Zápis ze zasedání farní rady:
Přítomní: o. Jacek, Vl. Prečan, M. Lovecký, M. Ševečková, G.
Winklerová, L. Příborská.
1.

Každou první sobotu v měsíci bude ranní mše sv. a to v 8.00.
hod.

2.

V postní době budou po páteční dětské mši svaté bývat již
tradiční postní večeře pro děti

3.

Rozpis nedělních křížových cest

 Maminky
 Tatínci
 Senioři
 Schóla
 Ministranti
 Sbor ( při příznivém počasí bude křížová cesta venku)
4.

K službě u Božího hrobu pozveme hasiče

5.

První sv. Přijímaní bude 4.5. v 10.30. hod.

6.

Je možnost pronajmout si farní dvůr, pergolu, krb k uspořádání oslavy, besedy atd.

7.

Pouť bude v sobotu 5.7.; mše sv. v 10.30. pak odpoledne
koncert, vystoupení …

8.

Indiánská fara bude od 14.-19.7.

9.

Farní tábor pro děti bude od 27.7.-2.8.
Po Cyrilo-metodějské pouti začneme s opravou odtoku dešťové

vody kolem kostela tj. odvedení vody, která stéká přímo do zdí
chrámu. To bude první krok oprav. Stěny musí schnout alespoň 1,5
roku a teprve potom můžeme opravovat kostel uvnitř.
S pomocí obce a finanční podporou p. Hudečka budeme řešit
venkovní osvětlení kostela.

Vychází 9. 2. 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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Kostelníček
Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov

číslo 2

ročník XV

Drazí farnici,
Bylo domluveno, že v naši farnosti budeme praktikovat
první soboty v měsíci na uctění památky Panny Marie. Odkud
se vzala tato překrásná tradice a co je s ní spojeno, uvádíme
níže:
Dne 10.12. 1925 se v klášteře Pontevedro zjevila
Panna Maria sestře Lucii, která ji viděla ve Fatimě, a řekla jí:
„Hleď milá dcero, jak je mé srdce obklíčeno trním: nevděční
lidé je neustále probodávají rouháním a chladností. Aspoň ty
se přičiň, abys mě potěšila a oznam všem lidem, že budu při
smrti na blízku se všemi milostmi, které potřebují ke spáse,
těm, kdo po pět po sobe jsoucích prvních sobot v měsíci
vykonají svatou zpověď, svaté přijímaní, pomodlí se růženec
a věnují mi čtvrthodinku na smír a přitom budou rozjímat o
tajemstvích svatého růžence." Nebylo to však něco úplně
nového, protože už sv. papež Pius X. poskytl plnomocné
odpustky věřícím, kteří na první sobotu v měsíci vykonají
smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a
papež Benedikt XV. to potvrdil v roce 1920. Je to splnění
jednoho přání Panny Marie ve fatimských zjeveních.
Z
dalších zjevení vyplynulo, že stačí jít ke svaté zpovědi v tom
týdnu a že rozjímání může být mezi desátky a nebo
nahrazeno dalším růžencem. Také bylo sděleno, že je možné
se modlit po devět prvních sobot, jako v případě úcty k
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu na první pátky. Je potřeba
připomenout, že jde o první sobotu v měsíci bez ohledu na
to, kdy je první pátek.
Ježíšova zaslíbení pro novénu prvních sobot devíti po
sobě jdoucích měsíců ke cti Neposkvrněného Srdce Mariina:
Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky,
jim udělím ještě během novény, když o to prosí
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s důvěrou.
Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání
mé Matky.
Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.
Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
Chudým se dostane příbytku a chleba.
Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat
Boha, bližního i nepřítele.
Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně
novéna konána jinou osobou.
Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou
získají znovu křestní nevinnost.
Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti.
(Platí zvláště pro děti.)
Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné
záhubě, ale i očistci.
Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v
krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu,
nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé
církvi.
Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří
se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.
Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i
v hmotných starostech.
Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla.

Svatostánek:

rozložit bílý ubrousek (korporal) (je složený v kapse vlevo
od svatostánku)

na korporal položit klíčky od svatostánku (jsou ve skříni na
kalichu nebo v poličce – s dřevěným přívěskem se znakem ryby)
Stolík za ambónem:

přinést sem kalich (v neděli na něj dát čistou roušku
(puryfikateř) – ty jsou ve skříni nahoře v krabičkách)

přinést sem průhledný tácek s čistou rouškou na ruce
Chóra: odemyká se pouze v neděli, nejdřív musí být odblokovaná!
Mikrofony: zapnout červeným tlačítkem na bílé skříňce (ta je na
zdi vedle dveří ze sakristie do kostela)
Svíce v kostele: pět minut přede mší zapálit svíce na hlavním oltáři, na obětním stole, pod obětním stolem, na bočním
oltáři vpravo (u scholy), zapalovač je ve skříni v sakristii
Světla v kostele: těsně před začátkem mše sv. rozsvítit na panelu světla označená modrou barvou
Topení v sakristii si můžete zapnout tlačítky na boku topení, ventilátor prosím při mši nepouštějte. Pokud je potřeba umést sníh, metla
je za dveřmi na chóru.
Po mši sv.:

vypnout mikrofony, zhasnout svíce, případně ořezat

z obětního stolu zdělat svícen – vrátit jej na stolík, kříž otočit
do kostela, Misál do sakristie na stůl, stojan na Misál dát zpět
na boční oltář, mikrofon dát z obětního stolu na zem, na obětní
stůl vrátit ubrus

kalich vrátit do skříně, složit korporal u svatostánku, klíček od
svatostánku položit ve skříni na kalich, vypláchnout a utřít konvičky, vrátit do skříně společně s miskou na obětní dary

zhasnout světla na panelu označená modře

zamknout hlavní vchod kostela (zhasnout vypínačem na chodbě venkovní světlo!), zamknout prosklené dveře

zhasnout na panelu světla označená zeleně, zamknout dveře
ze sakristie do kostela

zamknout dveře na chóru, pokud byly odemknuté

zamknout vchod od sakristie (oba dva zámky)

zablokovat dveře: 1.tlačítko se znakem zavřeného zámku, ozve
se 1x pípnutí = zablokováno. Pokud je odblokovaná chóra, zablokovat ji vedlejším tlačítkem – opět se ozve jedno pípnutí.
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Povinnosti kostelníka
Prosím, odemkněte kostel tři čtvrtě hodiny přede mší.
Vchod do sakristie:

namířit černou krabičku u klíčů na zařízení nad dveře

zmáčknout druhé tlačítko se znakem otevřeného zámku

ozve se 2x pípnutí = kostel je odblokovaný¨

(v neděli odblokovat i vchod na chóru = zmáčknout i tlačítko vedle – se znakem kolečka)
Odemknutí sakristie:

velkým klíčem v horním zámku (zkosenou černou část klíče
mějte nahoře, jinak klíč nejde do zámku)

malým klíčem v dolním zámku (dveře je někdy potřeba přitáhnout, aby šlo odemknout)
Světla:

na panelu v sakristii rozsvítit světla označená zelenou barvou
Hlavní vchod:

svazek 3 klíčů je v poslední hnědé skříni v sakristii

odemkněte dveře ze sakristie do kostela, prosklené dveře
vzadu v kostele a hlavní vchod

pokud je venku tma, můžete rozsvítit světlo u hlavního vchodu
(vypínač je na chodbě na stěně u hlavních dveří)
Obětní stůl:

sundat ubrus z obětního stolu

otočit kříž čelem ke knězi

svícen postavit na obětní stůl (je na malém stolku u ambónu)

ve všední den dát na oltář Misál ze sakristie (stojan na něj
je na bočním oltáři)

a mikrofon (je na zemi u obětního stolu)
Zvonění:

ve všední den půl hodiny přede mší sv. (až odbije zvon)

v neděli čtvrt a půl hodiny přede mší sv. (až dobije zvon)
Obětní dary:
Konvičky - ve všední den připravit konvičky menší, široké, v neděli
vyšší, s úzkým hrdlem

nalít víno do konvičky po šňůrku (víno je v ledničce),

vodu do půlky druhé konvičky (z kohoutku nebo z lahve)
Hostie - ve všední den 1 velkou na tácek (jsou v černé krabičce
ve skříni)

v neděli 50 malých do misky a na to 1 velkou

zanést konvičky a hostie na stůl uprostřed kostela, tam přikrýt
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Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.
Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach
nebo zoufalství je nebude trápit.
Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.
Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se
odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.
Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé
Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.
Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní
ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.
Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a
v nemoci.
Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky jakož i moc i přítomnost bez zvláštních obtíží.
Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost,
že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich - to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem,
sloužím celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v
jejich nitru jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.
Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost
zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně
radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé
Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné
slávy.
Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě
snadno postupovat.
K těmto zaslíbením Spasitelovým se připojuje ještě zaslíbení
Nejblahoslavenější Panny, a to její "velké zaslíbení":
"
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Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude
zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje
ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!"
(z přílohy k oběžníku pražského arcibiskupství ACE XI/ 2689
z r.1986)

Úmysly mší svatých v měsíci únor
12.2., středa, 17.00., Za + rodinu Tomáše Kotka, Josefa
Krhovského a zetě a DO
14.2., pátek, 17.00., Za 45 let společného života s prosbou
o Boží požehnání do dalších let a dar zdraví a víry pro
celou rodinu
16.2., neděle, 9.00., Za + Marii Káčerkovu, syna a DO
19.2., středa, 17.00. Za děti o dar víry, dary Ducha sv. a

ších let
5.3., popeleční středa, 17.00., Za celé farní společenství
s prosbou o dobré prožití postní doby
7.3., pátek, 17.00., Za všechny ženy z naší farností
9.3., I neděle postní, 9.00., Za + Josefa a Annu Loveckou,
za živou a + rodinu a DO

Služby kostelníka:
3.-9.2. rodina Veselá
10.-16.2. rodina Prečanová
17.-23.2. rodina Dvořáková
24.2.-2.3. rodina Sečková

3.-9.3. rodina Nováková

Boží požehnání pro celou rodinu a na úmysl Bohu vě-

10.-16.3. rodina Káčerková + Winklerová

domy

17.-23.3. rodina Říhová + Příborská

21.2., pátek, 17.00., Za + rodiče Marii a Josefa Helískovi,
DO a za živou rodinu Štefkovu
23.2., neděle, 9.00., Za + Bohumila Hrachovského, dvoje
rodiče, sourozence a DO
26.2., středa, 17.00., Za ++ kmotry, + rodinu a DO
28.2., pátek, 17.00., Za + rodiče Dvořákovi, za živou a +
rodinu a DO

24.-30.3. rodina Bajarová
31.3.-6.4. rodina Lovecká
7.-13.4. rodina Prečanová + Potrusilová
14.-20.4. rodina Gazdová
21.-27.4. rodina Smaženková + Mlýnková
28.4.-4.5. rodina Sýkorová + Pížová

1.3., sobota, 8.00.,
2.3., neděle, 9.00., Za živou a + rodinu Sečkovu a Lesniakovu, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání do dal-4-

-5-

