Nové číslo
Kostelníčka
J 7, 40
-53
J 8, 111
Mše sv. v 9.00. hod.
Na poděkování P. Bohu za 70. let života s prosbou o
Boži požehnání do dalších let
13.3.
V neděle
postní

12.3. sobota

11.3. pátek

Dětská mše sv. v 17.30. hod.
Za + Rostislava Nováka, rodiče, D.O., živou rodinu a
dary Ducha sv.

J 5, 31
-47
J 7, 130
10.3. čtvrtek

9.3. středa

8.3. úterý

Mše sv. v 17.30. hod.
Na poděkování P. Bohu za 45. let života s prosbou o
Boži požehnání do dalších let

J 4, 43
-54
J 5, 116
J 5, 17
-30

Lk 15,
1-23

6.3.
IV neděle
postní
7.3. pondělí

Mše sv. v 9.00. hod.
Za + Alžbětu Říhovu, manžela, děti, za živou rodinu a
D.O.

Děkanátní
volejbal –
Veselí n/
M
Lk 18,
9-14
Mše sv. v 8.00. hod.
Za živou a + rodinu Sečkovu a Lesniakovu a dary
Ducha sv.
5.3. sobota

Vychází 24. 1. 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 1

ročník XVII

SKUTKY MILOSRDENSTVÍ
Abychom se taky sami stali nástrojem Božího milosrdenství, budeme
si během roku často připomínat skutky tělesného i duchovního
milosrdenství. Budeme se v nich prakticky procvičovat, jeden druhého
povzbuzovat. Velmi se těším na to, že se v našich farnostech naučíme
v této věci spolupracovat a dobré skutky organizovat, že rozkvete
služba dobrovolníků Charity. Pracovníky Charit prosím, aby se ujali
iniciativy. Rok milosrdenství je mimořádnou příležitostí právě pro
Charitu, jejíž jméno česky znamená milosrdná láska. (Pastýřský list
arcibiskupa Graubnera k adventu 2015)
Skutky tělesného milosrdenství: dát najíst hladovému a napojit
žíznivého; odívat toho, kdo nemá co na sebe; přijímat cizince, pomáhat
nemocným, navštěvovat vězněné, pohřbívat mrtvé.
Skutky duchovního milosrdenství: r adit pochybujícím, vyučovat
nevědomé, napomínat hříšníky, těšit sklíčené, odpouštět urážky,
trpělivě snášet obtížné lidi, modlit se k Bohu za živé i mrtvé.
S Boží pomocí jsme začali rok, který chceme prožívat ve znamení
MILOSRDENSTVÍ. „Milosrdní jako Otec“ – tak zní heslo tohoto
Svatého roku. Zvlášť v tomto roce si chceme uvědomovat, že jsme
Bohem posláni, abychom svědčili o Jeho milosrdenství našimi skutky
a slovy, naším chováním a jednáním. Papež František nás vybízí:
JEŽÍŠ PROHLAŠUJE, ŽE MILOSRDENSTVÍ NENÍ POUZE
OTCOVO JEDNÁNÍ, ALE STÁVÁ SE KRITÉRIEM K
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Mše sv. nebude!!!
Lk 11, 1423
J 15, 9-17
4.3. pátek

3.3. čtvrtek

2.3. středa

1.3. úterý

28.2. neděle
III neděle
postní
29.2. pondělí

27.2. sobota

Mše sv. v 9.00. hod.
Na úmysl Pánu Bohu vědomí

Mše sv. v 17.30. hod.
Za + Josefa Bedravu, zetě, rodinu Mrázkovu,
D.O. a celou živou rodinu

Mt 18, 2135
Mt 5, 17-19

Lk 13, 1-9

Lk 4, 24-30

Jarní prázdniny ve
škole

Adorace N.S.
v kostele 20.00.21.00.hod.
Sbírka na setkání
mládeže v Krakově
Lk 15, 1-32

eMPe-čko Hroznova Lhota
25.2. čtvrtek

„Jaká je má víra v Ježíše Krista?“ Tuto otázku položil papež František
při homilii v kapli Ducha svatého Domu sv. Marty. Petrův nástupce
vyšel z evangelia, aby zdůraznil, že ke skutečnému pochopení Ježíše
Krista nesmíme mít uzavřené srdce, nýbrž máme následovat Boha na

Stolec sv. Petra
23.2. úterý
24.2. středa

Slovo papeže Františka…

26.2. pátek

Dětská mše sv. v 17.30. hod.
Za + rodiče Mrkvovi, prarodiče Křižanovi, D.O.
a za celou živou rodinu

Mt 23, 1-12
Mt 20, 1728
Lk 16, 1931
Mt 21, 3346
Mše sv. v 17.30. hod.
Za + sestru, rodiče Daňkovi a D.O.

Přejeme každému z nás radostné prožívání Roku Milosrdenství. S
darem modlitby – piaristé Jacek, Lukáš, Robert.
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POCHOPENÍ, KDO JSOU JEHO PRAVÉ DĚTI. JSME ZKRÁTKA
POVOLÁNI ŽÍT Z MILOSRDENSTVÍ, PROTOŽE NEJPRVE BYLO
PROKÁZÁNO NÁM. ODPUŠTĚNÍ URÁŽEK SE STÁVÁ
NEJZŘETELNĚJŠÍM VÝRAZEM MILOSRDNÉ LÁSKY A PRO
NÁS JE IMPERATIVEM, OD KTERÉHO NEMŮŽEME
ODHLÉDNOUT. Není to jednoduchý úkol, ale jak píše papež: JSME
ZKRÁTKA POVOLÁNI ŽÍT Z MILOSRDENSTVÍ, PROTOŽE
NEJPRVE BYLO PROKÁZÁNO NÁM. Už víme, kolik a jaké jsou
milosrdné skutky lásky. Ať nezůstanou pouze „na papíře“! Novou sílu
získáváme účastí na mši sv., během četby Písma sv., v modlitbě –
rozjímání tajemství Božího milosrdenství. Ale především ve svátosti
smíření pociťujeme, že Pán je nám nablízku. Tak jak On nám s radostí
všechno odpouští, také my jsme k tomu zváni.
U nás v Radějovském kostele budou pravidelné adorace
Nejsvětější svatosti každou poslední sobotu v měsíci a to od 20.00. do
21.00. hod. Je to čas, kdy jsme všichni už doma a máme možnost
aspoň na chvíle se zastavit na krátkou soukromou modlitbu v kostele a
s možností svaté zpovědi.

Mt 16, 1319

Sbírka na opravy a
provoz našeho kostela
Mše sv. v 9.00. hod.
za + otce, jeho sourozence a za živou a + rodinu

Dětská mše sv. v 17.30. hod.
za manžele Káčerkovi, celou živou rodinu, za +
rodiče a prarodiče a D.O.

Mt 7, 7-12
Mt 5, 20-26

Mt 5, 43-48
Lk 9, 28-36

20.2. sobota
21.2.
II neděle
postní
22.2. pondělí
Stolec sv. Petra

16.2. úterý
17.2. středa

18.2. čtvrtek
19.2. pátek

Mše sv. v 17.30. hod.
za + Bohumila Hrachovského, dvoje rodiče,
sourozence a D.O.

Mt 25, 3146
Mt 6, 7-15
Lk 11, 2932

14.2. neděle
I neděle postní
15.2. pondělí

Mše sv. v 9.00. hod.
za nová kněžská a řeholní povolání

Lk 4, 1-13

Lk 5, 27-32
13.2. sobota

11.2. čtvrtek
12.2. pátek

Dětská mše sv. v 17.30. hod.
Za + dvoje rodiče, dva bratry, za celou živou a
+ rodinu

Lk 9, 22-25
Mt 9, 14-15

Postní setkání seniorů na faře v 19.00.
hod.
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cestě odpuštění a ponížení. „Víru nelze koupit. Je to dar, který mění
život“, učil Svatý otec.
Lidé se všemožně snaží přiblížit k Ježíši a neváhají se vystavit
nebezpečí, jen aby mu mohli naslouchat či se jej pouze dotknout.
Bůh nás přichází uzdravit z nemocí, ale především vysvobodit ze
hříchů, spasit a dovést k Otci. Byl poslán proto, aby vydal život za naši
spásu. To je však stěží pochopitelné – a nejenom pro učitele Zákona.
Také někteří učedníci pochybují a chtějí odejít, když se Ježíš projevuje
větší než lidskou mocí, aby udílel odpuštění, dával život a obnovoval
lidstvo. Ježíš se pak musí ptát své malé skupinky: I vy chcete odejít?
“Víra v Ježíše Krista. Jaká je má víra v Ježíše Krista? Věřím, že Ježíš
Kristus je Bůh, Boží Syn? Mění tato víra můj život? Působí tak, aby v
mém srdci začalo ono milostivé léto, onen rok odpuštění a přiblížení k
Pánu? Víra je dar. Nikdo si víru nezasluhuje a nikdo ji nemůže koupit.
Vede mne má víra v Ježíše Krista k pokoření? Neříkám k pokoře, nýbrž
k ponížení, lítosti a prosebné modlitbě: Odpusť, Pane. Ty jsi Bůh. Ty
můžeš odpustit mé hříchy.“
Kéž nám Pán dává růst ve víře, prosil papež František. Lidé Ježíše
vyhledávali, aby mu naslouchali, protože v jeho slově byla moc a
protože nemluvil jako vykladatelé Písma. Následovali jej také kvůli
uzdravením a zázrakům, doplnil papež. Avšak poté, co vše uviděli,
nakonec odcházeli domů s úžasem a velebili Boha.
„Chvála. Je důkazem mé víry, že Ježíš Kristus je Bůh mého života a byl
poslán, aby mi odpustil. Jestliže v to věřím, jsem schopen velebit Boha,
chválit Pána. Tato chvála nemá důvod. Vnuká ji Duch svatý a vede
nás, abychom vyslovili: Ty jsi jediný Bůh. Kéž nám Pán dává růst v
této víře v Boha Ježíše Krista, který nám odpouští a nabízí nám
milostivý rok. A kéž nás tato víra vede ke chvále.“
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Mše sv. v 17.30. hod.
Za celé farní společenství s prosbou o
dobré prožití postní doby
9.2. úterý
10.2. středa
Popeleční středa

8.2. pondělí

7.2.
V neděle v mezidobí
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Mt 6, 1-18

Mk 6, 5356
Mk 7, 1-13

Lk 5, 1-11
Mše sv. v 9.00. hod.
Na poděkování P. Bohu za dar života a
víry s prosbou o další požehnání a
ochranu P. Marie

Mk 6, 3034
Mše sv. v 8.00. hod.
za Růžencové společenství a společenství Modlicích se Matek
6.2. sobota

Dětská mše sv. v 17.30. hod.
Za naše nemocné a jejich rodiny

Začátek doby postní

Od 9.00. hod. návštěva
nemocných
Svatoblažejské požehnání a žehnaní chleba na
památku sv. Agaty
Úklid stromků v kostele
po mši sv. cca. 8.30.
hod.
Strážnický Fašankový
Ples

Mše sv. nebude!!!

Mk 6, 1-6
Mk 6, 7-13
Mk 6, 1429

Lk 2, 22-32
Mše sv. v 17.30. hod.
Za všechny rodiny ve farností

2.2. úterý
Svátek Uvedení
Páně do chrámů –
Hromnice
3.2. středa
4.2. čtvrtek
5.2. pátek

List papeže Františka k Roku Milosrdenství
oficiální text v českém jazyce
Blížící se mimořádný Svatý rok milosrdenství mi dovoluje zaměřit se
na několik otázek, které, jak věřím, vyžadují zvláštní pozornost, aby
oslava svatého roku byla pro všechny věřící skutečným setkáním s
Božím milosrdenstvím. Je mojí touhou, aby se tento rok stal živou
zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně
vnímat, a aby se tak posilovala víra každého věřícího a on aby o tom
dokázal ještě účinněji vydávat svědectví. Mé myšlenky se především
obracejí ke všem věřícím, kteří zakusí milost tohoto svatého roku – ať
už ve své diecézi, nebo jako poutníci do Říma. Toužím po tom, aby se
ke každému z nich dostaly odpustky související s tímto svatým rokem
jako ryzí zkušenost s Božím milosrdenstvím, jež vychází každému
vstříc s tváří Otce, který vítá a odpouští a úplně zapomíná na spáchaný
hřích. K tomu, aby věřící mohli zakusit shovívavost a získat odpustky,
jsou povoláni vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně, jež se otevře v
každé katedrále a v kostelech stanovených diecézním biskupem a ve
čtyřech papežských bazilikách v Římě – má to být znamení jejich
hluboké touhy po skutečném obrácení. Zároveň stanovuji, že odpustky
je možné získat ve svatyních, kde je otevřena Brána milosrdenství, a v
kostelech, které jsou tradičně označovány jako „jubilejní“. Je důležité,
aby tato příležitost byla spojována zejména se svátostí smíření a
slavením eucharistie se zamyšlením na téma milosrdenství. Slavení
těchto svátostí bude třeba doplnit vyznáním víry a modlitbou za mě a
na úmysly, které nosím v srdci pro dobro církve a celého světa.
Myslím dále i na ty, kdo se z nejrůznějších příčin nebudou moci ke
Svaté bráně vydat sami, zejména na nemocné a na ty, kdo jsou staří a
žijí sami, takže mnohdy nemohou opouštět svůj domov. Těmto všem
velice pomůže, pokud budou nemoc a trápení prožívat jako zkušenost
Pánovy blízkosti. On nám tajemstvím svého utrpení, smrti a

Mše sv. v 17.30. hod.
Za všechny rodiny ve farností

Mše sv. v 9.00. hod.
Za děti a mládež z farností

31.1.
IV. neděle
v mezidobí
1.2. pondělí
2.2. úterý
Svátek Uvedení

30.1. sobota

Mk 5, 1-20
Lk 2, 22-32

Mk 4, 3541
Lk 4, 21-30

Dětská mše sv. v 17.30. hod.
za + Vlastimila Kozumplíka a D.O.
29.1. pátek

28.1. čtvrtek

Mše sv. v 17.30. hod.
za živou a + rodinu Tomáše Kotka, Josefa Krhovského, zetě a D.O.
27.1. středa

Mk 4, 2125
Mk 4, 2634

Pololetní prázdniny ve
škole
Děkanátní ples
Adorace N.S. v kostele
20.00.-21.00.hod.
Do pátku budu na duchovní obnově

Setkání Farní Rady po
mši sv.!!!
Den památky obětí holokaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti
Mk 3, 3135
Mk 4, 1-20

Mše sv. v 9.00. hod.
za živou a + rodinu Sečkovu a Lesniakovu a Boži požehnání do dalších let
24.1.
III. neděle
v mezidobí
25.1. pondělí
Svátek Obracení
sv. Pavla, apoštola
26.1. úterý

Mk 16, 1518

Poznámky
Evangelium dne
Lk 1, 1-4;
4, 14-21
Mše sv.
Datum
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zmrtvýchvstání ukázal jedinečnou cestu, jež dává bolesti a samotě
smysl. Když budou tyto chvíle zkoušky prožívat s vírou a radostnou
nadějí a přitom přijímat eucharistii nebo se účastnit mše svaté a
společné modlitby, a to i prostřednictvím nejrůznějších sdělovacích
prostředků, mohou tak i oni získat odpustky tohoto svatého roku. Mé
myšlenky se obracejí rovněž k vězněným, kteří zakoušejí omezení své
svobody. Rok milosrdenství byl vždy také příležitostí k velké amnestii,
která se má týkat těch, kdo si sice zaslouží trest, ale zároveň jsou si
vědomi spáchané nespravedlnosti a upřímně si přejí zapojit se znovu
do společnosti a být pro ni skutečným přínosem. Kéž se jich všech
konkrétním způsobem dotkne milosrdenství Otce, který chce být
nablízku každému, kdo jeho odpuštění zvláště potřebuje. Tito lidé
mohou získat odpustky ve vězeňských kaplích a vždy, když s
myšlenkou na Otce a modlitbou k němu přejdou přes práh své cely,
kéž jim to připomene průchod Svatou branou, neboť Boží
milosrdenství, které dokáže proměnit srdce, může také proměnit mříže
a z pobytu za nimi učinit zkušenost svobody. Prosil jsem, aby církev v
tomto Roce milosrdenství znovu objevila bohatství skryté ve skutcích
duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím lze
totiž nejlépe poznat právě prostřednictvím konkrétních projevů, jak nás
to naučil Ježíš. Vždy, když některý věřící osobně vykoná jeden či více
z těchto skutků, bezpochyby tak získá i odpustky spojené s tímto
svatým rokem. Z toho plyne úkol žít podle milosrdenství, a tak obdržet
milost úplného a naprostého odpuštění z moci Otcovy lásky, která
nikoho nevyjímá. Odpustky svatého roku se tím naplní a stanou se
plodem této události, která se slaví a prožívá s vírou, nadějí a láskou.
Odpustky spojené s Rokem milosrdenství lze dále získat i pro zemřelé.
Jsme s nimi spojeni svědectvím víry a lásky, které nám předali. Jako
na ně pamatujeme při slavení eucharistie, tak se můžeme za ně, účastni
nezměrného tajemství společenství svatých, modlit a prosit, aby
-5-

milosrdná tvář Otcova osvobodila každého z nich od všech pozůstatků
viny a mohla je přivinout k sobě v nekonečné blaženosti. Jedním z
nejzávažnějších problémů naší doby je bezpochyby proměna vztahu k
životu. Je rozšířena mentalita, která vede k tomu, že se vytrácí náležitá
osobní i společenská citlivost k přijetí nového života. Drama potratu
prožívají někteří jen povrchně, jako by si neuvědomovali nesmírné
škody, které působí takový čin. Mnozí další sice tento skutek vnímají
jako prohru, jsou ale přesvědčeni, že nemají jinou možnost. Zvláště
myslím zejména na všechny ženy, které se uchýlily k potratu. Znám
dobře okolnosti, které je přivedly k tomuto rozhodnutí. Vím, že
prožívají těžké existenční i mravní drama. Setkal jsem se s řadou žen,
které ve svém srdci nosí šrám tohoto mučivého a bolestného
rozhodnutí. To, co se stalo, je hluboce nespravedlivé; a přece může být
člověku umožněno neztrácet naději, ale jen tehdy, když pochopí tento
svůj čin v pravdě. Boží odpuštění nelze upřít nikomu, kdo činí pokání,
a to zejména tehdy, když přistupuje ke svátosti smíření s upřímným
srdcem, aby dosáhl usmíření s Otcem. Také z tohoto důvodu jsem se
rozhodl, bez ohledu na veškerá opačná ustanovení, svěřit všem kněžím
po dobu Roku milosrdenství pravomoc udělit rozhřešení od hříchu
potratu těm, kdo ho vykonali a kdo s kajícím srdcem prosí o odpuštění.
Ať se kněží na tento veliký úkol připraví a dokážou ho konat slovy
vyjadřujícími skutečné přijetí, doplňují je zamyšlením, které pomůže
pochopit spáchaný hřích a ukázat cestu pravého obrácení, aby dospěli
k přijetí pravého a štědrého odpuštění od Otce, který svou přítomností
všechno obnovuje. Závěrečná úvaha se týká věřících, kteří se z
nejrůznějších důvodů rozhodli navštěvovat kostely spravované
kněžími z Bratrstva svatého Pia X. Tento Rok milosrdenství nikoho
nevylučuje. Někteří spolubratři biskupové z nejrůznějších míst mě
zpravili o jejich dobré víře i svátostné praxi, ale také o jejich situaci,
která je z pastoračního hlediska nesnadná. Důvěřuji tomu, že v blízké

budoucnosti bude nalezeno řešení, jak obnovit plné společenství s
kněžími a představenými tohoto bratrstva. Do doby, než se tak stane,
veden potřebou péče o dobro těchto věřících, ze svého vlastního
rozhodnutí stanovuji, že ti, kdo během Roku milosrdenství vyhledají
kněze náležející k Bratrstvu svatého Pia X., aby přijali svátost smíření,
přijímají rozhřešení svých hříchů platně a dovoleně. S důvěrou v
přímluvu Matky milosrdenství svěřuji přípravy tohoto mimořádného
roku do její ochrany.
Dáno ve Vatikánu 1. září 2015. FRANTIŠEK
Překlad připravili P. Jan Šlégr, sekretář liturgické komise České
biskupské konference, a jeho spolupracovníci.
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Pozvánka na letní farní tábor v Polsku.
Drazí rodiče a děti,
připravuji farní tábor opět v Polsku. Pojedeme na stejné místo jako loni
(Želistrzewo), ale zaměříme se na křižácké hrady (Malbork, Gdansk),
koupaní v Baltu, výlet na Hel, taboráky, hry, atd. Určitě nebudete
litovat.
Cena celého pobytu 31.7.-6.8. (cesta vlakem, pojištění, ubytovaní,
jídlo, vstupné lístky) bude činit 4.500- 5000 Kč.

Nahlásit se můžete do konce dubna (záloha 1500 Kč.) Počet míst je
omezen.

