Sv. Alois: „Já hledám svou spásu, hledejte ji také vy.“

ZPRAVODAJ
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
UHLÍŘSKÉ JANOVICE
MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Farní kostel sv. Aloise – Uhlířské Janovice
NEDĚLE
8:00 HOD.
STŘEDA, PÁTEK
17:30 HOD.
Na 1. pátek v měsíci: 05.01. 2018 se koná
od 1630 do 1720 tichý Eucharistický výstav, navazuje mše sv. a adorace s požehnáním
Filiální kostel sv. Vavřince – Vavřinec
SOBOTA – s nedělní platností
Poutní kostel sv. Anny - Sudějov
SOBOTA – s nedělní platností

16:00 HOD.
18:00 HOD.

Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie – Zásmuky
NEDĚLE
9:30 HOD.
Filiální kostel sv. Petra a Pavla – Čestín
NEDĚLE
10:00 HOD.
Filiální kostel Narození Panny Marie – Košice
NEDĚLE
12:00 HOD.
Filiální kostel sv. Jiří – Malejovice
ÚTERÝ
1. úterý v měsíci: 2.1;6/2

17:00 HOD.

Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice
ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci: 4.1.;1/2 17:00 HOD.
R.D. Mgr. Michal Procházka, farář
Havlíčkova 898, 285 04 Uhlířské Janovice
mobil: 602 293 893
e-mail: crossmenmp@me.com ; kc.jilji@gmail.com ; www.farnostjanovice.cz
Výpomocný duchovní (Zásmuky): R.D. Václav Nekolný 321 796 177
(Farní vikář (= kaplan): R.D. Mgr. Andrzej Czesław Grygiel 607 953 260)

V LEDNU STARTUJE
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Kasičky budou k dispozici
v našich kostelích při
bohoslužbách
Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky.
Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a
poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká
republika. V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc
dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů
korun. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně
určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo
rodinám v tíživé situaci
Tříkrálové koledníky můžete potkat po celé republice mezi 1. a 14.
lednem 2018. Kromě příspěvků do pokladniček je možné také zaslat
dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo dar na
účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800, vedený u České spořitelny, VS
777.
Výnos sbírky pomůže po celé České republice. Klíč k rozdělení
vybraných peněz je následující: 65 % využije Charita přímo v dotyčné obci
nebo jejím okolí, 15 % výnosu poputuje na charitní projekty na diecézní
úrovni a 5 % na celostátní projekty. Desetina výnosu pomůže v zahraničí a
zbylých 5 % pokryje režii sbírky. „Prosíme, přispějte opět koledníkům do
pokladniček, jen díky vám se můžeme věnovat těm, kteří se bez pomoci
druhých neobejdou,“ vyzývá dárce k podpoře ředitel Charity Česká
republika Lukáš Curylo.
Každý projekt, na který se bude ze sbírky přispívat, prochází
náročným výběrem. Z chystaných jmenujme přímou pomoc rodinám v těžké
situaci a zajištění nové charitní terénní pečovatelské služby klientům na
Moravskotřebovsku a Jevíčsku, rekonstrukci prádelny v Domově pokojného
stáří sv. Hedviky Charity Jeseník či podporu Domova pro matky s dětmi v
tísni v Aši. Plány na využití najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/vyuzitisbirky-2018/.
Slavnostní zahájení v diecézích - V jednotlivých diecézích často zahajují
sbírku biskupové, kteří žehnají koledníkům. Kardinál Dominik Duka
požehná koledníkům v kostele sv. Tomáše v Praze 1 v pátek 5. ledna v 15
hodin. Z pražského Malostranského náměstí se poté vydá průvod se třemi
králi na velbloudech přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde zazní
Rybova
Česká
mše
vánoční.
Přehled
žehnání
biskupů:
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/zehnani-kolednikum-tks-2018/

Tříkrálový koncert
Hlavním doprovodnou akcí sbírky je Tříkrálový koncert, který se
koná v neděli 7. ledna 2018 od 18 hodin v Městském divadle Brno.
V přímém přenosu jej uvede Česká televize na programu ČT 1. Koncert
moderují Martina Kociánová a Jan Čenský. Vystoupí na něm Hana
Zagorová & Boom Band, Mirka Miškechová, Kryštof, Jelen a Kantiléna –
sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno. „Během koncertu prostřednictvím
krátkých reportáží ukážeme, kde tříkrálové peníze pomáhají. Tříkrálové
koledování je lidový zvyk a Charita Česká republika se této tradice na
přelomu tisíciletí chopila ve prospěch potřebných. V průběhu Tříkrálové
sbírky 2017 se díky štědrým dárcům sešla nejvyšší částka v dosavadní
historii – celkem 104 425 895 Kč, většinu z nich vybrali dobrovolníci do 22
043 evidovaných pokladniček.
www.facebook.com/trikralovasbirka
*********************************************
31.12. 2017 (neděle) Svátek Svaté rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa – mše s obnovou
manželských slibů

SPRAVEDLNOST V MANŽELSTVÍ
– JE VŮBEC MOŽNÁ?
Spravedlnost - vůči komu vlastně?
Spravedlnost spočívá v tom, že člověk dává Bohu i lidem to, co jim
náleží, především pak to, že dodržuje Boží i své slovo! Být spravedlivý si
žádá, abychom dávali každému, co mu náleží. Je dobré reflektovat, jakým
způsobem se věnujeme partnerovi a svým dětem. Dáváme jim to, co jim
náleží? Svůj život, svůj čas, svou pozornost…?
Mnohdy se v rodinách můžeme setkat s tím, že není až takový
problém, zvláště v současné generaci rodičů, že by se rodiče nevěnovali
svým dětem. Zde myslím, že děti mnohdy mohou spravedlnost, co se týká
našeho dávání se jim, zakoušet. Ale častokrát to jde na úkor partnerského
vztahu. Máme čas na děti, ale nemáme čas na svého partnera. A přitom
když dva lidé vstupovali do manželství, mluvili sice o přijetí dětí, které se jim
narodí, ale především mluvili jeden o druhém.
Co jsme svému partnerovi ve skutečnosti slibovali?
Žena neslibovala muži, že se postará o děti, ale mluvila o tom, že se
odevzdává jemu… Má na něho čas, nebo ho vnímá jako malého, který žárlí
na své děti, když si žádá pozornost (přeci se musím věnovat dětem)?
Podobně muži neslibovali, že rodinu finančně dostatečně zajistí (zajistí
každý rok dovolenou u moře, nový barák…), ale slibovali, že se

odevzdávají své ženě. Je muž ochoten pochopit, že nasazení jeho života
vyžaduje především jeho žena, protože jí dal svůj život?
Zachovat druhému lásku není jen nečinit mu zle
Někdy partneři litují situací, kdy tomu druhému ublížili. Chápu to, ale
přitom toto mu neslibovali – nikdy ti neublížím. Naopak se však ve slibu
vyjadřovalo, že druhému zachovám lásku, úctu a věrnost. Co to znamená
slíbit někomu, že mu zachovám lásku? Znamená to, že nikdy neudělám nic,
co by bylo proti lásce? Není takové pojetí trochu málo? Láska totiž není
nekonáním něčeho špatného, její obsah není takto negativní (takto mě
„milují“ lidé, se kterými jsem se nikdy nesetkal). Láska je pozitivní
skutečnost. Slibovat zachování lásky je tedy slibem, že budu druhému
každodenně aktivně projevovat lásku. A tak se těch partnerů ptám, zda
třeba cítí také výčitky z toho, že uplynul den, ve kterém nevynaložili úsilí,
aby projevili konkrétním a zjevným způsobem druhému svou lásku. Protože
v tom je přeci ona spravedlnost – dát mu, co mu ze slibu náleží! Dodržet
své slovo, které dám partnerovi, dětem… A to i v těch nejmenších
a nejobyčejnějších věcech.
Dodržet slíbené slovo i za cenu vlastního nepohodlí?
Měli bychom si svého slova vážit, a ne jen tak něco slibovat, plácat.
Měli bychom si za svým slovem stát, i když to pro mě v danou chvíli
znamená třeba i nějakou újmu. Mělo by i pro nás platit ono božské – Bůh
řekl a stalo se, či v jiné míře – a slovo se stalo tělem.
Buďme tedy spravedlivými, lidmi, kteří usilují o dobro druhého (dát mu
to, co mu náleží), kteří jsou v této spravedlnosti věrni Božímu zákonu a také
věrni svému slovu.
P. Martin Sklenář
Se svolením převzato z časopisu Rodinný život
Redakčně upraveno

31.12. 2017 Mše sv. „Na začátku občanského roku“ s poděkováním a
prosbou o Boží pomoc do nového roku - mše sv.
ve farním kostele sv. Aloise
v Uhlířských Janovicích v 16:00 hod.
STRNIŠTĚ z.s. si Vás dovoluje pozvat na
divadelní představení „HYMNA“ v budově fary
v Košicích. Začátek 31.12. 2017 v 18:00 hod.
Dobrý Bože, začali jsme nový rok.
Zatím je neposkvrněný a neopotřebovaný.
Otvírá se před námi jako něco nového.

V nové skutečnosti se zároveň vždy ukrývá zaslíbení, že se všechno
v nás obnoví a že to bude lepší. První hodiny nového roku už zase
odplynuly do minulosti. Tak se i to nové každou sekundou zase znovu
opotřebovává. Daruj mi pozornost, abych přijímala to nové,
co mi nabízíš, novým srdcem tak, aby to mohlo růst.
Obnov mé srdce, naplň svým novým Duchem mé vztahy, přátelství,
partnerství a vztah ke spolupracovníkům. Daruj nám novou šanci
vydat se společně po nových cestách, aby to nové v nás mohlo růst.
Požehnej tento nový rok, ať se stane rokem spásy, ve kterém
se uzdraví, co je zraněné, ve kterém se zacelí, co je rozbité,
a ve kterém vyrazí k novému životu to, co je ustrnulé.
(A. Grün, Moje modlitební kniha, KN 2011)

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
01.01. Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek
- mše sv. podle nedělní rozpisu bohoslužeb
02.01. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů
03.01. NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ
Nejsvětější jméno Ježíš bylo uctíváno od počátku církve. Vlastním
svátkem začalo být slaveno od 14. století. V Itálii a v Evropě propagoval k
němu mimořádnou úctu svatý Bernardin Sienský se svými žáky od začátku
15. století a teprve v následujícím se stal i liturgickým svátkem. Pro celou
církev byl zaveden r. 1721.
"Ježíšovo jméno znamená, že jméno samého Boha je přítomno v
osobě jeho Syna, který se stal člověkem kvůli všeobecnému a definitivnímu
vykoupení z hříchu. Jen jméno Boží přináší spásu, a
napříště ho mohou všichni vzývat, neboť vtělením se Bůh
spojil se všemi lidmi, -neboť pod nebem není lidem dáno
žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy- Sk
4,12" (KKC 433)
Zkratka - IHS - znamená: „Ježíš, hříšných Spasitel“.
07.01. Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – žehnání vody, kadidla a křídy

Tříkrálové žehnání domu...
Jako děti jsme byli pokaždé nadšeni žehnáním domu na Tři krále
(neboli správně liturgicky o slavnosti Zjevení Páně). Ten den jsme totiž

směli prosytit celý dům vůní kadidla. Zcela fascinováni jsme si vypůjčili z
našeho kostela kadidelnici a nacpali do ní tolik kadidla, aby se jeho libá
vůně dostala v našem domě opravdu všude.
O slavnosti Zjevení Páně nežehná dům kněz, nýbrž otec nebo matka
rodiny spolu s dětmi. Vždycky nás moc bavilo, že smíme běhat s kadidelnicí
z jednoho pokoje do druhého a všechno v bytě kropit svěcenou vodou.
Obyčej žehnání domu o slavnosti Zjevení Páně vychází zřejmě z
pohanského zvyku vykuřování. Ze strachu před démony se vykuřovaly
obytné prostory i stáje a dveře se označovaly nápisy, aby se domu
vyhýbalo neštěstí. Křesťané dali tomuto zvyku nový smysl. Protože se Boží
sláva viditelně zjevila v Ježíši Kristu (Epifanie), má se zjevit všude, také v
našich domech a bytech. Požehnání má ukázat člověku, který se často sám
cítí jako bez domova, že v jeho domě s ním přebývá sám Bůh. A tam, kde
přebývá Bůh, se může zabydlet i člověk.
O slavnosti Zjevení Páně se na horní
veřej dveří píše požehnanou křídou
znamení sestávající ze tří písmen, K+M+B,
a nový letopočet. V lidovém pojetí panuje
názor, že jde o iniciály svatých tří králů,
Kašpara,
Melichara
a
Baltazara.
Ve
skutečnosti je to však zkratka latinského
požehnání:
„Christus
mansionem
benedicat“ – neboli: „Ať Kristus požehná
tomuto domu.“ Trojí znamení kříže je na
dveřích tohoto domu jako pečeť. Jsou-li dveře
zapečetěny, nemohou dovnitř proniknout
mocnosti zla.
Se svolením zpracováno z knih Anselma Grüna
Jsi požehnáním, které vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno.
08.01. Svátek Křtu Páně
- mše sv. ve ve farním kostele sv. Aloise v 17:30 hod.
KONČÍ DOBA VÁNOČNÍ – KOLEDY, VÝZDOBA A JESLIČKY
– ZAČÍNÁ LITURGICKÉ MEZIDOBÍ (DO ÚTERÝ 13.ÚNORA)
14.01. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17.01. Památka sv. Antonína, opata
18. - 25. ledna je Týden modliteb za jednotu křesťanů

PRAVÝM KŘESŤANEM
NENÍ NÁŠ STRANICKÝ KOLEGA…
Řekněme to bez příkras a možná i s rizikem, že budeme špatně
pochopeni: Pravým křesťanem není náš „stranický kolega“ z téže konfese,
ale ten, kdo se díky tomu, že je křesťanem, stal vskutku lidským. (Benedikt
XVI., z knížky Úvod do křesťanství)
Duší celého ekumenického hnutí je soukromá i veřejná modlitba spolu
s obrácením srdce a svatostí života. Společné modlitby a přímluvy jsou
výrazem víry, která sjednocuje všechny Ježíšovy učedníky, a důvěry v
Ježíšovu pomoc. Smíření křesťanů přesahuje naše lidské síly a možnosti;
tím více smíme a musíme svou naději zcela vložit „v Kristovu modlitbu za
církev“. (Benedikt XVI., 23. ledna 2008)
Kdo má reprezentovat Ježíše?
Ježíš nám řekl, že naše vzájemná láska bude argumentem, který
přesvědčí svět, že Ježíš je Mesiáš. Znamená to, že ďábel udělá všechno
pro to, aby narušil naši jednotu. Pokud jsme jednotní a vládne mezi námi
láska, budeme vydávat svědectví o tom, že Ježíš je Mesiáš. Když ale bude
naše jednota rozbita, bude zničena i láska - viditelná pomůcka, podle které
má svět v Ježíšovi Mesiáše poznat.
Ježíš se modlí za všechny, kteří uvěří: „Už nejsem ve světě, ale oni
jsou ve světě; a já jdu k tobě“ (Jan 17,11). Ježíšovo poslání bude muset
pokračovat. Ale kdo ho bude tady na zemi reprezentovat, kdo řekne světu
pravdu, že on je skutečný Mesiáš? Kdo přesvědčí svět, že on je Boží Syn?
Co je tím důkazem, který je třeba dát světu, že on je Světlo? Je jím jednota,
kterou budeme mít mezi sebou. Dokážeme to jen tehdy, když svět mezi
námi uvidí lásku. (Zpracováno podle knihy Eliase Velly: Ježíš lékař těla i
duše)
18.01. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
21.01. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24.01. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25.01. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
26.01. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
28.01. 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
31.01. Památka sv. Jana Boska, kněze

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 2018
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši
svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím
své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i
mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií,
Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou
nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:
Evangelizační úmysl: Náboženské menšiny v Asii Aby křesťané i ostatní
náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě.
Národní úmysl: – za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v
naší zemi.

Modleme se společně za nového prezidenta!
Každý člověk, zvláště pak
společnosti potřebuje modlitby.

představitel

(představitelé)

každé

Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, a ti, kdo vládnou,
jsou ve tvých službách; vyslyš naše prosby za (budoucího) nejvyššího
představitele našeho státu: pomáhej mu, ať poznává, co je správné,
a dobře vykonává svůj úřad, aby byl vždycky zajištěn právní řád
a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. Prosíme o to skrze tvého
Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.
"Ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za
vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a
klidným životem" (srov. 1 Tim 2,1–2). ----- "Bohatství a sláva pocházejí od
tebe Bože, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu,
vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou" (srov. 1 Par 29,12).

OZNÁMENÍ
* Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 probíhá 1x za 14dnů na
faře v Košicích od 16:00 do 16:45 hod. (Tento měsíc: 03.01. a 17.01. 2018)
* V pátek 5.01. 2018 od 9:00 setkání Pátečníků v Komunitním centru.
* Vikariátní konference se koná 16.01. 2018 v Kolíně – mše sv. v 9:30 hod.
* Neděle 7. ledna 2018 - kostel sv. Jiljí: VÁNOČNÍ DIVADELNÍ HRA DĚTÍ
Z DRAMATICKÉHO KROUŽKU ZŠ UHLÍŘSKÉ JANOVICE A KOLEDY
V PODÁNÍ ŽÁKŮ ZUŠ UHLÍŘSKÉ JANOVICE.
* Mše sv. ve farním kostele sv. Aloise nebudou ve středu: 10.1. a 24.1.

