Lk 1,57-66

Mt 8,5-17

24.6. pátek

25.6. sobota

Slavnost posvěcení nového obětního stolu
a ambonu (O. Arcibiskup Jan Graubner)
Farní den od 15.00. hod. na farské zahradě
Služba kostelníka – rodina Ševečková,
Lakosilová, Podmajerská
Nové číslo Kostelníčka
26.6.
XIII neděle v mezidobí

Napsal jsem věci, o kterých vím, ale určitě jsou věci, které tam chybí… Některé věci se určitě budou měnit…
Případné změny budou v ohláškách. Ještě jednou prosím o vaši větší spolupráci na Kostelníčku. Přidal jsem službu čtení během mši sv. Doufám, že s tím budete souhlasit. Je to návrh farní rady.

Mt 7,21-29
23.6. čtvrtek

Mše sv. v 10.00. hod.
Za dobrodince našeho
kostela
Za celé farní společenství a celou obec

Mt 7,15-20
22.6. středa

Lk 9,51-62

Mše sv. nebude!!!
114. výročí posvěcení našeho kostela
úklid kostela – skupina 3 a všichni ochotní

Mt 7,6-14
21.6. úterý

Mše sv. nebude!!!

Začne montáž obětního stolu a ambonu…
Mt 7,1-5
20.6. pondělí

Vychází 1. 5. 2016 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 3

ročník XVII

Když církev nevyznává Ježíše Krista,
vyznává světáckost ďábla
Můžeme toho jako církev spoustu vybudovat, ale pokud nebudeme
vyznávat Ježíše Krista, nebude to k ničemu. Staneme se nevládní
organizací, ale nebudeme církví, Pánovou nevěstou. Když se
nevyznává Ježíš Kristus - napadá mne věta z Leona Bloy: „Kdo se
nemodlí k Pánu, modlí se k ďáblu“ - když se nevyznává Ježíš Kristus,
vyznává se světáckost ďábla.
Když vyznáváme Krista bez kříže,
nejsme Pánovými učedníky
Evangelium nám staví před jednu zvláštní situaci. Samotný Petr, který
Ježíše Krista vyznal, mu říká: „Ty jsi Kristus, Syn živého Boha. Půjdu
za tebou, ale nemluvme o kříži. To tam nepatří. Budu tě následovat v
jiných možnostech, bez kříže.“
Když kráčíme bez kříže, když budujeme bez kříže a když vyznáváme
nějakého Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky, jsme světáky,
jsme biskupy, kněžími, kardinály, papeži, ale nikoli Pánovými
učedníky.
Dochází k otřesům
Věc však není vždycky tak jednoduchá, protože během putování, při
budování a při vyznávání někdy dojde k otřesům, nastanou hnutí, která
nepohánějí vpřed, ale stahují nás nazpět. Chtěl bych, abychom všichni
po těchto dnech milosti měli odvahu – právě odvahu – putovat v
Pánově přítomnosti, s Pánovým křížem, budovat církev na Pánově
krvi, která je prolita na kříži, a vyznávat jedinou slávu Krista
Ukřižovaného. A tak půjde církev vpřed.
Přeji nám všem, aby se nám od Ducha svatého na přímluvu Naší Paní,
naší Matky, dostalo této milosti: putovat, budovat, vyznávat Ježíše
Krista Ukřižovaného. Kéž se tak stane.
Homilie papeže Františka při mši sv., Sixtinská kaple 14. 3.
-1-
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18.6. sobota

Služba kostelníka – rodina Lovecká
Čtení: Gajda M., Bajar J.
Sbírka na provoz a opravy kostela
Lk 9,18-24
19.6.
XII neděle v mezidobí

Mše sv. v 9.00. hod.
Za + Františka Kotka, dvoje rodiče, živou a
+ rodinu a D.O.

Mt 6,24-34

Mt 6,19-23
Dětská mše sv. v 17.30. hod.
17.6. pátek

16.6. čtvrtek

Mše sv. v 17.30. hod.
15.6. středa

11.6. sobota

Mt 6,7-15

Mt 5,43-48
14.6. úterý
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Mt 6,1-18

Mt 5,38-42

Mše sv. v 9.00. hod.
Za + Jana Bajara, manželku, dvoje rodiče,
sourozence, živou a + rodinu a D.O.

Lk 7,36-50

12.6.
XI neděle v mezidobí
13.6. pondělí

Úklid kostela – skupina 3

Generální úklid kostela –
skupina 1 a 2 a všichni ochotní
Služba kostelníka – rodina Bajarová
Čtení: M. Podmajerská, Z. Obrtlíková
Mt 5,33-37

Mše sv. na faře
10.6. pátek

9.6. čtvrtek

Mše sv. v 17.30. hod.
Za + rodiče, 2 bratry, živou a + rodinu a
D.O.

Mt 5,27-32

Mt 5,20-26

Mše sv. na faře
Mt 5,17-19
8.6. středa

Mše sv. v 17.30. hod.
Za + Alžbětu Kameníkovu, manžela, dvoje
rodiče a D.O.

Mt 5,1-12
Mt 5,13-16
6.6. pondělí
7.6. úterý

Děkuji všem, kterým není lhostejný život naší farnosti… Největší
událostí za poslední dobu byly samozřejmě velikonoční svátky. Děkuji za
pomoc při přípravě těchto posvátných dnů… za přípravu Božího hrobu a
výzdobu kostela, za úklid kostela, za službu hasičů a vojáků na Bílou sobotu,
ministrantům za jejich službu, schóle a sboru za zpěv, varhaníkovi za jeho
službu a vám všem, kteří jste vydávali svědectví o své víře….
Další poděkování patří těm, kteří se postarali o „výzdobu“
zpovědnice. Je možné, že ne všichni jste to zjistili, ale je to tak.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili sobotní brigády v kostele. Udělali
jsme nový základ pod obětní stůl a ambon, nové kabely pro ozvučení. Děkuji
všem ženám, které uklízeli po této brigádě (někteří si dokonce brali volno
z práce, aby mohli pomoc!!!) Kubík betonu, zdarma věnovala firma
„PREFA“ Strážnice, kabely, zásuvky, vypínače a další elektrické zboží
věnoval Ivo Lžičař.
Děkuji těm, kteří pomáhali a zúčastnili se stavění „Mája“ na faře, a
zvlášť Martinovi Podmajerskému za „Májo“…
Uvědomme si, že není možné si vzpomenout na všechny, kteří přidali
ruku k dílu… pokud jsem na někoho zapomněl, tak se moc omlouvám a
zároveň prosím ostatní, aby nekritizovali to, co se ve farnosti děje, ale aby
také v rámci svých možností byli vnímaví a ochotně pomáhali…
Jak už víte, měsíce květen a červen, budou pro nás náročným
časem… Bude probíhat výmalba interiérů našeho kostela a také bude nový
pískovcový obětní stůl a ambon. Pán Vlastík Cigáň, místní řezbař vyřezává
sochu sv. Cyrila a Metoděje, která bude umístěná před kostelem.
Tyto věci budou posvěcené arcibiskupem Janem Graubnerem 26.
června v 10.00 hod. Odpoledne pak bude následovat tzn. „farní den“ na
farské zahradě. Všichni jste srdečně zvaní. V programu bude: vystoupení
dětí, scholy, sboru, dechovky, grilované prasátko a spousta dalších aktivit.
Uvědomuji si, že jsou strážnické slavnosti, že v pondělí musíte do
práce a do školy, ale… oslavme to společně a radujme se z toho…
Konečná cena celé investice bude cca. 500 tis. Kč. Prosím, abyste
pamatovali na toto dílo a pokud je to možné, tak finančně přispěli. Naposledy
byl kostel malovaný v roce 1978.
Už teď děkuju vedení obce za příspěvek na toto dílo ve výši 50 tis.
Kč.
Obětní stůl a ambon vytesává akademický sochař Dr. Robert Buček
PhD. ze Starého Města. Výmalby kostela se ujala lipovská firma „Vít
Strachota“. Projekt připravila pí. Ing. Kristýna Pražáková ze Strážnice.
V sobotu 14. května od 10.00. hod. bude probíhat obecní sbírka na
toto dílo. Uvědomuju si, že vaše možnosti (peněženky) jsou „polo“ prázdné,

Služba kostelníka – rodina Příborská
Čtení: J. Káčerková, G. Winklerová
Lk 7,11-17
Mše sv. v 9.00. hod.
Za + Annu a Josefa Loveckých

Úklid kostela – skupina 1 a 2
Mše sv. na faře
Setkání seniorů na faře v 19.00. hod.
Lk 2,41-51

Návštěva nemocných od 9.00. hod.
Mše sv. na faře
Lk 15,3-7

3.6. pátek
Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
4.6. sobota
Památka
Neposkvrněného
srdce P. Marie
5.6. neděle
X neděle v mezidobí

Dětská mše sv. v 17.30. hod.
Za všechny děti z farnosti a jejich
rodiny
Mše sv. v 8.00. hod.
Za růžencové společenství a společenství Modlicích se matek

Mk 12,28-34
2.6. čtvrtek

Mše sv. v 17.30. hod.
Za naše nemocné a jejich rodiny
1.6. středa

31.5. úterý

29.5.
IX neděle v mezidobí
30.5. pondělí

28.5. sobota

27.5. pátek

Mk 12,18-27

Lk 1,39-56

Mk 12,1-12

Mše sv. na faře

Služba kostelníka – rodina Káčerková a
Winklerová
Čtení: M. Nováková, A. Krhovská
Lk 7,1-10

Úklid kostela – skupina 11 a 12
Mk 11,27-33

Mše sv. nebude!!!
Mk 11,11-25

Čtení: schola
Průvod kolem kostela k 4. oltářům
26.5. čtvrtek
BOŽÍ TĚLO

25.5. středa

Mše sv. v 18.00. hod.
Za celé farní společenství a celou
obec

Lk 9,11-17

Mše sv. nebude!!!
Mk 10,32-45

Mk 10,28-31
24.5. úterý

Mše sv. v 9.00. hod.
Za + rodiče Klepáčovi, živou a +
rodinu a D.O.
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ale malování kostela není každých 10. let… Zatím máme půjčené od farnosti
Strážnice 75.000 Kč. Možná že to stačí, možná že ne…ale stejně tuto částku
musíme vrátit.
Dovolte připomínku jedné osoby… „Pane Faráři, chtěla bych mít
pohřeb ve vymalovaném kostele…“
Společně putujeme, společně budujeme a společně vyznáváme.
Pokud ne, tak nebudeme Pánovou nevěstou – církví.
Děkuju za vaše modlitby a dobré slovo. Ať Bůh žehná každému z nás
Jménem farního společenství a vlastním
P. Mgr. Jacek Nowakowski SchP. – farář
FATIMSKÝ APOŠTOLÁT
Jedná se o spolek, který je rozšířen po celém světě, sídlo má
v Portugalsku ve Fatimě.
U nás je národní centrum v Koclířově u Svitav. V čele je prezident P. Pavel
Dokládal a řídí oblastní centra. Pro nás je to Hodonín. Jména všech členů se
předávají postupně až do Fatimy, kde je národní centrum pro ČR. Jména
zemřelých členů se předávají postupně až do kaple ve Fatimě, kde jsou za ně
slouženy mše sv.
Posláním členů je modlitba sv. růžence a propagace úcty k P. Marii.
K většímu prohloubení úcty, putuje po oblastech socha P. Marie z Fatimy. Po
dobu 1 měsíce ve farnostech ji uctívají věřící v jednotlivých domácnostech.
K větší zbožnosti mají sloužit 1 soboty v měsíci, zasvěcené P. Marii. Proto je
vhodné přistoupit ke svátosti smíření a sv. přijímání.
1 x ročně bývá v Hodoníně společné setkání všech členů z oblasti
hodonínska, kterého se zúčastní i P. Dokládal. Informuje nás o dění v ČR. i
celosvětově. Zakončení je mší sv. a požehnáním. Jsou zde zváni i kněží
z oblasti. Letos to bude 14. května odpoledne. Na příští rok připadne sté
výročí zjevení P. Marie ve Fatimě a připravují se velké oslavy jak u nás tak i
přímo ve Fatimě.
U nás máme 13 členů:
Marta Čajková, Marie Dvořáková, Rozálie Helísková, Anna Hlupíková,
Jarmila Káčerková, Anna Lakosilová, Marie Nováková č.310, Marie
Nováková č.297, Anna Nožičková, Božena Pospěchová, Tomáš Stránský,
Marie Tressová MUDr., Anežka Veselá.
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23.5. pondělí

22.5. neděle
Slavnost Nejsvětější Trojice

21.5. sobota

20.5. pátek

19.5. čtvrtek

18.5. středa

Mše sv. v 9.00. hod.
Na poděkování P. Bohu za 65. let
života s prosbou o B. požehnání,
ochranu P. Marie do dalších let, za
živou a + rodinu

Dětská mše sv. v 17.30. hod.
Za + Josefa Matušku, živou a + rodinu a D.O.

Mše sv. v 17.30. hod.
Na poděkování P. Bohu za přijaté
dary a na úmysl P. Bohu vědomy

Mk 10,17-27

J 16,12-15

Mk 10,13-16

Mk 10,1-12

J 17,14-26

Mk 9,38-40

Mk 9,30-37

17.5. úterý

J 20,19-23

J 15,9-17

J 21,15-19

J 17,20-26

J 17,11-19

J 19,25-27

Mše sv. v 9.00. hod.
Za + rodiče Sečkovi, syny Martina,
Františka, zetě a D.O.

Mše sv. v 17.30. hod.
Za + dvoje rodiče Marii a Josefa Helískovi, živou rodinu Štefkovu a D.O.

Mše sv. v 17.30. hod.
Za + Ludmilu Mlýnkovu, manžela, živou
rodinu a D.O.

15.5. neděle
Slavnost Seslání
Ducha svatého
16.5. pondělí

14.5. sobota

13.5. pátek

12.5. čtvrtek

11.5. středa

J 17,1-11

10.5. úterý

Lk 24,4653

J 16,23-28

J 14,6-14

J 10,11-16

Dětská mše sv. v 17.30. hod.
Za naše nemocné a jejich rodiny
Mše sv. v 8.00. hod.
Za růžencové společenství a Fatimský Apoštolát
Mše sv. v 9.00. hod.
Za + Marii Veselou, manžela, živou a +
rodinu a D.O.

J 16,16-20

J 16,12-15

J 19,25-27

J 15,2616,1

Evangelium dne
J 14,23-29

8.5.
VII neděle velikonoční
9.5. pondělí

7.5. sobota

6.5. pátek

5.5. čtvrtek

4.5. středa

Mše sv. v 17.30. hod.
za + rodinu Pospěchovu a D.O.

Mše sv. v 9.00. hod.
Za + Annu Prečanovu, manžela, syna, živou
a + rodinu a D.O.

1.5.
VI neděle velikonoční
2.5. pondělí
3.5. úterý

Mše sv.

Datum

Služba kostelníka – rodina Nováková
Čtení: L. Sečková, L. Příborská

Úklid kostela – skupina 11 a 12

Mše sv. na faře

Mše sv. na faře

Úklid kostela – skupina 9 a 10
Sbírka po obci na opravy kostela
Služba kostelníka – rodina Sečková
Čtení: M. Smaženka, P. Winkler
Sbírka na provoz a opravy kostela

Mše sv. na faře

Mše sv. na faře

Návštěva nemocných od 9.00. hod.
Mše sv. na faře
Úklid kostela – skupina 9 a 10
Mše sv. na faře
Setkání seniorů na faře v 19.00. hod.
Den osvobození, Svátek Matek,
Služba kostelníka – rodina Dvořáková
Čtení: T. Potrusilová, M. Ševečková

Mše sv. ze Slavnosti Nanebevstoupení
Páně
Mše sv. na faře

Začne malovaní kostela… (mše sv.
v týdnu budou slouženy na faře, nedělní
v kostele)

Služba kostelníka – rodina Prečanová
Čtení: M. Gajda, P. Winkler

Poznámky

