Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014
Přítomni:
O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová,
Lenka Příborská

Kostelníček
Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov

Program:

Každý z nás nějak plánuje

1.

Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše
svaté a občerstvení

(nebo už má naplánované) na

Osvětlení a odvodnění kostela - osvětlení kostela bude sponzorováno p. Hudečkem, na odvodnění kostela byla schválena bezúročná půjčka 100 000,- od piaristického řádu.

rodinný výlet, tábor pro děti

2.

číslo 6

ročník XV

prázdninové měsíce. Dovolená,
apod. Každý z nás má právo na
chvilku klidu, na odpočinek.
Snažme se tento čas dobře využít.

Kostel v roce 1983

Snažme se v kráse přírody uvidět ruku milujícího Boha,
který nám lidem svěřil tuto zem.
Během prázdninových cest nezapomeňme na nedělní
mši sv., každodenní modlitbu, zpověď.
Snažme se během prázdninových cest navštívit nějaké
poutní místo, kostel, kde strávíme nějaký okamžik v
modlitbě a zároveň poděkujme Bohu za dar stvoření, za
dar života a víry.
Vám všem přejeme krásné prožití prázdnin – vaši
otcové Jacek a Lukáš.

Vychází 29. 6. 2014 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
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Úmysly mší svatých v měsíci červenec, srpen a září

Pozvání Matice svatoantonínské Matice svatoantonínská

29. 6., neděle, 9.00: Za živou a + rodinu Hrachovskou,

Vás srdečně zve na poutní a poznávací zájezd na Valaš-

Mončekovu a DO

sko - sobota 9. srpna 2014 - Štípa, Fryšták, Ploštiná,

2. 7., středa, 17.00: Na poděkování P. Bohu za 35 let
společného života, za celou živou a + rodinu a DO
5. 7., sobota, 10.00: Pouť
6. 7., neděle, 9.00: Za rodinu Hoffmannovu a Váňovu
9. 7., středa, 18.30:
13. 7., neděle, 9.00: Na poděkování P. Bohu za 60 let
života s prosbou o Boží požehnaní a ochranu P.
Marie

Újezd u Val. Klobouk, Luhačovice. Podrobnosti budou na
pozvánkách ve vývěskách našich kostelů.

Starší skupina chrámového sboru, ženy, které zpívají na
pohřebních obřadech oznamují, že už nebudou z vážných důvodů na pohřbech zpívat. Ze skupiny se se nemůže zúčastňovat obřadů několik žen z vážných zdravotních důvodů (4 ženy) a některé už odešly na věčnost
(Kotková Helena, Káčerová Marie). Obáváme se, že vy-

17.7., středa, 18.30:
20.7., neděle, 9.00: Za + rodiče Marii a Františka Sasínovi, živou a + rodinu a DO
23.7., středa, 18.30:
27.7., neděle, 9.00: Za živou a + Anny z farnosti
30.7., středa, 17.30:
2.8., sobota, 8.00: Panny Marie Královny andělů, Za
celé růžencové společenství a nemocné z naších
rodin

stoupení v počtu jen několika málo zpěvaček by bylo
nedůstojné.
Děkujeme vám za přízeň, kterou jste nám více než padesát let projevovali. Ani se to nezdá, ale všichni opravdu stárneme. Věřte, že jsme vám všem bez rozdílu vždy

ochotně vyhověli a je nám líto, že už je naše situace tak
obtížná. Věříme, že nás mladší nahradí, nebo podle
možnosti ještě vypomůžeme.

3.8., neděle, 9.00: Za celé farní společenství
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Prázdninový rozpis bohoslužeb

6.8., středa, 18.30: Svátek Proměnění Páně, Za + ro

Během prázdnin (od pondělí 30. 6.) platí „prázdninový“

diče Bačíkovi, Sasínovi, celou živou a + rodinu a

rozpis bohoslužeb; případné změny budou během ne-

DO
10.8., neděle, 9.00: Za dar zdraví, za + manžela, dvoje

dělních ohlášek.

rodiče, sourozence a DO

Radějov:
Neděle 9.00 hod.

13.8., středa, 18.30:

Středa 18.30 hod.

15.8., pátek, 17.00: Slavnost Nanebevzetí Panny Ma-

Mše sv. ve Strážnici:

rie, Za + Eugeniusza Nowakowskiego, za celou ži-

Nedělní mše sv.: sobota u sv. Martina 18.30 hod

vou a + rodinu

neděle u Panny Marie: 7.30 hod a 10.30 hod
mše sv. ve všední dny: u Panny Marie: pondělí a čtvrtek

17.8., neděle, 9.00: Za + Andělu Bačíkovu, manžela,
děti a DO

18.30 hod

20.8., středa, 18.30: Za celé farní společenství

u sv. Martina pátek 7.30 hod

24.8., neděle, 9.00: Za + Jana a Anežku Hřibňákovi, za
živou a + rodinu Paličkovu a Štípskou

Mše sv. v Petrově:
neděle 18.30 hod

27.8., středa, 18.30: Za Řad Piaristů, za nová povolání

úterý 18.30 hod

31.8., neděle, 9.00: Za + Jana a Annu Ťulákovy a živou

Zveme Vás na pouť za obnovu rodin
na Velehradě v sobotu, 12. července. Je to pouť našeho
veselského děkanátu. Program a odjezd autobusu - na
pozvánkách ve vývěskách kostelů.

rodinu

3.9., středa, 18.30: Za celé farní společenství, za ne
mocné z naších rodin
5.9., pátek, 17.00: Adorační den, - za celé farní spole.
čenství
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7.9., neděle, 9.00: Svátek Narození Panny Marie, Za
rodiny z naši farností

Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou
oběť za záchranu světa, Ti v něm nabízím své modlitby,

10.9., středa, 18.30: Za + rodiče Káčerkovi, syny, snachy, zetě, vnuka a celou živou rodinu a DO
14.9., neděle, 9.00: Svátek Povýšení svatého Kříže,
DOŽINKY

práce, utrpení i radosti.
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a
dává mi sílu svědčit o Tvé lásce.
Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou

17.9., středa, 17.00: Na poděkování P. Bohu za dar ži-

církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť

vota s prosbou o Boží požehnaní a ochranu P. Ma-

zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

rie do dalších let

Červenec

19.9., pátek, 17.00: Za + rodiče Ludmilu a Františka
Hřibňákovi, za živou rodinu a DO

21.9., neděle, 9.00: Za + Josefa Bedravu, zetě, + rodinu Mrázkovu, za celou živou rodinu a DO

Všeobecný: Aby sportovní události vždy přispívaly k rozvoji bratrství mezi národy a k růstu lidskosti. Evangeli-

zační: Aby Duch Svatý podporoval dílo laiků, kteří hlásají evangelium v nejchudších zemích. Národní: Aby ti,

24.9., středa, 17.00:

kdo žijí ve svornosti, vytrvali a ti, kteří jsou v rozepři, se

26.9., pátek, 17.00: Za + Františka Kamenika, man-

obrátili k lásce.

želku, dvoje rodiče a DO
28.9., neděle, 9.00: Za + Cyrila Čajku, manželku, syny, zetě, DO a za živou rodinu
Farní diář


Srpen
Všeobecný: Aby uprchlíci násilně vyhnaní ze svých domovů nalezli ochranu a získali příslušná práva. Evangelizační: Aby křesťané v Oceánii mohli radostně hlásat víru

3.7. čtvrtek, od 9 hod. návštěva nemocných před

lidem na svém kontinentu. Národní: Za lidi hledající

pouti

smysl života, aby poznali Krista, který je cestou, prav-

4.7. pátek, v 16 hod. brigáda na stavění podia před kos-

dou a životem.

telem. Prosím ochotné muže, aby se dostavili v
-4-
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7.9., neděle – Mt. 18.15-20

18.9., čtvrtek – Lk. 7.36-50

8.9., pondělí – Mt. 1.1-23

19.9., pátek – Lk. 8.1-3

9.9., úterý – Lk. 6.12-19

20.9., sobota – Lk. 8.4-15

10.9., středa – Lk. 6.20-26

21.9., neděle – Mt. 20.1-16

hod. Hlavním celebrantem a kazatelem bude bývalý

11.9., čtvrtek – Lk. 6.27-38

22.9., pondělí – Lk. 8.16-18

12.9., pátek – Lk. 6.39-42

23.9., úterý – Lk. 8.19-21

radějovský farář P. Jan Kováč. Podrobný program

13.9., sobota – Lk. 6.43-49

24.9., středa – Lk. 9.1-6

14.9., neděle – J. 3.13-17

25.9., čtvrtek – Lk. 9.7-9

15.9., pondělí – Lk. 2.33-35

26.9., pátek – Lk. 9.18-22

16.9., úterý – Lk. 7.11-17

27.9., sobota – Lk. 9.43-45

17.9., středa – Lk. 7.31-35

28.9., neděle – Mt. 16.24-27

co největším počtu.


5.5. sobota, naše radějovská pouť. Mše sv. v 10

je na plakátech.


7.7. pondělí, brigáda na uklizení pódia po pouti.



12.7. se bude konat tradiční pouť našeho děkanátu
na Velehrad (pouť za duch. povolání a obnovu ro-

Nás jako radějovskou farnost navíc čekají práce kolem koste-

din); program pouti: 15 hod. modlitba růžence, 16

la, a to během července a srpna. Jedná se o odvodnění, ven-

hod. adorace a v 17 hod. mše sv.; v tuto sobotu ve

kovní osvětlení, malé úpravy uvnitř kostela. Část za osvětlení

Strážnici nebude mše sv.; přihlašte se v sakristii;

kostela plus projekt sponzoruje p. Roman Hudeček, část

na tuto pouť zveme všechny farníky, nejenom ty,

Obec Radějov a zbytek je na nás jako farnosti. Celková fi-

kteří se přihlásí na autobus.

nanční částka se odhaduje na cca. 170. tis. Kč. Už se podaři-



lo vyměnit kabely na zásuvkách a křížové cestě. Tuto cestou
chci poděkovat p. Pavlovi Fialovi za práci, kterou vykonal u
nás v kostele. Také sponzoroval všechny kabely, které jsme

vyměnili. Děkuji Vojtovi Příborskému za pomoc. Veliký dík

14.-19.7. – 4. Ročník „Indiánské Fary“ – více info.
na plakátech .



20.7. – neděle – sbírka na provoz a opravy kostela



21.7. - ….. práce kolem kostela. Odvodňovaní kostela, venkovní osvětlení kostela… budou svolávané

patří Tomáši Potrusilovi za připravení projektu a za pomoc při

brigády – kdo bude moci, ať přiloží ruku k dílu

řešení různých problémů.


27.7. – po mši sv. svěcení nových aut a kol

Denní modlitba:



27.7.-2.8. Farní Tábor v Růžďce u Vsetína.

Nebeský Otče,



6.8. – Svátek Proměnění Páně

kladu před Tebe celý dnešní den a ve spojení s Tvým



15.8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

-8-
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15.-17.8. Strážnická Pouť. Více info. na plakátech.

5.7., sobota – Lk. 10.1-9

6.8., středa – Mt. 17.1-9



17.8. – sbírka na provoz a opravy kostela

6.7., neděle – Mt. 11.25-30

7.8., čtvrtek – Mt. 16.13-23

7.7., pondělí – Mt. 9.18-26

8.8., pátek – Mt. 16.24-28



5.9. – Adorační den naší farnosti, vystav N.S. ve 12

8.7., úterý – Mt. 9.32-38

9.8., sobota – Lk. 9.23-26

hod. pak mše sv. v 18.30 hod.

9.7., středa – Mt. 10.1-7

10.8., neděle – Mt. 14.22-33

10.7., čtvrtek – Mt. 10.7-15

11.8., pondělí – Mt. 17.22-27

11.7., pátek – Mt. 19.27-29

12.8., úterý – Mt. 18.1-14

12.7., sobota – Mt. 10.24-33

13.8., středa – Mt. 18.15-20

13.7., neděle – Mt. 13.1-23

14.8., čtvrtek – Mt. 18.21-19.1



14.9. – Dožínky – poděkování P. Bohu za letošní
úrodu, posvěcení aktovek, knížek a sešitů do nového školního roku

14.7., pondělí – Mt. 10.34-11.1

15.8., pátek – Lk. 1.39-56

Drazí,

15.7., úterý – Mt. 11.20-24

16.8., sobota – Mt. 19.13-15

Vím, že někteří čtou Písmo sv. denně. Níže uvádím způ-

16.7., středa – Mt. 11.25-27

17.8., neděle – Mt. 15.21-28

sob jak čist evangelium na každý den. Je to jednodu-

17.7., čtvrtek – Mt. 11.28-30

18.8., pondělí – Mt. 19.16-22

18.7., pátek – Mt. 12.1-8

19.8., úterý – Mt. 19.23-30

19.7., sobota – Mt. 12.14-21

20.8., středa – Mt. 20.1-16

20.7., neděle – Mt. 13.24-43

21.8., čtvrtek – Mt. 22.1-14

21.7., pondělí – Mt. 12.38-42

22.8., pátek – Mt. 22.34-40

nou kapitolu a verše.

22.7., úterý – J. 1.11-18

23.8., sobota – Mt. 23.1-12

Mt. (evangelium), 4. (kapitola), 1-11. (verše).

23.7., středa – J. 15.1-8

24.8., neděle – Mt. 16.13-20

24.7., čtvrtek – Mt. 13.10-17

25.8., pondělí – Mt. 23.13-22

25.6., pátek – Mt. 20.20-28

26.8., úterý – Mt. 23.23-26

26.7., sobota – Mt. 13.24-30

27.8., středa – Mt. 23.27-32

27.7., neděle – Mt. 13.44-52

28.8., čtvrtek – Mt. 24.42-51

28.7., pondělí – Mt. 13. 31-35

29.8., pátek – Mk. 6.17-29

Lk. – evangelium podle sv. Lukáše

29.7., úterý – Mt. 13. 36-43

30.8., sobota – Mt. 25.14-30

J. – evangelium podle sv. Jana

30.7., středa – Mt. 13. 44-46

31.8., neděle – Mt. 16.21-27

31.7., čtvrtek – Mt. 13.47-53

1.9., pondělí – Lk. 4.16-30

29.6., neděle – Mt. 16.13-19

3.7., čtvrtek – J. 20.24-29

1.8., pátek – Mt. 13.54-58

2.9., úterý – Lk. 4.31-37

30.6., pondělí – Mt. 8.18-22

4.7., pátek – Mt. 9.9-13

2.8., sobota – Mt. 14.1-12

3.9., středa – Lk. 4.38-44

1.7., úterý – Mt. 8.23-27

5.7., sobota – Lk. 10.1-9

3.8., neděle – Mt. 14.13-21

4.9., čtvrtek – Lk. 5.1-11

2.7., středa – Mt. 8.28-34

6.7., neděle – Mt. 11.25-30

4.8., pondělí – Mt. 14.22-36

5.9., pátek – Lk. 5.33-39

5.8., úterý – Mt. 15.1-14

6.9., sobota – Lk. 6.1-5

ché… Bereme do ruky Nový Zákon a hledáme evangelia

(jsou na začátku) a pak podle návodu najdeme správ-

Mt. – evangelium podle sv. Matouše
Mk. – evangelium podle sv. Marka
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