Kostelníček
Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov

číslo 8

ročník XV

Drazí farníci,
křesťanská víra učí, že smrt je odplata za hřích. První lidé chtěli být
bohy, a stali se odsouzenci. Pán Bůh vzal život, ale nevzal naději.
Na smrt nemáme myslet, ale máme na ni pamatovat. My křesťané
věříme

a

vyznáváme,

že

když

pozemský

život

skončí,

tak

dosáhneme života věčného.
Člověk je víc než příroda, víc než květina, která tu dnes je a zítra
zvadne. Z člověka přetrvá to, čím je člověk člověkem, jeho
schopnost věřit, doufat a milovat – to z něj přetrvá – to je to trvalé
já – to je naše duše.
V těchto dnech stojíme nad hroby našich zemřelých, ale vždy jako
lidé veliké naděje. Nejen děkujeme těm našim drahým za všechno
dobro, které pro nás vykonali, za lásku a starosti jejich života, ale
myslíme na setkání s nimi. Čas, ve kterém žijeme, to je způsob,
kterým Bůh prověřuje naši věrnost. Chce, abychom vytrvali
v modlitbě, v konání dobra, abychom mu zůstali věrni. Kdo vytrvá
až do konce, spasen bude. Tak to řekl Ježíš. Mysleme na to a
mysleme na své drahé a modleme se za ně.
Je mnoho myšlenek, které nás v těchto listopadových dnech mohou
otevřít sobě navzájem.
My živí jsme jediným skutečným pomníkem těch, kteří
zemřeli a které jsme měli rádi.
Ať nám všemohoucí Bůh žehná a Panna Maria ochraňuje
P. Jacek
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Úmysly mší svatých v měsíci listopad
9.11., neděle, 9.00. – Za ++ dvoje rodiče, syna Pavla, živou rodinu Helískovu a DO.
12.11., středa, 17.30. – Za živou a + rodinu Sečkovu a Vítkovu a
DO.
16.11., neděle, 9.00. – Za ++ kmotry Možišovi, za jejich čtyři +
děti, vnučku a za celou živou rodinu
19.11., středa, 17.30. – Za + Josefa Matušku, dvoje rodiče, živou
a + rodinu a DO.
21.11., neděle, 9.00. – Za + Ludmilu Mlýnkovu a manžela, za celou živou rodinu a DO.
23.11., neděle, 9.00. - Na poděkování P. Bohu za dar života
s prosbou o B. Požehnání a ochranu P. Marie do dalších let
26.11., středa, 17.30. – Za + Annu a Josefa Loveckou, Cecílii Zubalíkovou, živou a + rodinu
28.11., pátek, 17.30. – Za + Anežku Bedravovu, za živou a + rodinu a DO
30.11., neděle, 9.00. – Za celé farní společenství s prosbou o dobré prožití adventní doby
3.12., středa, 17.30. – Za + Antonii Lakosilovu, manžela a syna,
a + Františku Štípskou, manžela, za živou a + rodinu
a DO
5.12., pátek, roráty 6.30. – Za nemocné z našich rodin a modlící
se matky
6.12., sobota, 8.00., - Za ++ Cyrila a Růženu Petrovi
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Milí farníci,

7.12., neděle, 9.00. Za + P. Cyrila Pížu, živou a + rodinu a DO

farní rada rozhodla o výměně 50 letých koberců za nové, které budou stát 36.000 Kč, včetně dovozu a pokládky. Tímto vás farníky

Farní diář:
•

10.-15.11. – P. Jacek je na kněžských řádových exerciciích

•

15.11. – setkání seniorů na faře

•

16.11. – sbírka na provoz a opravy našeho kostela

Služby kostelníka:

•

22.11. – karneval pro děti a celé rodiny

3.11.-9.11. rodina Veselá

•

23.11. – Slavnost Krista Krále

•

28.-29.11. – IV setkání piaristických ministrantů na faře

•

29.11. – od 20.00.-21.00. hod. ADORACE N.S. v kostele na

prosíme, podle vašich možností, o finanční příspěvek na tyto koberce. Kasička na vaše příspěvky bude vzadu v kostele.

10.11.-16.11. rodina Prečanová
17.11-23.11. rodina Dvořáková
24.11-30.11. rodina Sečková
1.12.-7.12. rodina Nováková

zahájení adventní doby
•

30.11. – První adventní neděle

•

5.-6.12. – na faře budou ubytovaní ministranti ze Skalice

8.12.-14.12. rodina Káčerková + Winklerová
15.12.-21.12. rodina Říhová + Příborská
22.12.-28.12. rodina Bajarová
29.12.-4.1.2015. rodina Lovecká
5.1.-11.1. rodina Prečanová + Potrusilová

RORÁTY – každý pátek ranní mše sv. v 6.30. hod., po ní snídaně
na faře. Prosím, abyste se domluvili na přípravě.
Termíny: 5.12., 12.12., 19.12.

12.1.-18.1. rodina Gazdová
19.1.-25.1. rodina Smaženková + Mlýnková
26.1.-1.2. rodina Sýkorová + Pížová

Ze srdce děkuji všem, kteří pomáhali v přípravě svatomartinských
hodů. Ženám za vynikající chlebíčky, koláčky, svařák. Schóle a sboru za překrásný zpěv:) Krojovaným za účast.
Ať nás takové oslavy a radost spojená s díkem Bohu a Panně Marii,
více sbližuje a posiluje v každodenním životě. Sv. Martin sice na
bílém koni nedojel (spíš na mokrém), ale v kostele nás mše sv.
spojila v jednu rodinu:)

Vychází 9. 11. 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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