Kostelníček
Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov

číslo 2

ročník XIII

Srdečně Vás zveme na tradiční

POUŤ NEMOCNÝCH
K PANNĚ MARII
STRÁŽNICKÉ
11. února 2012 (sobota)
1700
1745
1800

Program:
modlitba růžence – povedou zaměstnanci, dobrovolnici a
klienti strážnické Charity,
prezentace Poselství papeže Benedikta XVI. u příležitosti
Světového dne nemocných,
poutní mše sv. a po ní mariánská pobožnost před obrazem P.
M. Strážnické.

Naším hostem bude P. Bohumír Vitásek,
prezident Arcidiecézní Charity Olomouc.
Při mši sv. budeme udělovat svát. pomazání nemocných.
Příležitost k sv. zpovědi od 1700 do 1745.
Sbírka při poutní mši sv.
bude na výstavbu nemocniční kaple v Hodoníně.
Vymalujte obrázek a vhodte do krabičky vzadu v kostele!!
Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!!

Těšíme se na Vás!
Piaristé, strážnické farní společenství a Charita Strážnice

Jméno: ..................................................Příjmení: .......................................................... ...
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Úmysly mší svatých v měsíci únor
5. 2., neděle, 10.30: Za farníky
8. 2., středa, 17.30: Za + rodiče Karla a Františku Svitákovu, DO a za ţivou rodinu
10. 2., pátek – jarní prázdniny – mše sv. nebude
12. 2., neděle, 10.30: Za farníky
15. 2., středa, 17.30: Za + Josefa Tomečka, manţelku,
DO a za ţivou rodinu
17. 2., pátek, 17.30:
19. 2., neděle, 10.30: Za + Annu Prečanovu, manţela,
ţivou a + rodinu a DO
22. 2., Popeleční středa, 17.30: Za farníky
24. 2., pátek, 17.30: Za B. poţeh. pro dárce Adopcí na
dálku
25. 2., sobota – nedělní mše sv., 17.30: Za ţivou a +
rod. Sečkovu, Lesniakovu, Příborskou, B. poţeh
nání a dar zdraví

Farní diář
4.-9. 2.: na naší faře budou trávit prázdniny bohoslovci

nejtěžší. Děkujeme za jejich laskavost, trpělivost, nezábavnou a
„neviditelnou“ práci s papíry a administrací chodu farnosti, za
zpovídání, chystání kázání a pobožností, navštěvování nemocných, věnování se mládeži a různým společenstvím a za spoustu
dalších a dalších věcí, o kterých my často ani nevíme, že jsou potřeba udělat.
Také děkujeme všem maminkám a babičkám, které připravovaly
snídaně před rorátními mšemi v adventu, všem lidem, kteří se podíleli na vánoční výzdobě kostela – stromky, jesličky, úklid, děvčatům za nacvičování jesliček s dětmi, děkujeme všem, kteří zpívali ve vánočním sboru, ve schole, ministrantům za jejich službu
u oltáře, těm, kteří čtou při mších čtení a přímluvy, třem králům,
kteří chodili v tříkrálové sbírce, těm, kteří cokoli připravovali
o poutích, dožínkách, chystali kroje, první svaté přijímání, lidem,
kteří uklízí v kostele během roku – jsou v úklidových skupinkách, také těm, kteří předříkávají modlitbu sv. růžence a
v neposlední řadě i těm, kteří si všimnou, když se někdo z farníků
trápí a nabídnou pomoc, povzbuzení, vyslechnutí. Zkrátka víme,
že je tu spousta lidí, kteří nebyli a asi ani nebudou jmenováni, nebyli vidět a nedostane se jim konkrétního poděkování od nás –
farníků. Ať Bůh, který vidí i to, co je skryté, vám vaše dobré
skutky oplatí!
A pokud víte o někom, komu bychom určitě měli poděkovat a
není tu zmíněný, napište to prosím a vhoďte do krabičky Kostelníčku vzadu v kostele. Ten zlý se snaží ze všech sil směřovat náš
zrak na to, co se druhým nepovedlo...Je čas vidět a děkovat druhým za to dobré a děkovat Bohu a vážit si dobrého i u sebe.

– piaristé z Krakova
5. 2.: první neděle – spol. adorace Nejsv. Svát.
11. 2.: pouť nemocných k P. M. Stráţnické
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A my za farníky dodáváme také poděkování – Markovi
Loveckému, paní Zdeničce Obrtlíkové, paní Krhovské a
kaţdému ze členů vánočního sboru za jejich nadšení a
čas, který nacvičování věnovali. Ať vám to dál s Boţím
poţehnáním tak krásně hraje a zpívá :-)

11. 2.: ples veselského děkanátu ve Veselí n.M.
18. 2.: farní ples ve Stráţnici
19. 2.: sbírka na opravu kostela
22. 2.: začínáme postní dobu
24.-26.2.: postní duch. obnova pro mládeţ

Poděkování…

veselského děkanátu na Velehradě (povede O.

(2.část)

Pokladní
Děkujeme panu Prečanovi, že se po celou dobu staral o peníze
naší farnosti a bral na sebe v této věci zodpovědnost. Tady se
určitě hodí to známé: Pán Bůh zaplať :-)
Kostelníček
Děkujeme také Lence Příborské za čas věnovaný přípravě, výběru článků, tisku a skládání Kostelníčku, jakož i dalším lidem,
kteří do Kostelníčku píší své příspěvky, soutěže pro děti apod.
Budeme rádi, když se také zapojíte a do krabičky vzadu
v kostele přidáte jakýkoli článek, o který se budete chtít
s ostatními podělit – ať už o víře, poděkování někomu, vzpomínky na kněze či dobré lidi,...
A kdo se stará o všechno...
Děkujeme především Pánu Bohu, že tu v Radějově máme náš
kostel sv. Cyrila a Metoděje. Že nám byl dán dar víry, že se můžeme setkávat při mších svatých, při modlitbách. Děkujeme Bohu za naše kněze, za nás – farníky, za mladé rodiny a děti
v kostele. Děkujeme Bohu, že nám žehná, pomáhá a prostřednictvím našich kněží vede k sobě.
Děkujeme také otci Jackovi, otci Lukášovi, že se starají o všechno ve farnosti. Zodpovědnost za to, že vše funguje, jak má, je to

Lukáš).
nové farní www stránky: radejov.farnost.cz

Křížové cesty


Páteční kříţové cesty povede schóla, ministranti,
spolčo, vše pod vedením Kristýnky Dvořákové,
Aneţky Sýkorové a Lucky Jurekové



Nedělní kříţové cesty povedou členové rodin, či
jednotlivci podle prvního písmene v příjmení dle
následujícího rozpisu

26.2. Rodiny A—H
4.3.

x Rodiny CH— L

11.3. Rodiny M— P
18.3. Rodiny R— S
25.3. Rodiny Š—Ţ
1.4. kříţová cesta venku— k obrázku
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Zápis setkání farní rady ŘKF Radějov


setkání se zúčastnili všichni nově zvolení členové,



O. Lukáš popsal práva a povinnosti členů pastorační
a ekonomické rady,



následovala

volba

členů

ekonomické

rady:

O.

Lukáš, Vlad. Prečan (pokladník), Martin Lovecký,
Tomáš Stránský, Martin Janík (ekonom farností
spravovaných stráţnickou komunitou piaristů),


ostatní členové farní rady byli jmenování za členy
pastorační rady,



plánování na dobu do Velikonoc,



otcové Lukáš a Jacek připraví program práce pro
ministrany, členové pastorační rady se zamyslí nad
osobou animátora pro děti a mládeţ,



diskuze nad programem radějovské pouti a oslav
100. výročí posvěcení kostela a 600. výročí první
písemné zmínky o obci.

Vánoční sbor – rozhovor s varhaníkem
Markem Loveckým

Marek Lovecký se i tento rok zhostil přípravy krásného díla –
zpívané vánoční mše svaté. Zeptali jsme se ho na několik
otázek.
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Přiblížíš nám více dílo a autora?
Pastýřská mše F dur, kterou jsme letos zpívali, napsal
František Kolařík. Tento skladatel, varhaník a hudební pedagog pochází z Opatovic u Vyškova. Zajímavostí z jeho ţivota
je jeho přátelství s Leošem Janáčkem, kterého doprovázel na
jeho sběratelských cestách po lidových písních. Kolařík napsal okolo dvaceti mší, dále například České liturgické zpěvy
k slavnosti Boţího Těla, tři Te Deum Laudamus a jiné.
Kdy jste začali nacvičovat a jakým způsobem? Máš na
to nějaký „fígl“, jak to lidi rychle naučit?
Většinou začínáme nacvičovat po martinských hodech.
Zkoušky bývají v pátky a v soboty, ale jakmile se blíţí Vánoce, tak zkoušky bývají častěji. „Fígl― ani ţádný nemám. Oni
jsou všichni šikovní a hlavně je do toho chuť, tak to je potom
hned lehčí.
Jaký důvod tě přivádí ke konání tak časově náročné
práce? :)
Já myslím, ţe všichni to děláme ze stejného důvodu,
abychom přispěli k oslavě Boţího narození.
Kdo se může příští rok do zpívání zapojit?
Zapojit se můţe kaţdý, kdo má chuť zpívat. Všichni ve
sboru určitě nové členy rádi uvidí. Obzvláště rádi přivítáme
nové členy z řad mladých. I letos k nám přišli noví zpěváci,
čemuţ jsem byl velice rád.
Chtěl bys něco vzkázat lidem, kteří ve vánočním sboru
zpívali?
Určitě bych chtěl všem velice poděkovat. Kaţdý musí
obětovat svůj čas a chodit na zkoušky. A ţe těch zkoušek není málo. Toho si velice váţím. Velké poděkování patří také
dirigentce, paní učitelce Zdeničce Obrtlíkové, která na zkoušky dojíţdí ze Stráţnice. Poděkování patří taky paní Krhovské,
která má velké zásluhy o celkový chod sboru. Jsem rád, ţe

se nacvičená skladba vţdy provede i na mši na Boţí narození v Petrově.
Ještě jednou všem velké díky!!!
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