákistánu.

Dvořákovu, manţela, DO a ţivou rodinu

Neskrývají ani deziluzi s
důsledky „arabského jara“ pro náboţenské

Farní diář:

menšiny v zemích Se-

2. – 3. 3. – farní brigáda na faře,

verní Afriky a zejména v

od 5. 3. – stavební práce na faře,

Egyptě. Velké obavy bu-

10. 3. – ve Stráţnici u P. Marie „mládeţnická“ mše sv. (20
hod.),

dí také růst islámského radikalismu v Nigérii. V minulém roku tam pro svou víru zahynulo nejméně 300 křesťanů. Na

11. 3. – ve Stráţnici u P. Marie se bude konat koncert
varhanní hudby (14.30 hod.),

černém seznamu pronásledovatelů se tato země přesunula z
33 místa v loňském roce na 13. místo.

14. 3. – po mši sv. budeme brát úmysly na mše sv. do
konce června a také bude setkání biřmovanců,

Podobně jako v minulých letech vede v počtu pronásledovaných křesťanů Čína. Odhaduje se, ţe je tam upírána svobo-

18. 3. – sbírka na opravu kostela a fary,

da kultu asi 80 milionům Kristových následovníků. Na se-

24. 3. – ve Stráţnici u P. Marie se bude konat postní
duchovní obnova (pro všechny),

znamu organizace Open Doors se objevily také dvě země,
které na něm v minulých

25. 3. – ve Stráţnici u P. Marie po večerní mši sv. se bude

letech nefigurovaly: Ko-

konat koncert gregoriánské hudby,

lumbie a Kazachstán.

28. 3. – spol. velikonoční zpověď (16.30 – 17.30 hod.),
30. 3. – velikonoční návštěva nemocných,

Se svolením převzato z:

31. 3. – zahájení Sv. týdne, liturgie Květné neděle,

webu české sekce Vatikánského rozhlasu



rozpis poboţností kříţových cest (pátek a neděle) je
v únorovém čísle Kostelníčku
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Drazí,

Farní zprávy

Jak uţ jste slyšeli, na faře se chystá malá-velká oprava.



Myslím tím výměna podlahy v kuchyni a místnosti za kuchyní
(jedná se o vylití betonu a dlaţby), doufám, ţe se podaří

30.3.2012. od 9. hod. ráno.


sehnat novou kuchyňskou linku, nové okna, líčení stěn, atd.
Trhání staré podlahy, obkladů a líčení si představuji, ţe

Velikonoční zpověď nemocných se bude konat
Poprvé ke stolu Páně přistoupí Markéta Nováková a
Martin Prečan a to v neděli 13.05.2012.



uděláme sami – jako farníci.

V sobotu 12.05. v 9.hod. ráno v kostele bude první sv.
zpověď pro děti a jejich rodiny.

Také budou provedené práce na farním dvoře a to: vykopání



Uţ teď chci dát vědět a zároveň poprosit, abyste mysleli

a zapojení kanalizace, okapového chodníku, likvidace ţumpy.

na dva terminy: 16.-21.07.2012 se uskuteční

Celý projekt provede firma Kněţdubské Stavebniny ze

„Indiánská fara“, 29.07.-04.08.2012 – letní tábor pro

Stráţnice.

děti od 8. do 15. let.

Celý projekt bude stát cca. 300.000 Kč.
Firemní práce budou trvat od 5.3. – 30.3.2012.

Nový seznam pronásledovatelů křesťanů

Jak uţ jsem jednou v kostele říkal, nedělám to pro sebe, spíš

Řím. Stejně jako v minulých letech Severní Korea otevírá

pro děti a ty, kteří se rádi setkávají na faře.

seznam zemí, ve kterých jsou křesťané nejvíce pronásledo-

Věřím, ţe pochopíte naše rozhodnutí ohledně rekonstrukce

vaní. Podle nejnovějšího raportu organizace Open Doors asi

fary a podpoříte jej nejen finančně, ale také duchovně. To

100 milionů následovníků Krista trpí pro svou víru. Mezi hlav-

všechno je pro kaţdého z nás.

ními pronásledovateli najdeme devět států s islámskou vlá-

Uţ teď chci poděkovat všem, kteří svou modlitbou, rukama,

dou.

korunkami nás budou podporovat. Z důvodu rekonstrukce

Raport reflektuje nevelké zlepšení situace v Iránu. Před ro-

jsou všechny akce zrušeny, tj. sobotní setkání seniorů,

kem byla tato země hned druhá za komunistickou Severní

maminek, spolčo, zkoušky zpěvu, atd.

Koreou, nyní se před něj dostal Afghánistán, Saúdská Arábie

Setkání seniorů se uskuteční 14.4. v 18.hod., setkání

a Somálsko.

maminek 21.4. ve 20.hod.

Autoři raportu, který hodnotí stav náboţenské svobody v 50.
P. Jacek
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zemích světa, s obavami konstatují značné zhoršení situace
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