Kostelníček
Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov

číslo 10

ročník XIII

„V měsíci říjnu uctíváme Pannu Marii zvláštním
způsobem

jako

Královnu

posvátného

růţence.

V modlitbě růţence hledíme spolu s Marií na Krista.
Matka Boţí nám ukazuje svého Syna a chce, abychom
mu stále byli nablízku a ţili s ním ve společenství.
Čas

strávený

modlitbou

není

nikdy

časem

promarněným, jakkoli naléhavě na nás mohou ze všech
stran

doléhat

tíţivé

povinnosti.

Věrné

dodrţování

modlitby je zárukou,
ţe celý náš den bude
posvěcen.“

(Benedikt

XVI.)
Přejeme
kaţdodenní
v modlitbě

vám
věrnost

a

kaţdo-

denní objevování krásy modlitby.
Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!!
Jméno: ..................................................Příjmení: .......................................................... ...
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S darem modlitby – vaši piaristé: Jacek, Jiří,
Lukáš
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Úmysly mší svatých v měsíci říjen

Farní diář


8. 10., pondělí: pouť do Šaštína

s prosbou o B. poţeh. do dalších let, za ţivou a



10. 10., středa: po mši sv. setkání farní rady

+ rodinu



14. 10., neděle: sbírka na opravu kostela



21. 10, neděle: sbírka na misie



26. 10., sobota: růţencová poboţnost na

7.10, neděle, 10.30: Na poděk. P. Bohu za 60. let ţivota

10. 10., středa, 17.30: Za ţivou a + rodinu Bajarovu,
Gazdovu a DO
12. 10., pátek, 17.30: Na poděk. P. Bohu a P. Marii za 60.
let spol. ţivota s prosbou o další ochranu
14. 10., neděle, 9.00: Za + Josefa Štípského a Marii Durno

Ţerotíně


svatých

vu, za ţivou a + rodinu a DO
17. 10., středa, 17.30: Za + Ludmilu Bajarovu, manţela,



s prosbou o B. poţeh. do dalších let

2. 11., pátek: od 9 hod. návštěva nemocných, od
16.30 hod. soukromá adorace Nejsv. Svát.

rodiče, ţivou a + rodinu
19. 10., pátek, 17.30: Na poděk. P. Bohu za dar ţivota

31. 10, středa: mše sv. z vigilie slavnosti Všech



4. 11., neděle: po mši sv. dušičková poboţnost
na hřbitově; listopadový Kostelníček

21. 10., neděle, 10.30: Za + Josefa Brantála, bratrance, ro
diče a DO

Biblické fotostřípky

(převzato z www.katolik.cz)

24. 10., středa, 17.30: Za + Josefa Potrusila, manţelku, ţi
vou a + rodinu a DO
26. 10., pátek, 17.30: Za farníky
28. 10., neděle, 10.30: Na poděk. P. Bohu za 18. let ţivota
s prosbou o ochranu P. Marie
31. 10., středa, 17.30: Za farníky

2. 11., pátek, 17.30: Za + farníky a DO
4. 11., neděle, 10.30: Za + Marii Káčerkovu, syna Jin

Hledejte dobro a ne zlo a budete žít,
a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak
říkáte.
Am 5,14

dru, rodiče Svitákovy, ţivou a + rod. a DO
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