Kostelníček
Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov

Prožíváme

Piaristický

rok

číslo 5

povolání.

ročník XIII

Naší

modlitbou chceme posílit působení piaristů po celém
světě. Prosíme za nová povolání. V tomto měsíci,
zasvěcený Panně Marii, která je patronkou Řádu
piaristů, pamatujme zvlášť na tento úmysl během
„májových“ pobožností. V úterý 8. května budeme
prožívat svátek P. Marie Matky našeho řádu. Ať Ta,
které je zasvěcené piaristické dílo, se přimlouvá a
pomáhá nám – piaristům – věrně realizovat naše
povolání, a všem, kteří prožívají víru společně
s našim řádem – vám, našim farníkům – vyprošuje
Boží milosti. Pamatujme na slova papeže Benedikta
XVI.: Maria je vzorem a oporou všech věřících!
„Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i
Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!!
Jméno: ..................................................Příjmení: .......................................................... ...

v hodinu smrtí naší. Amen.“
S darem modlitby – vaši piaristé

Tajenka……………………………………………………………………………………………………………………….
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Úmysly mší svatých v měsíci květnu
2. 5., středa, 17.30: Za + Cyrila Bajara, manželku, děti

Farní tábor Jevíčko

a za živou rodinu
4. 5., pátek, 17.30: Za + Josefa Bedravu, zetě, rodinu
Mrázkovu a DO
6. 5., neděle, 10.30: Za + Františku Sečkovu, manžela,
syna, zetě a DO
9. 5., středa, 17.30: Za + Marii Kršovu, manžela, syna,
zetě, živou a + rodinu a DO
11. 5., pátek, 17.30: Na poděk. Bohu za 70. let života
s prosbou o ochranu P. Marie

Uskuteční se
29.7. – 4.8.2012.
na faře v Jevíčku
v okrese Svitavy
Tábor je určen pro děti ve věku 6 – 15 let.
Během tábora navštívíme
westernové městečko, i hrad Bouzov.

13. 5., neděle, 10.30: Za farníky, děti a rodiče
16. 5., středa, 17.30: Za + Petra Gazdu, manželku,
děti a DO
18. 5., pátek, 17.30: Na poděk. Bohu za 80. let života,
dar zdraví, za živou + rodinu

Kdo s námi pojede,
Určitě se nebude nudit.

20. 5., neděle, 9.00: Za + Františku Stránskou, man
žela, syna, živou a + rodinu a DO
23. 5., středa, 17.30: Za + manžela, rodiče Šmachovy
a Kašparovy a živou rodinu

Předběžná cena tábora je 1200,-Kč
Přihlášky u otce Jacka do 10. 6. 2012

25. 5., pátek, 17.30: Za + Petra Podhorného, rodiče
Hrabalovy, DO a za živou rodinu
27. 5., neděle, 10.30: Za + rodiče Klepáčovy, živou a
+ rodinu a DO
30. 5., středa, 17.30: Za farníky
1. 6., pátek, 17.30: Za farníky
3. 6., neděle, 10.30: Za + sestru, živou a + rodinu
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Farní diář
Dovolte, abych navázal na slova otce Lukáše. Obrovský



„májové“ pobožnosti k P. Marii se budou konat
vždy po mších sv.,

dik patří všem, kteří mi věřili, že oprava fary je nutná a
ve svém volném čase mi pomáhali. Jedná se o ženy,



2. 5., středa: po mši sv. setkání farní rady,

které vždy byly ochotné pomoci z úklidem během pra-



4. 5., pátek: od 9 hod. návštěva nemocných, od
16.30 příležitost k adoraci Nejsv. Svát.,

cí, a mužům, kteří pomáhali pří trhaní staré podlahy a


škrabání stěn.

Svát,

Nekonalo by se nic, kdyby nebylo sponzorů a jejich finančních prostředků. Celá kuchyňská linka (materiál)





16. 5., středa: vigilie Nanebevstoupení Páně; po
mši sv. budeme brát úmysly do konce září,

jsme dostali jako sponzorský dar, na líčeni stěn růžencové společenství vybralo částku 9.000. Kč. A opravdu

13. 5., neděle: 1. sv. přijímání; v Petrově první
letošní fatimský večer (od 18.30 hod.),

je od sponzora ze Strážnice a vyrobena místním truhlářem p. Janem Dvořákem a jeho kamarády, dvě okna

6. 5., neděle: po mši sv. spol. adorace Nejsv.



18. 5., pátek: ve Strážnici v kostele P. Marie
nácvik svát. biřmování (19 hod.),

spoustu lidi, kteří se dokázali podělit a přispěli finančně. Pevně věřím, že bez Vaši duchovní podpory, modli-



20. 5., neděle: sbírka na opravu kostela,

teb bychom nedokázali to udělat. Děkuji z celého srd-



25. 5., pátek: ve Strážnici v kostele P. Marie

ce VŠEM

nácvik svát. biřmování (19 hod.),

P. Jacek


27. 5., neděle: Seslání Ducha Sv.; červnové číslo
Kostelníčku
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Pozvánka na farní zájezd na ukončení prázdnin.

Chci poděkovat jak o. Jackovi, tak všem farníkům,

Srdečně vás zveme na tento farní zájezd. Uskuteční se o

kteří se zapojili a pomáhali během oprav na naší faře.

víkendu 31. srpna – 2. září. Odjezd v pátek ráno, domů se

Všichni můžete vidět tyto změny. Zároveň chci připome-

vrátíme v neděli večer. Program zájezdu:


31. 8., pátek: Osvětim (koncentrační tábor), Krakov
(poutní areál Božího milosrdenství),





1. 9., sobota: Krakov (Wawel, St. město, židovská a

nout, že na opravy nebyla použita z farních prostředků
žádná finanční částka. Na opravu jsme zřídli zvláštní
podúčet, na který putovaly peníze od farníků, sponzorů,
a dary, které jsem přivezl z Polska. Opravená kuchyně
bude sloužit všem, kteří se setkávají na faře, skupinám,

univerzitní čtvrt; nedělní mše sv. u piaristů – barokní

které tam budou ubytované a při příležitosti veškerých

kostel Proměnění Páně),

farních akcí. Chci připomenout, že díky práci o. Jacka,

2. 9., neděle: Zakopané – hlavní město polských Tater;

byl už zvelebený farní sklep, zahrada a teď kuchyň. Ješ-

domů se vrátíme přes Slovensko.

tě jednou děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem po-

Přihlášky a podrobné informace ve Strážnici, v CK Travel

máhali (a pomáhají) o. Jackovi v těchto pracích.
Pán Bůh zaplať!

2002 na Předměstí.

o. Lukáš

Setkání skupin na faře
5.5. v 18.00. hod. setkání důchodců na faře,
12.5. ve 20.00. hod. setkání maminek na faře,
19.5. v 17.00. hod. setkání ministrantů na faře,
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