Kostelníček
Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov

číslo 7

ročník XV

Mílí přátelé,
vstupujeme do měsíce, který je
zasvěcený modlitbě růžence.
Snažme se vzít do ruky růženec
a společně s Pannou Marií
rozjímat o životě Pána Ježíše a o
našem životě, vždyť každý z nás
prožíval, prožívá nebo bude
prožívat okamžiky – tajemství
radostné, světla, bolestné a
slavné. U nás v kostele se
modlíme růženec před každou
mši sv. Každý pátek navíc se
budou
modlit
děti
v rámci
dětských mši sv.
Zároveň vás chceme pozvat k účasti na Dnu pokání a
postu za mír ve světě, v rodinách, ve farnosti a za
pronásledované křesťany.
Tento den se bude konat v pátek 3. října. Adorace
Nejsvětější Svátosti začne v 16.00. hod. v kostele.
V 17.00. hod. budou společné modlitby a prosby na
tento úmysl.
Půst není jenom újma v jídle, i když je to hlavní směr
postních dnů, ale co tak půst od TV nebo počítače/
internetu? Je to naše oběť za bratry a sestry,
dobrovolná oběť, která – to přiznejme – nás nic nebude
stát!
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Ve středu 22. října, v den ,kdy církev slaví svátek sv.
Jana Pavla II., se bude konat
Podzimní pouť k ostatkům sv. Jana Pavla II. a zároveň ukončíme letošní strážnickou poutní sezonu. Hostem této podzimní pouti bude otec Oldřich Chocholáč,
mikulovský farář, který spravuje náš bývalý piaristický
kostel v Mikulově. Při této pouti – my, piaristé – předáme otci Oldřichovi ostatky blahoslaveného Petra Casaniho, kněze – piaristy, který v 17. stol. působil na Moravě
(jak v Mikulově, tak ve Strážnici). Bude to znamení duchovní jednoty, která spojuje tato dvě „piaristická“
města na jižní Moravě. Všichni jste srdečně zváni.
Děkujeme vám za spolupráci ve farnosti, za vaši pomoc,
za dobré slovo a radu, za modlitbu.
Také my vás doprovázíme svoji modlitbou – vaši piaristé Jacek a Lukáš.
Úmysly apoštolátu modlitby na říjen 2014
Všeobecný: Za oblasti světa zasažené válkou a násilím,
aby jim Pán daroval pokoj a mír. Evangelizační: Aby
oslavy Světového dne misií probudily v každém věřícím
nadšení k hlásání evangelia po celém světě.
Národní: Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti
vůči Božímu slovu a k pohotové službě bližním.
Úmysly mší svatých v měsíci říjen

1.10., středa, 17.30. – Za + rodinu Šmachovu a Beránkovu, za celou živou a + rodinu a DO
3.10., pátek, 17.30. – za nemocné z našich rodin
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Zasedání farní rady dne 17. 9. 2014

4.10., sobota, 8.00. – za růžencové společenství a
modlicí se matky

Přítomni:
O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Radek Gazda, Pavla
Šmachová, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská
Program:

14.00. – za šedesátníky, za živé a + spolužáky a učitele
5.10., neděle, 9.00. – za + Ing. Jaroslava Prečana, ži-

1) Mše svatá - ve všední den zůstává 17:30

2) Pěší pouť na Žerotín bude v sobotu 25. 10. 2014
3) na Dušičky bude mše svatá v kostele v 9 hod a na hřbitově bude ve
14 hod. pobožnost
4) V sobotu 22. 11. 2014 bude farní Karneval
5) 28.—30. 11. 2014 setkání piaristických ministrantů
6) Roráty - v adventní dobu v pátek v 6:30

vou a + rodinu a DO
8.10., středa, 17.30. – Za + Ludmilu Šárníkovu, sourozence a DO
10.10., pátek, 17.30. – Za + Michala Slováčka, za živou a + rodinu a DO
12.10., neděle, 9.00. – Na poděkování P. Bohu za 30.

7) Vánoce - Betlém ve vjezdu, koledování po obci, Štěpánský táborák

let života, za živou a + rodinu Sečkovu, Les-

8) 31. 12. 2014 ve 23 hod mše svatá na Žerotíně

niakovu a Kosovu a za Dary Ducha sv.

9) Nákup nových koberců do kostela
10)Nákup číselníku
11) Projednání připomínky farníků o slyšitelnosti zpovídajícího se ve
zpovědní místnosti a plísni - zbourání zpovědní místnosti a výstavba
nové.
12) Plány do budoucna : nákup nového topení do kostela, pastorační
činnost, šetření na malování kostela.

15.10., středa, 17.30. – Na poděkování P. Bohu za 20.
let života s prosbou o Boží požehnání a
ochranu P. Marie do dalších let.
17.10., pátek, 17.30. – Na poděkování P. Bohu za dar
života s prosbou o Boží požehnaní a ochranu
P. Marie do dalších let
19.10., neděle, 9.00. – Za + Alžbětu Říhovu, manžela,
děti, živou rodinu a DO

Vychází 28. 9. 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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24.10., pátek, 17.30. – za + Josefa Brantála, bratra
Františka a rodiče
25.10., sobota, 10.30. – mše sv. na Žerotíně za celé
farní společenství
26.10., neděle, 9.00. – Za + Jana Tomečka, rodiče,
sourozence, za celou živou rodinu a DO
29.10., středa, 17.30. – Za manžela a celou rodinu Káčerkovu, za + prarodiče Bačíkovi, Svitákovi
a DO
1.11., sobota, (slavnost Všech svatých)
2.11., neděle, 9.00. – za všechny zemřelé z naší far-

nosti
5.11., středa, 17.30. – Za + rodiče Sasínovi a Kuglíko-

Pozvánka na pouť
Při příležitosti liturgického svátku sv. Jana Pavla II. strážničtí piaristé vás srdečně zvou na Podzimní pouť k ostatkům sv.
Jana Pavla II. a ukončení letošní poutní sezóny v kostele
Panny Marie ve Strážnici.
22. října 2014, středa
17.15 hod.: růžencová modlitba a pobožnost k sv. Janu Pavlu
II.,
18.00 hod.: slavnostní mše svatá
příležitost ke zpovědi od 17.00 do 17.45 hod.
Hl. celebrantem a kazatelem bude P. Oldřich Chocholáč, farář Mikulov - sv. Jan Křtitel (bývalý piaristický kostel). Při
poutní mši sv. předáme mikulovské farnosti ostatky blah.
Petra Casaniho, kněze – piaristy, který v 17. stol. působil jak
v Mikulově, tak ve Strážnici.
Do kostela byly zakoupeny úsporné žárovky.

vi, za + a živé děti a DO
Farní diář


3.10. pátek – od 9 hod. návštěva nemocných. První hodina náboženství ve škole a to od 13.00. hod.; na faře
pro 5-9. třidu od 15.00. hod. Od 16.00. hod. ticha Adorace N.S. v kostele za mír ve světe.



4.10. sobota – v 8.00. hod. Mariánská mše sv., 14.00.
hod. mše sv. za šedesátníky, od 20 hod setkání maminek na faře



Děkujeme paní Ištvánkové
– Brantálové
za opravu
věnce na dožínky. Pán
Bůh zaplať!

12.10. – sbírka na potřeby světových misií.
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Drazí,
Vím, že někteří čtou Písmo sv. denně. Níže uvádím způsob jak čist
evangelium na každý den. Je to jednoduché… Bereme do ruky Nový
Zákon a hledáme evangelia (jsou na začátku) a pak podle návodu najdeme správnou kapitolu a verše.
Mt. (evangelium), 4. (kapitola), 1-11. (verše).
Mt. – evangelium podle sv. Matouše
Mk. – evangelium podle sv. Marka
Lk. – evangelium podle sv. Lukáše
J. – evangelium podle sv. Jana
29.9., pondělí – J. 1.47-51
30.10., úterý – Lk. 9.51-56
1.10., středa – Mt. 18.1-4
2.10., čtvrtek – Mt. 18.1-5
3.10., pátek – Lk. 10.13-16
4.10., sobota – Lk. 10.17-24
5.10., neděle – Mt. 21.33-43
6.10., pondělí – Lk. 10.25-37
7.10., úterý – Lk. 10.38-42
8.10., středa – Lk. 11.1-4
9.10., čtvrtek – Lk. 11.5-13
10.10., pátek – Lk. 11.15-26
11.10., sobota – Lk. 11.27-28
12.10., neděle – Mt. 22.1-14
13.10., pondělí – Lk. 11. 29-32
14.10., úterý – Lk. 11. 37-41
15.10., středa – Lk. 11. 42-46
16.10., čtvrtek – Lk. 11. 47-54
17.10., pátek – Lk. 12. 1-7
18.10., sobota – Lk. 10. 1-9
19.10., neděle – Mt. 22. 15-21
20.10., pondělí – Lk. 12. 13-21
21.10., úterý – Lk. 12. 35-38
22.10., středa – Lk. 12. 39-48

23.10., čtvrtek – Lk. 12. 49-53
24.10., pátek – Lk. 12. 54-59
25.10., sobota – Lk. 13. 1-9
26.10., neděle – Mt. 22,34-40
27.10., pondělí – Lk. 13. 10-17
28.10., úterý – Lk. 6. 12-19
29.10., středa – Lk. 13. 22-30
30.10., čtvrtek – Lk. 13. 31-35
31.10., pátek – Lk. 14. 1-6
1.11., sobota – Mt. 5. 1-12
2.11., neděle – Mt. 25. 31-46
3.11., pondělí – Lk. 14. 12-14
4.11., úterý – Lk. 14. 15-24
5.11., středa – Lk. 14. 25-33
6.11., čtvrtek – Lk. 15. 1-10
7.11., pátek – Lk. 16. 1-8
8.11., sobota – Lk. 16. 9-15
9.11., neděle – J. 2. 13.22



5.10. neděle – místo kázaní po mši sv. společná Adorace N.S.



18.-19.10. – zájezd do Polska



19.10. – neděle – sbírka na provoz a opravy kostela



25.10. – sobota – 3. Růžencová Pouť na Žerotín; 9.00.
hod. sraz u kostela, 10.30. hod. mše sv. v kapli. Jdeme

za každého počasí :)


1.11. – sobota – slavnost Všech svatých – mše sv.
v 9.00. hod. v kostele.



2.11. – neděle – Památka zesnulých – mše sv. v 9.00.
hod. v kostele, ve 14.00. hod. pobožnost na hřbitově.



9.11. – nové číslo Kostelníčku.



10.-15.10. – O. Jacek bude na kněžských exerciciích.
Zastupuje o. Lukáš.

Místo duchovního slova několik pastoračních poznámek,
rad, připomínek …
Protože „opakování je matkou moudrosti“ chceme
vám připomenout několik věcí, které by měly platit v životě
katolického křesťana a které jsou projevem našeho zodpovědného prožívání víry:
Svátost křtu se snažme domlouvat přímo po narození
miminka a křestní obřad domlouváme osobně na faře; samozřejmě telefonicky nebo mailem můžeme domluvit termín
schůzky, ale samotné domlouvání obřadu a přípravy
(příprava je povinná jak pro rodiče, tak pro kmotry) – osob-
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ně na faře; připomínáme, že kmotrem křtu může být – dle
platných církevních předpisu: pokřtěný a biřmovaný katolík,
svobodný nebo žijící v církevním manželství.

dokáži udělat cestu na nákupy do Brna nebo do Zlína,
proč bych nemohl jet ke zpovědi do Petrova či Strážnice,
když zrovna není zpověď v Radějově???).

Pokud je ve vašem okolí někdo dospělý, který by chtěl
přijmout svátost křtu, anebo je pouze pokřtěný a chtěl by se
připravit na sv. zpověď, sv. přijímání anebo biřmování – ať
se přihlásí u nás – telefonicky nebo osobně; snažte se povzbudit takové osoby ve svém okolí, my – kněží – často o
těchto lidech nevíme, a také se často tito lidé prostě stydí přijít na faru: řekněte jim, že je rádi tady uvítáme. Stejně připomínáme, abyste mysleli na naše nemocné (ať v rodině nebo
v okolí) a pomohli jim zařídit návštěvu kněze se zpovědí,
pomazáním a přijímáním.

Pamatujme na naše chování v kostele a u zpovědnice.
My kněží rozumíme, že malé děti to nezvládají a něco řeknou nebo se nebudou soustředit, ale když se tak chovají dospělí, kteří pak si doma povídají „viděl jsi tu málu/malého
(příjmení) co vyváděla/vyváděl celou mši“ a sami si nevšímáme, že po mši (nebo ještě před), od půlky kostela, si už
povídáme, co levného jsme nakoupili nebo kolik vajec nám
dnes „darovala“ slépka apod.

Snoubence, kteří už dnes, plánují svatbu v příštím roce
prosíme, aby na podzim nahlásili na faře plánovaný termín
svatby (aby nenastala situace, že je domluvený svatební sál,
pohoštění, hudba apod. a teprve jdeme na faru; co když na
tento den nezajistíme kněze???).
Ke zpovědi nepřicházíme na poslední chvíli (kněz má
ještě 5 minut do mše sv., poslední hříšník sedí u zpovědnice
– to já se tam ještě zařadím, přece mne musí vyzpovídat a
mše sv. může počkat, že???) … v našich farnostech zpovídáme půl hod. přede mší sv. U nás v Radějově adorace a hodina ke zpovědi na 1. pátek anebo půl hodiny ráno v 1. sobotu
v měsíci. Přiznejme, že kdo by chtěl a má takovou možnost
(nemyslíme na starší farníky, kteří i přes všechny překážky
věku a zdravotního stavu najdou čas na zpověď), klidně může přijet ke zpovědi do Petrova nebo do Strážnice (když si
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Pokud nám někdo zemře… domlouváme pohřeb
s pohřební službou, ona nám kněžím volá ohledně termínu
pohřbu. Pak pozůstalí mají povinnost se stavit za farářem,
aby domluvili podrobnosti pohřbu.
Pamatujme, že mše sv. v sobotu večer (s nedělní platnosti) je určena pro všechny, kteří – především – z důvodu
zaměstnaní, nemocenských vycházek nebo delšího cestování se nemohou řádně zúčastnit nedělní mše sv.!!! Pro všechny ostatní platí normální účast na mši sv. v neděli. Samozřejmě, když někdo chce být na mši sv. jak v sobotu, tak
v neděli – nebudeme bránit. A nemůžeme se vymlouvat na
návštěvu, oslavu apod. když ve farnostech jsou mše sv. od
rána do oběda a pak večerní. Nebo to je prostě naše pohodlí???
Ať naše víra je prožívána radostně a svědomitě,
vždyť se nejedna o kvantitu, ale kvalitu J vaši piaristé –
Jacek a Lukáš.
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