Kostelníček

Říká jednou sirka svíčce
Mám úkol tě zapálit,“ říká jednou zápalka svíčce.
„Jen to ne,“ úzkostlivě odpovídá svíčka, „když budu hořet,
mé dny jsou sečteny a nikdo už nebude obdivovat mou krásu.“
Zápalka jí dává čas na rozmyšlenou: „To jediné, co můžu
udělat já, je zapálit. Když nezapálím, nesplním svůj úkol a
promarním také své poslání. A ty jsi svíce a jsi k tomu, abys
dávala světlo. Chceš, aby byl tvůj život navěky studený a
marný, chceš nesplnit svou úlohu?“

Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov

číslo 5

ročník XVII

Koncem října první vánoční stromek …

Začátkem

listopadu první vánoční televizní reklamy a začíná

montáž vánočního zdobení měst … Někdo si řekne:
Šílenství … Někdo si řekne: Už jsem si na to zvykl … Na
štěstí nemusíme si na to zvykat … Všechno má svůj čas:

„Ale hořet – to bolí,“ vzdychá svíce. „A když mě zapálíš, moje
síla je pryč.“

vánoční hudba, úklid a nálada apod.; ale jsou tu, pro

„Ano, to máš pravdu,“ odpověděla zápalka. „Ale není to tajemství našeho povolání: dávat světlo? Když se budeš ztrácet
v ohni, vše proměníš v hřejivé světlo a mnozí z toho budou
mít radost. Když se ale schováš, bude tma i tam, kde stojíš.“

prožívat advent? dokážu si udělat čas na kvalitní sv.

Svíce uvažovala, potom plná očekávání řekla: „Zapal mě...!“

který čas přináší … Adventem začínáme nový církevní

člověka věřícího, důležité otázky: dokážu duchovně
zpověď a neodkládat ji na poslední chvílí?
Důležité je, abychom nezapomněli na čas a na řád,
rok; Pán nám dopřává milost nového

Přistupme i my k Ježíši a řekněme mu: „Zapal mě...!“

Zpracováno podle knihy:
Na minutu s Viliamem Judákem Advent a Vánoce,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství

začátku …

Adventem se chceme připravit na Jeho příchod …

Očekáváme příchod Pána s nadšením, touhou a radosti?
Pokud dobře budu prožívat advent, budu mít co
slavit během Vánoc …
Požehnány a smysluplně prožívaný adventní čas vám
přejí

Vychází 27. 11. 2016pro vnitřní potřebu farnosti
Náklad 90 kusů

Jacek, Lukáš a Robert.

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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Mt 3,13-17

Po mši sv. kafé a čaj na faře…;
Tříkrálová sbírka;
sraz koledníků a požehnání na faře
ve 12.30. hod.!!!
Služba kostelníka: rodina Smaženková a Mlýnková;
Obnova křestních slibů
Mt 4,12-25
7.1. sobota
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8.1.
Slavnost Křtu
Páně

Dětská mše sv. v 17.30. hod.
za koledníky Tříkrálové sbírky
a jejich rodiny
Mše sv. v 8.00. hod.
za Růžencové společenství a
společenství Modlících se Matek
Mše sv. v 9.00. hod.
za celé farní společenství a celou obec

J 1,43-51
Mt 2,1-12
5.1. čtvrtek
6.1. pátek

2.1. pondělí
3.1. úterý
4.1. středa

Mše sv. v 17.30. hod.
za + Eugeniusza
Nowakowskiego

J 1,19-28
J 1,29-34
Mt 1,35-42

Služba kostelníka: rodina Gazdová
Úklid kostela skup. č. 4.
Lk 2,16-21

Informace k průběhu tříkrálové sbírky
… rok se s rokem sešel a je tu předvánoční čas a s ním i
nutná organizace tříkrálové sbírky:
V Radějově budeme koledovat v sobotu 7. ledna 2017
od 12.30 hod.
Prosíme opět zájemce – dobrovolníky, kteří jsou ochotni i
letos doprovázet koledníky po bytech a domech, aby se
přihlásili do 7. 12. 2016 v Charitě Strážnice u p. Marie
Jurasové. Prosíme, nahlaste vedoucí skupinek co nejdříve,
abychom mohli včas zajistit vystavení průkazek.
K vystavení průkazky vedoucího skupinky potřebujeme tyto
údaje: jméno, příjmení, bydliště, číslo platného občanského
průkazu a datum narození. Vedoucí skupiny koledníků musí
být osoba starší 18 let. Prosíme také o pomoc se
zajištěním koledníků!
Školní děti mohou přihlášku získat od 7. 12. 2016 v prodejně
strážnické charity. Odevzdat přihlášku je letos NUTNÉ do
22. 12. v naší prodejně nebo osobně koordinátorce TK
sbírky paní Marii Jurasové (tel. 604 968 202), v I. poschodí,
Kovářská 396. Koledovat mohou i předškolní děti, ale v

Mše sv. v 10.00. hod.
za Boží požehnání a ochranu P.
Marie pro celou farnost

Rorátní mše svaté
Nastává čas adventu. Ve středu budou rorátní mše sv.
Prosíme maminky a babičky, které by chtěly chystat snídaně
dětem na faře, ať se přihlásí u Pí. Novákové tuto neděli.

1.1. neděle

Úmysly apoštolátu modlitby na prosinec 2016
1. Aby byla z každé části světa odstraněna nákaza, kterou je
zneužívání dětí k vojenské službě.
2. Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu
evangelia, které dává životu radost a naději.
3. Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi
hmotnými, ale hlavně bohatstvím pramenícím z naší víry:
poznáním Boha, láskou k němu a k bližnímu.

31.12. sobota

Mše sv. v 16.00. hod.
na poděkování P. Bohu za uplynulý rok

J 1,1-18

Slavnost sv. Rodiny; Ježíše, Marie a
Josefa;
Obnova manželských slibů!!!
Mše sv. na Žerotíně ve 23.00. hod.

27.12. úterý
28.12. středa
29.12. čtvrtek
30.12.2016.
pátek

25.12. neděle
Boží Hod vánoční
26.12. pondělí
Sv. Štěpána

Mše sv. v 18.00. hod.
za celé farní společenství

J 20,2-8
Mt 2,13-18
Lk 2,22-35
Mt 2,13-23

Jesličky v podání děti v kostele
v 14.00. hod.;
Táborák na faře v 15.00. hod.;
ŠTĚPÁNSKÝ POCHOD - tradiční
akce
Mt 10,1722

J 1,1-18

Štědrý den, mše sv. ve 22.00. hod.
po ní společné koledovaní u betlému na faře
Služba kostelníka: děvčata Veselé;
Koledovaní po obci od 15.00. hod.

Lk 1,57-66
Mt 1,18-25
23.12. pátek
24.12. sobota
Štědrý den

Od 15.00. hod. stavění stromků a
výzdoba kostela!!!
Lk 1,46-56
22.12. čtvrtek

Mše sv. ve 22.00 hod.
s prosbou o Boží požehnání pro
rodiny z farnosti a obce
Mše sv. v 10.00. hod.
za cele farní společenství a celou obec
Mše sv. v 9.00. hod.
za všechny osamělé a nemocné
z farnosti a obce
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doprovodu rodičů nebo někoho blízkého. V prodejně je
možné i nahlásit zapůjčení oblečení.
Mše svatá za koledníky bude sloužena v Radějově v pátek 6.
1. 2017 v 17.30hod. v našem kostelíčku.
INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO VEDOUCÍ SKUPINEK pro
koledování ve Strážnici bude ve čtvrtek 5. ledna 2017 od
16.00 hodin v Charitě Stránice, Kovářská 396, I. poschodí,
kde se dozvíte vše potřebné.
OBLEČENÍ PRO KOLEDNÍKY si můžete vyzvednout v
Charitě Stránice, Kovářská 396, ve středu a ve čtvrtek 4. a 5.
ledna 2017 od 8.00 do 17.00 hodin
Již teď Vám všem děkujeme za ochotu při pomoci rodinám,
lidem v nouzi a k podpoře charitního díla!
Koordinátorka TKS
Novéna k Neposkvrněnému početí Panny Marie
Na konci listopadu, v úterý 29.11., začíná
novéna k Neposkvrněnému Početí Panny
Marie. Slavnost Panny Marie, počaté bez
poskvrny prvotního hříchu, slaví církev 8.
prosince.
V tento den v roce 1947 při zjevení v domě v
Montichiari, vyslovila Panna Maria:
„Přeji si, aby se každoročně 8. prosince
od 12 do 13 hodin konala hodina
modliteb za svět. Tato pobožnost zajistí
mnoh o
duch ovn ích
i
tělesných
milostí........
Ten, kdo nemůže navštívit svůj farní kostel, ať
se modlí... Brzy poznáte

Náš kostel v tuto dobu bude otevřen a bude
vystavená Nejsvětější Svatost Oltářní k soukromé
adoraci.
-3-

-4-
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První den zimy
Poslední roráty v 6.30. hod. po ní snídaní na faře;
Od 15.00. hod. stavění Betlému na
faře!!!
Mše sv. v 6.30. hod.
za + Františka Kotka, dvoje rodiče, živou rodinu a D.O.

Lk 1,26-38
Lk 1,39-45

Lk 1,5-25

19.12. pondělí
20.12. úterý
21.12. středa

18.12.
IV. neděle
adventní

17.12. sobota

Mše sv. v 9.00. hod.
za + Miroslava Veselého, manželku, živou a + rodinu a D.O.

Mt 1,18-24

BESEDA U CIMBÁLU s CM Strážničan - v SSC - Radějov, kulturně společenské sdružení obce
Služba kostelníka: rodina Lovecká;
Společná předvánoční zpověď ve
Strážnici
14.30. – 16.30. hod.
Úklid kostela skup. č. 3.
Mt 1,1-17

J 5,33-36

15.12. čtvrtek
16.12. pátek

Mše sv. v 17.30. hod.
za rodinu Káčerkovu, děti, manželku, živou a + rodinu a D.O.

Lk 7,24-30

Společná předvánoční zpověď
16.00. – 17.30. hod.

Roráty v 6.30. hod. po ní snídaně na
faře;
Společná zpověď Sudoměřice 16.00.17.30. hod.
Lk 7,18-23
Mše sv. v 6.30. hod.
Za děti a jejich rodiny
14.12. středa

Zima na dědině
Nedílnou součástí života obce je dodržování starých tradic
během roku, které obyčejně navazují na místní zvyklosti a
jsou spjaty s křesťanskou liturgií.
Když nastává doba adventu a pomalu se blíží Vánoce, vždy
ráda v této době zavzpomínám na starší doby. Někdy se
moc neliší od současnosti, ale vzpomínky na staré časy
patří do lidského života nedílnou měrou.
Po svatém Martinu končí hospodářský rok, pole jsou
sklizená a připravená na zimní odpočinek. Hospodáři se
v té době začali chystat na zimu, zateplovali chlévy, starali
se o uskladněné krmivo. Nedá se říct, že by lidé na dědině
v zimě odpočívali, ale došlo k určitému zklidnění.
Hospodáři opravovali nářadí, někteří pletli koše, které se
používaly k nošení krmiva, nebo dělali metle. Celou zimu
se starali o domácí dobytek a udržovali pořádek ve stodole
i na dvoře. Taky se museli postarat o dostatek dřeva na
topení a chodili do hor kácet stromy a dělat dřevo.
Hospodyně dokrmovaly husy, někteří se už chystali na
zabíjačku, a když nastaly dlouhé zimní večery, začala doba
draní peří. Tetičky se scházely po domech, byl to oblíbený
čas besed, vyprávění a zpívání starých písniček. Mimo
starých legend a různých strašidelných pověstí se dostalo i
na aktuální dědinské problémy a probralo se „kdeco“.
Draní peří končilo aldamášem, dračky dostaly pohoštění,
většinou koblihy a čaj, až později třeba párek nebo i něco
lepšího.
Ale to už se doba přehoupla do adventu. Ráno, kdo mohl,
chodil na roráty, které bývaly každý den. Večer se každý
den v křesťanských rodinách modlívali růženec. Vařila se
jednoduchá postní jídla, nastala doba zklidnění a
rozjímání. Ale i v této době byly svátky, jejichž tradice

Společná zpověď v Petrově 16.00.17.30. hod.

Adventní divadlo ze Bzence - v SSC
- Radějov, kulturně společenské
sdružení obce
Služba kostelníka: rodina Bajarová;
Po mši sv. budu brát úmysly na
mše sv. do konce března 2017.!!!
Mt 17,10-13

9.12. pátek
10.12. sobota

11.12.
III. neděle
adventní
12.12.
pondělí
13.12. úterý

Mše sv. v 9.00. hod.
za + Jaroslava Prečana, manželku, syna, živou a + rodinu a D.O.

Mt 21,28-32

Mše sv. nebude!!!
Mt 11,16-19

Mt 21,23-27

Slavnost Panny Marie, počaté bez
poskvrny prvotního hříchu
Lk 1,26-38
8.12. čtvrtek

Mše sv. v 6.30. hod.
za +P. Cyrila Pížu, rodiče, živou
a + rodinu
Mše sv. v 17.30. hod.
na poděkování P. Bohu, za živou
a + rodinu, dar zdraví, víry
s prosbou o další požehnání a pomoc a za nemocné dítě
7.12. středa

5.12. pondělí
6.12. úterý

Mt 11,2-11

Svátek sv. Mikuláše
Roráty v 6.30. hod. po ní snídaně na
faře
Lk 5,17-26

Mt 18,12-14
Mt 11,28-30
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stojí za zmínku.
Na svátek svaté Barbory si mladá děvčata stříhala
třešňové větvičky „barborky“, aby se dozvěděly, jestli se
do roka vdají, když jim větvičky do Vánoc rozkvetou. Na
svatého Mikuláše chodily po dědině skupinky Mikuláš,
anděl a čert a nadělovaly dětem dárečky za modlitbičku,
jablka, ořechy, krůželky, a těm nehodným brambory nebo
uhlí. Děckám z horního konce se svatý Mikuláš „spúšťal po
zlatém řetazi“ za Starým hájem a děckám z dolního konce
za Žerotínem.
Nepamatuji si ani z vyprávění rodičů, že by chodívaly na
svátek svaté Lucie „Luce“, ale určitě někdy velmi dávno se
tato tradice také dodržovala.
Když se blížily Vánoce, začaly přípravy, které se ani
zdaleka nedají srovnat s dnešním spěchem a mnohdy
nervozitou. Hospodyně vymetly komín, uklidily dům,
vymazaly zem hliněnou mazaninou a tam, kde byla
dřevěná dlážka, musela být vydrhnuta do běla. Těsně před
Vánoci se obstaral stromeček a napeklo se několik druhů
jednoduchého cukroví.
Konečně přišly Vánoce, svátky radosti a pokoje, které se
v dřívější době neslavily tak bohatě, jak je to tomu dnes…
Anna Krhovská kronikářka
Opravy kostela a fary od roku 2001
Hlavně pro mladší generaci bych ráda připomněla velké
opravy, aby byli informováni.
Před
rokem
2001
budova
kostela
a
fary
byly
v neuspokojivém stavu. Do kostela zatékalo při dešti
z důvodu špatně provedeného kladení plechů při pokládání.
Horolezci sice opakovaně díry lepili, ale už byly napadené i
latě na konstrukci. Proto bylo rozhodnuto o položení tašek na
-5-

Služba kostelníka rodina: Příborská;
Adventní koncert žáků ZUŠ - v
15:00 hod. v SSC, vstupné dobrovolné - ZUŠ L. Ligase Bzenec
Úklid kostela skup. č. 2.
Mt 3,1-12

Mt 10,1-8

Návštěva nemocných od 9.00. hod.
ráno
Po mši sv. kafé a čaj na faře…J
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4.12.
II. neděle adventní

3.12. sobota

Mše sv. v 17.30. hod.
za nemocné a jejích rodiny
Mše sv. v 8.00. hod.
za Růžencové společenství a
Fatimský Apoštolát
Mše sv. v 9.00. hod.
za živou a + rodinu Martinkovu

Mt 7,21-27
Mt 9,27-31
1.12. čtvrtek
2.12. pátek

30.11. středa

Mše sv. v 6.30. hod.

Lk 10,21-24
Mt 4,18-22

Mt 8,5-11

28.11. pondělí
29.11. úterý

Mše sv. v 9.00. hod.
za dobré prožiti adventní
doby pro celou farnost
27.11.
I. neděle adventní

Roráty v 6.30. hod. po ní snídaně na
faře

Ve mši sv. doprovod studentského
sboru z Brna;
Služba kostelníka rodina: Káčerková
a Winklerová
Úklid kostela skup. č. 1.

Poznámky

Evangelium
dne
Mt 24,37-44
Mše svaté
Datum

nové latě a eventuálně i trámy. Po domluvě s obecním
úřadem byla provedena veřejná sbírka v obci a to adresně
dle seznamů a při daru nad 1000 Kč byly pak dodány
PAMĚTNÍ LISTY. Dále okolní farnosti část peněz zapůjčily.
Omítka na kostele i faře opadávala a dokonce ozdoby
z fasády, takže hrozilo nebezpeční úrazu. Dle rozpočtu by
opravy fasády vyžadovaly miliónové náklady, proto bylo
přikročeno k opravám fary. Za P. Jana Kováče byla
svépomocí odstraněna stará krytina ze střechy a položena
nová. Dále vykopán přívod vody z obecního vodovodu do fary
i do sakristie kostela. Později přívod plynu do fary, nová
elektroinstalace na faře i v kostele. Následně nová fasáda
celé budovy fary i zídky kolem dvora, výměna oken,
venkovních dveří, oprava verandy a prostoru před vchodem
do fary a vjezdu do dvora. Nakonec pak byla vymalována
fara a dovybavena nábytkem do kuchyně a kanceláře. Za
působení O. Jiřího a pak O. Lukáše bylo přikročeno
k opravám fasády na kostele na etapy, protože byly
přislíbeny dotace z Krajského úřadu a to na etapy.
Dotace 600 000 Kč byla použita na fasádu, výměnu oken i
rosety nad vchodem a následně 150 000 Kč na zateplení
z půdy.
Dále 1 000 000 Kč jsme obdrželi ze státního rozpočtu na
opravu věže, včetně nové báně. Při sundávání staré pak byly
přečteny záznamy ze stavby kostela z ro. 1912 a byly zde
vloženy další z těchto velkých oprav.
Na výrobu nových dveří bylo přiděleno 25 000 Kč z MAS
STRÁŽNICKO.
Byly vydány i šeky, které se dostaly i do jiných kostelů.
Snažila jsem se všechno shrnout, abyste byli seznámeni
s pracemi, které předcházely.
MUDr. Marie Tressová

