Další informace můžete najít na webových stránkách www.radejov.farnost.cz
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SVÉ NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY MŮŽETE VHODIT DO KRABIČKY VZADU V KOSTELE
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Napsal jsem věci, o kterých vím, ale určitě jsou věci, které tam chybí… Některé termíny se
určitě budou měnit… případné změny budou v ohláškách. Ještě jednou prosím o vaši větší
spolupráci na Kostelničku.

Svěcení adventních věnců; Nové
číslo Kostelničku
Mše sv. v 9.00 hod. za + Josefa a Annu Loveckých, Cecili Zubalíkovu, za živou a +
rodinu a D.O.
29.listopadu
I adventní
neděle cyklus
C

28.listopadu

27.listopadu

Lk 21,25-36

Setkání ministrantů na faře
Lk 21,34-36

Lk 21,29-33
Mše sv. v 17.30 hod. na poděkování P. Bohu za 50. let společného manželství, za dar
zdraví a B. požehnání do dalších let a za živou a + rodinu

Lk 21,20-28
26.listopadu

25.listopadu

24.listopadu

23.listopadu

Mše sv. v 17.30 hod.

Lk 21,12-19

Lk 21,5-11

Lk 21,1-4

eMPe-čko – Mládežnicky pátek,
Strážnice 19.19 hod.
Setkání ministrantů na faře

Po mši sv. výstav N.S. a obnova
zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu (pomodleme se
litanie k B.S.P.J.); obnova ministrantských slibů
J 18,33-37
Mše sv. v 9.00 hod. na poděkování P. Bohu za dar života
a kněžství s prosbou o další
požehnání a ochranu P. Marie
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Slavnost Ježíše Krista Krále

Vychází 18. 10. 2015 pro vnitřní potřebu farnosti
Náklad 90 kusů

Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov

za námi je 4-leté období práce, jak ekonomické, tak pastorační rady
farnosti. Nastal čas, abychom do nového období zvolili své zástupce.
Níže uvádím základní informace, týkající se voleb do nové
ekonomické a pastorační rady farnosti.
Do ekonomické rady budete volit 2 členy. Do pastorační rady 4 členy.
Buďte si vědomi, že lidi, které zvolíte, budou zodpovídat za chod
farnosti. Jejich nápady, plány, návrhy (v souladu se zákonem), budou
realizované během 4-letého období. Prosím o rozumné a zodpovědné
zvážení, které členy do farní rady zvolíte.
Ekonomická Rada Farnosti
Základní ustanovení
I.1 Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře,
administrátora nebo moderátora společné duchovní správy podle kánonu 517
§ 1 (dále jen faráře), který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí
dobrého hospodáře.
Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu
kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky.
II. Úkoly ekonomické rady
II.1 Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl
spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará
o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.
II.2 Ekonomická rada se stará o zdroje příjmů, kterými zejména jsou:
II.2.1 sbírky při bohoslužbách i mimo ně,
II.2.2 sponzorské dary právnických i fyzických osob,
II.2.3 pronájem,
II.2.4 podnikání,
II.2.5 příspěvky obecních a městských úřadů,
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Dětský karneval…začátek v 15.00 hod.!!!
vice info. na plakátech
Lk 19,45-48

Lk 20,27-40
21.listopadu

19.listopadu

Mše sv. v 17.30 hod. za + Jana
Tomečka, rodiče a sourozence, za
celou živou rodinu a D.O.

Mše sv. v 17.30 hod. za + Antonii
Lakosilovu, manžela a syna, za +
Františku Štípskou, manžela, za
živou a + rodinu a D.O.
18.listopadu
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20.listopadu

Lk 19,1-10
17.listopadu

Lk 19,41-44

„sklep“ – setkání pro animátory Kněždubfara 19.00 hod.
Státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii;
Děkanátní setkání ministrantů Radějov!!!
10.00 hod.
Lk 18,35-43
16.listopadu

Mt 14,22-33

Sbírka na provoz a opravy kostela!!!
Festival mladších schol – Petrov 14.00
hod.
Mk 13,24-32
Mše sv. v 9.00 hod. na poděkování P. Bohu za 60. let života
s prosbou o Boží požehnání a
ochranu P. Marie a za živou a +
rodinu

Lk 18,1-8
14.listopadu

Mše sv. nebude!!!
Mt 25,31-46
13.listopadu
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15.listopadu
XXXIII neděle mezidobí



II.2.6 dary ze zahraničí,
II.2.7 příspěvky arcibiskupství,
II.2.8 státní příspěvek,
II.2.9 prodej,
II.2.10 dědictví.
II.3 Ekonomická rada dbá o to, aby účelové dary byly použity pouze na
účely, pro které byly poskytnuty (kán. 1267 § 3). Nebyl-li dar výslovně
určen, lze jej použít ve prospěch potřeb farnosti.
II.4 Ekonomická rada navrhuje a pomáhá při vypracování žádostí o
příspěvky z fondu arcibiskupství podle zásad stanovených arcibiskupem a
rovněž vypracovává zdůvodnění pro žádosti o udělení případného státního
příspěvku.
II.5 Ekonomická rada posuzuje důvody výdajů na potřeby farnosti, kterými
zejména jsou:
II.5.1 zabezpečení běžné pastorační činnosti farnosti (pořizován,
provoz a údržba aut, cestovné, poštovné, telefonní a další nutné
poplatky, náklady na topení a elektrický proud v místnostech pro
pastorační činnost),
II.5.2 údržba farních objektů
II.5.3 plánování, zřizování a údržba služebních bytů a vybavení
služebních místností,
II.5.4 pojištění budov,
II.5.5 obstarávání a údržba vnitřního zařízení kostelů a zajištění
běžných potřeb
pro bohoslužby a jejich důstojné uspořádání,
II.5.6 odměňování zaměstnanců farnosti,
II.5.7 prostředky pro rozvoj pastorační činnosti (misie, práce s dětmi
a mládeží, vzdělávání dospělých, péče o staré a nemocné, kurzy,
školení apod.).
II.6 Ekonomická rada kontroluje:
II.6.1 vedení inventárního seznamu movitých věcí,
II.6.2 zpracování inventarizace dle směrnic arcibiskupství,
II.6.3 hospodaření s financemi,
II.6.4 realizaci schváleného finančního rozpočtu,
II.6.5 provádění sbírek vyhlášených arcibiskupstvím, včasné odeslání
jejich výtěžku a příspěvků do fondu arcibiskupství.
II.7 Ekonomická rada má právo:
II.7.1 mít zevrubný přehled o movitém a nemovitém majetku

Lk 17,20-25

Mše sv. v 17.30 hod. za + Josefa
Matušku, rodiče, za živou a + rodinu a D.O.

Složení ekonomické rady farnosti
IV.1 Ekonomickou radu farnosti tvoří:
IV.1.1 předseda – farář,
IV.1.2 2 členové:
IV.1.2.1 jeden člen pastorační rady farnosti, kterého pastorační rada
zvolí ze svých členů;
pokud není ve farnosti pastorační rada, zvolí jednoho zástupce celá
farnost;
IV.1.2.2 2 až 4 členové jmenovaní farářem podle jeho osobního
uvážení, kteří mají zkušenosti v oblasti ekonomie a práva a jsou zcela
bezúhonní.
IV.2 Předsedou ekonomické rady je vždy farář.
IV.3 Mandát členů trvá 4 roky. Členové vykonávají svou funkci bezplatně.
IV.4 Členy ekonomické rady nemohou být příbuzní faráře (srov. kán. 492 §
3), ani členovéjeho domácnosti.
Více informaci najdete na
http://www.ado.cz/system/files/stanovy_ekonomicke_rady_farnosti.pdf

Pastorační Rada Farnosti
Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich
činnost podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu
oživení a povznesení farností a tím sloužila k větší slávě Boží.
I. Základní ustanovení
I.1.1 Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora
nebo moderátora společné duchovní správy podle kánonu 517 § 1 CIC (dále
jen faráře).
I.1.2 Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby


12.listopadu

11.listopadu

10.listopadu

8.listopadu
XXXII neděle mezidobí
9.listopadu

Lk 17,11-19

Lk 17,7-10

Den válečných veteránů

Svátek Posvěcení Lateránské baziliky
J 2,13-22

Mk 12,38-44

Lk 16,9-15


7.listopadu

6.listopadu

5.listopadu

4.listopadu

Mše sv. v 17.30 hod. za + rodiče
Petrovi, syna Josefa, živou rodinu
a D.O.
HODY – mše sv. v 10.00 hod. za
celou obec
Mše sv. v 9.00 hod. za + dvoje
rodiče, syna Pavla, za živou rodinu Helískovu a D.O.

Lk 16,1-8

Lk 15,1-10

Lk 14,25-33

Lk 14,15-24
3.listopadu

2.listopadu

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé; Mše sv. v 17.00 hod. na
místním hřbitově za všechny naše
zemřelé

Mt 25,31-46

Ve dnech 1. až 8. listopadu je možno získat
po splnění tří obvyklých podmínek denně
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze
duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a
pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat
odpustky částečné.
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příslušné farnosti,
II.7.2 mít přehled o hospodaření s majetkem farnosti,
II.7.3 mít přehled o finanční situaci farnosti,
II.7.4 nahlížet do deníků a běžných účtů farnosti,
II.7.5 znát výsledky hospodaření podle pololetních a ročních účetních
výkazů.

3-
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Mt 5,1-12
Slavnost všech svatých; Mše sv.
v 9.00 hod. za celé farní společenství

31.října

1.listopadu
XXXI neděle mezidobí

Lk 14,7-11

Lk 14,1-6

Návštěva nemocných od 9.00 hod. ráno!!!
IV Růžencová Pouť na Žerotín; sraz u
kostela v 9.00 hod ráno, pak cesta na
Žerotín
19.00 hod. setkání seniorů na faře
Svátost Křtu, přísaha členů Farní Rady
na období 2015-2019
Dnes odpoledne a zítra po celý den je
možno při návštěvě kteréhokoli kostela
či kaple získat plnomocné odpustky,
přivlastnitelné pouze duším v očistci.
Kromě tří obvyklých podmínek (sv.
zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit
se při návštěvě kostela modlitbu Páně a
vyznání víry.
29.října

Mše sv. v 17.30 hod. za naše nemocné
Mše sv. v 10.00 hod na Žerotíně
za účastníky poutě a růžencové
společenství

Lk 13,31-35

Lk 6,12-19
28.října

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů;
Mše sv. v 17.30 hod.

Lk 13,18-21
27.října

30.října





I.3 K úkolům pastorační rady zvláště náleží:
I.3.1 probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní
společenství
a oživovat spolupráci členů;
I.3.2 získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání
víry a jejího
prohlubování;
I.3.3 přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou
účast celého farního společenství na liturgii;
I.3.4 podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat
s místní charitou;
I.3.5 vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a
hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách;
I.3.6 sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy,
přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a
provádět je;
I.3.7 koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět;
I.3.8 zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů případně i ostatních
spoluobčanů na veřejnosti;
I.3.9 probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír
a rozvoj pozitivních hodnot ve světě;
I.3.10 hledat a budovat ekumenickou spolupráci v pastorační a charitativní

Státní svátek, Den vzniku samostatného
československého státu 1918r.!!!

byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno
srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). Pro plodnou činnost pastorační rady je
společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním
předpokladem. Připravenost k spolupráci, k vzájemnému naslouchání a
porozumění je nezbytná.
I.1.3 Na základě povinnosti věřících podílet se na učitelském, pastýřském a
kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese pastorační rada spoluodpovědnost
za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia
podle Kristova příkazů: „Budete mi svědky“ (Sk 1,8), viz kánon 225 § 1, 2
CIC. Aby mohli plnit své úkoly, snaží se všichni členové pastorační rady
spolu se svými pastýři o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání
a o celkový rozvoj vlastní osobnosti.
I.2 Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se
farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních,
poskytovat součinnost při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě
znalostí situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu.
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I.4 Pastorační rada má právo:
I.4.1 sdělit arcibiskupovi svůj názor, má-li dojít k obsazení uprázdněné
farnosti nebo k jiným personálním změnám, které se týkají duchovních
působících ve farnosti.
Právo arcibiskupa rozhodnout o personálních změnách dle svého uvážení tím
není dotčeno;
I.4.2 být zavčas informována o vzniku a zániku společenství a organizací ve
farnosti;
I.4.3 vyjádřit svůj názor při změnách organizace duchovní správy ve farnosti,
případně hranic farnosti, při výběru pomocníků k podávání eucharistie, při
výběru lektorů, akolytů a katechetů, při plánování lidové misie či duchovní
obnovy farnosti;
I.4.4 podílet se na přípravě důležitých pastoračních kroků, na řešení
důležitých otázek, týkajících se života farnosti, např. uspořádání církevních
slavností a zvláštních slavnostních bohoslužeb (poutí, procesí, prosebných
dnů) a na stanovení pořádku bohoslužeb.
Složení pastorační rady
II.1 Pastorační radu tvoří:
II.1.1 farář;
II.1.2 ostatní duchovní trvale činní ve farnosti na základě pověření
arcibiskupem (kněží, jáhnové), případně laik pověřený arcibiskupem k účasti
na pastorační péči o farnost podle kánonu 517 § 2 CIC;
II.1.3 po jednom delegátu z řeholních společenství, církevních sdružení (např.
Charity), uznaných hnutí a jiných církevních zařízení (např. škol), případně z


Lk 13,10-17

Mk 10,46-52
Mše sv. v 9.00 hod. Na poděkování P.
Bohu za 70 let života s prosbou o Boží
požehnání do dalších let, za živou a +
rod.

24.října

25.října
XXX neděle mezidobí
26.října

Lk 12,54-59

Mše sv. v 17.30 hod. za Boží požehnání
pro snoubence Janinku a Rudu
Svatba, mše sv. v 11.00 hod.
23.října

Lk 13,1-9

Slavnostní mše sv. ve Strážnici v 18.30
hod.
Odjezd autobusu v 16.45 hod. od mostů!!!
Prohlídka požárních přístrojů v kostele
a na faře
eMPe-čko – Mládežnicky pátek, Blatnice 19.19 hod.
Končí letní čas…vstáváme o hodinu
později ...
Slavnost výročí posvěcení kostela, svátost Křtu, volby do nové Farní Rady!!!
Lk 12,49-53
22.října


18.října
XXIX neděle mezidobí
19.října
20.října
21.října

Mše sv. v 9.00 hod. na poděkování P.
Bohu za dar života s prosbou o Boží
požehnaní a ochranu P. Marie do dalších let

Lk 12,13-21
Lk 12,35-38
Lk 12,39-48

Den modliteb za misie, „misijní neděle“; sbírka na opravy a provoz našeho
kostela; volby do nové Farní Rady!

Poznámky

Evangelium
dne
Mk 10,35-45
Mše sv.
Datum

Mše sv. v 17.30 hod. za nemocnou osobu, za dar zdraví a potřebné Boží Milostí
Památka sv. Jana Pavla II, papeže
8-

činnosti;
I.3.11 podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při
respektování jejich samostatnosti; v dialogu s nimi a ostatními skupinami ve
farnosti koordinovat jejich úkoly a služby;
I.3.12 hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství;
I.3.13 pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a
problémech ve farnosti;
I.3.14 společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství;
I.3.15 v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů, jež je
třeba plnit;
I.3.16 spolupracovat při provádění lidových misií, při duchovních obnovách,
při plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v
péči o farní knihovnu, vývěsku, o farní kroniku apod.
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Vice informaci najdete na
http://www.ado.cz/system/files/stanovy_pastoracni_rady_farnosti.pdf

OKÉNKO DO ČINNOSTI FARNOSTI A FARNÍ RADY ZA
PŮSOBENÍ UPLYNULÉHO OBDOBÍ 2011-2015
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Polska byly přivezeny ostatky sv. Faustýny (Apoštolky Božího
Milosrdenství), které byly slavnostně uvedeny do kostela. Probíhají také
pravidelně duchovní obnovy. Služba kostelníka se rozdělila mezi rodiny
z farnosti, které se pravidelně střídají.
Z

Ekonomika a opravy:
Fara: Opr avená kuchyň na fař e: odvodnění a kanalizace, nové
okna, nová kuchyňská linka, nová podlaha, vylíčená celá fara. V roce 2013
na jaře se začala budovat pergola, v červnu byla slavnostně otevřená.
Využívá se při indiánské faře, oslavách i dni dětí. Pořídil se nový vyřezávaný
betlém. Tradičně se staví Májo.
Kostel: 2014 se opr avila elektř ina v kostele (nové měděné kabely a


d

Pastorace:
Byl zaveden dětský karneval na ukončení církevního roku, vznikla
SCHOLIČKA pod vedením Veroniky S. a Terezy P., víkendové setkání
ministrantů, pokračují vánoční besídky, tříkrálová sbírka, setkávají se
důchodci a maminky v nově opraveném sklepě na faře, dále postní večeře a
rorátní snídaně, indiánská fara a farní tábor. Byly zavedené středeční
mariánské pobožnosti po mši sv., dětské páteční křížové cesty, do nedělních
křížových cest se zapojují všichni farníci, říjnová růžencová pouť na Žerotín,
květnová pouť do Strážnice k oslavě Jana Pavla II. Tradicí je i štěpánský
táborák. Každoročně nový Boží hrob a služba dobrovolných hasičů. Pergolu
a farskou zahradu využívají hasiči při pořádání soutěží a dne dětí, škola na
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úsporné žárovky), opravené jsou schody do sakristie, nové osvětlení kolem
kostela, nový alarm, nové koberce do kostela, odvodnění kolem kostela,
zajištění obrazů panny Marie a sv. Antonína. Od roku 2015 je nová mříž
v kostele, natřené všechny venkovní dveře, sokl uvnitř kostela, pořídili se
nové obřadní předměty –konvičky, pateny, kalich, miska, ornáty, obrazy. Pro
ostatky sv. Faustýny se pořídila dřevěná skřínka. Byly také pokáceny a
ošetřeny všechny stromy kolem kostela.
Co je před námi…
Výsadba živého plotu kolem kostela (bez odstranění současného
plotu!!!), nový kamenný obětní stůl a ambon (posvěcení arcibiskupem
Graubnerem v červnu 2016), dřevěné sochy sv. Cyrila a Metoděje od sochaře
Vlastíka Cigáňa, zámková dlažba kolem kostela¨.
Nepodařilo se…¨
Dva členové farní rady (Jan L. a Tomáš S.) na vlastní žádost skončili.
Setkání tatínků se nekoná, schola beze zájmů, ale nahradil to sbor,
Sepsali Gabriela W. a P. Jacek
Poděkování za slavnost uvedení ostatků sv. Sestry Faustýny.

V první řadě chci poděkovat všem, kteří mi byli na blízku při
přípravách této slavnosti. Osobně chci poděkovat p. Markovi Smaženkovi za
jeho vstřícnost a ochotu udělat a namontovat krásnou schránku na relikviář,
Mirce Ševečkové za výzdobu kostela a za cukrářské pochoutky, rodině
Dvořákové za ubytovaní bohoslovců z našeho piaristického semináře
z Krakova, všem, kteří přispěli finančně na pohoštění hostů a zvlášť těm,
kteří toto pohoštění připravili… p. Nováková, p. Káčerková, p. Veselá, p.
Nožičková, p. Nováková, p. Klepáčová, p. Šmachová, p. Bajar, p.
Ondrovčíková.
Všem členům sboru za hudbu a zpěv a krojovaným. Nemocným za
jejích modlitby a oběti svého utrpení. Ministrantům, varhaníkovi,
kostelníkům…
Pokud jsem na někoho zapomněl, tak se moc omlouvám… a tiše
doufám, že tato událost nebyla a nebude jen tak…, ale ostatky sv. Faustýny
budou nám vždy připomínat Boží Milosrdenství a ona sama nám bude
pomocnicí na cestě do Nebeského Království.
To přeji sobě a každému z Vás
P. Jacek SchP.


farností, spravovaných excurrendo, které nemají vlastní pastorační radu (viz
bod IV.4.3);
II.1.4 2 až 6 členů zvolených farním společenstvím (počet určí farář po
dohodě s volební komisí);
II.1.5 2 až 6 členů kdykoliv jmenovaných farářem dle jeho uvážení (tento
počet nesmí převýšit počet volených).
II.2 Předsedou pastorační rady je vždy farář podle kánonu 519 a 536 CIC.
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