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

ZPRAVODAJ
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Farní kostel sv. Aloise – Uhlířské Janovice
NEDĚLE
8:00 HOD.
STŘEDA, PÁTEK
17:30 HOD.
Na 1. pátek v měsíci: 04.01. 2019 se koná od 1630 do 1720 tichý Eucharistický výstav,
navazuje mše sv. + adorace s požehnáním
Vietnamská mše sv. se koná v sobotu 12.01 a 26.01. 2019 od 20:00 hod.

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: 1/01;5/02 17:00 HOD.
Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice
ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci: 3/01;7/02 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 neděli 6. ledna 2019 od 15:00 se koná
Tříkrálový koncert žáků
ZUŠ Uhlířské Janovice v kostele sv. Jiljí,
při kterém zahrají žáci ZUŠ vánoční koledy.

Tříkrálovou
sbírku
pořádá
každoročně Charita
Česká
republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček
organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami
či různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech
republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka
je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným
koordinátorům, koledníkům i dárcům jsme ji uspořádali už posedmnácté.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně
desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do
zahraničí

Jak přispět:
* Hotově - do kasiček našich koledníků vždy v první
polovině měsíce ledna. Kasičky budou i v kostelích při
nedělních mších v neděli 6.01. 2019 (u Betlémů).
* Sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny
Adresa majitele účtu: Charita Česká republika,
Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
Variabilní symbol: 777
Konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní převod)
Specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není podmínkou) nebo
IČ
Dárcovská SMS (DMS)
Můžete také zaslat dárcovskou SMS na číslo 87 777
ve tvaru:
DMS KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90
Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, z toho Charita
ČR obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
31.12. 2018 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.
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.
2019
01.01. Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek
- mše sv. jako v neděli (8:00 UJ, 9:30 Zásmuky, 10:00 Čestín, 12:00 Košice)
+ mše sv. v Malejovicích v 17:00 hod.
02.01. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
03.01. Nejsvětějšího jména Ježíš
06.01. Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – žehnání vody, kadidla a křídy
13.01. Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční – koledy, výzdoba, jesličky
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ
17.01. Památka sv. Antonína , opata
18.01. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
18. – 25. ledna 2019
Osm dní uvažování a modlitby nad řadou situací, kterým dnes svět čelí:
chamtivostí, násilím, vytlačováním na okraj, zneužíváním, chudobou,
znečišťováním životního prostředí, hladem a obchodováním s lidmi.
První den: Ať se valí právo jako vody (Am 5,24) - My křesťané se někdy
dokážeme naplno ponořit do modlitby a bohoslužby, mnohem menší zájem
ale projevujeme o lidi chudé a na okraji. Stává se, že v kostele se vroucně
modlíme, ale zároveň utlačujeme své bližní nebo ničíme životní prostředí.
Modlitba: Bože vdov, sirotků a cizinců, tys nám ukázal cestu spravedlnosti.
Pomoz nám po této tvé cestě jít a konat spravedlnost jako pravou službu
tobě, ať tě jako křesťané společně uctíváme nejen v srdci a v duchu, ale také
svými skutky. Kéž nám tvůj Svatý Duch pomáhá a vede nás, abychom vždy
usilovali o spravedlnost a naše skutky aby byly posilou pro mnoho lidí.
Prosíme o to v Ježíšově jménu. Amen.
Druhý den: Vaše slovo buď „ano, ano – ne, ne“; co je nad to, je ze zlého
(Mt 5,37) - Násilí vůči druhým lidem se neprojevuje jen fyzickým napadením
nebo loupeží, ale také pomluvou a šířením nepravdy. Sociální sítě umožňují,
aby se nepravdy téměř ihned dostávaly k širokému publiku.
Modlitba: Bože spravedlnosti, daruj nám moudrost, abychom dokázali
rozlišit dobré od zlého. Pomáhej nám žít poctivě a mluvit vždy jen pravdu.

Dej nám odvahu držet se pravdy i tehdy, když na nás druzí útočí. Kéž se
vždy vyvarujeme šíření falše a stáváme se nástroji jednoty a pokoje při šíření
radostné zvěsti pro všechny lidi. Prosíme o to ve jménu tvého Syna Ježíše.
Amen.
Třetí den: Hospodin je milostivý, plný slitování (Ž 145,8) - „Hospodin je
ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává,“ prohlašuje žalmista
a hlásá, že Boží láska překonává všechny etnické, kulturní, rasové a
dokonce i náboženské hranice. Tuto šíři odráží také Ježíšův rodokmen, jak
ho podává Matoušovo evangelium Mt 1,1-17.
Modlitba: Otče, Synu a Duchu Svatý, jediný Bože, vzdáváme ti chválu za
tvou velikou slávu, která se projevuje v celém stvoření. Dej nám otevřené
srdce, které bude schopné pojmout všechny oběti diskriminace. Pomáhej
nám růst v lásce, které jsou cizí předsudky a nespravedlnost. Daruj nám
milost, abychom ctili jedinečnost každého člověka, a tak ve své rozmanitosti
zakusili jednotu. Prosíme o to ve tvém svatém jménu. Amen.
Čtvrtý den: Buďte spokojeni s tím, co máte (Žd 13,5) - Lidská slabost a
chamtivost často působí zkaženost, nespravedlnost, bídu a hlad. Nestarat se
o druhé, s nikým se nedělit a místo toho hromadit peníze, potravu i přírodní
zdroje pro sebe, pro svůj národ nebo etnickou skupinu může být lákavé.
Modlitba: Slitovný Bože, děkujeme ti za tvé hojné dary. Dej nám, prosíme,
svou milost, abychom všechna požehnání přijímali v prostotě a s pokornou
vděčností. Pomoz nám žít spokojeně a ochotně se dělit s potřebnými, aby
všichni mohli zakusit jednotu v lásce, která pramení u tebe, náš trojjediný
Bože, který žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.
Pátý den: Abych přinesl chudým radostnou zvěst (L 4,18) - Jako
křesťané máme všichni z moci společného křtu podíl na Ježíšově prorockém
poslání hlásat slovem i skutkem radostnou zvěst chudým a slabým. Když toto
poslání přijmeme, Duch Páně sestoupí také na nás a dá nám sílu usilovat o
spravedlnost.
Modlitba: Bože, náš Otče, odpusť nám dychtivost po moci a osvoboď nás
od pokušení druhé utlačovat. Pomoz nám svým Svatým Duchem
společenství, abychom žili solidárně s bližními, a spolu s tvým Synem
Ježíšem se tak podíleli na naplnění tvého příslibu dát svobodu těm, které
sužuje chudoba a útlak. Prosíme o to v jeho jménu. Amen.
Šestý den: Jeho jméno je Hospodin zástupů (Jr 10,16) - Stvořený svět je
projevem úchvatné Boží moci. Jeho velikost se ukazuje v celém jeho tvorstvu
a skrze ně: „Jeho jméno je Hospodin zástupů.“

Modlitba: Milující Bože, tvým slovem všechno povstalo. Děkujeme ti za
veškerý svět, který zjevuje tvou slávu, krásu a laskavost. Daruj nám
moudrost, abychom po zemi kráčeli s respektem a společně se stávali
proroky tvé radostné zvěsti určené všemu stvoření. Amen.
Sedmý den: Ženo, tvá víra je veliká (Mt 15,28) - Upozaďování a
potlačování ženského hlasu přetrvává i v naší době. Dokonce i v našich
církvích často máme spoluvinu na existenci kultury, která ženy nedoceňuje.
Když si křesťané své vlastní selhání v této oblasti uvědomí, zřetelněji
poznávají hrůzu násilí páchaného na ženách a dětech, které jsou násilím
odvlečeny ze svého domova a prodány do jiné země.
Modlitba: Milosrdný Bože, v tobě má svůj kořen lidská důstojnost. Z tvé
milosti a moci proměnila Chanina slova srdce kněze Élího, z tvé milosti a
moci pohnula slova kananejské ženy Ježíše k tomu, aby uzdravil její dceru.
Dej nám odvahu, abychom ve snaze projevit jednotu církve odmítali všechny
podoby násilí na ženách a docenili dary Ducha, kterými ženy přispívají ke
službě církve. Prosíme o to skrze našeho Pána, Ježíše Krista, který s tebou
a s Duchem Svatým žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
Osmý den: Hospodin je světlo mé a moje spása (Ž 27,1) - Vyznávají tak,
že pramenem veškeré jednoty je Nejsvětější Trojice a že Ježíš je světlo světa
slibující světlo života každému, kdo ho následuje. Mnoho případů
nespravedlnosti ve světě jim často působí smutek nebo je hněvá. Neztrácejí
ale naději a rozhodují se jednat, protože Pán je jejich světlem a jejich spásou,
je oporou jejich života a oni se nebojí.
Modlitba: Bože, naše oporo, chválíme tě za to, že nás ve své láskyplné
dobrotě podpíráš v časech zkoušek a v časech temnoty nám ukazuješ své
světlo. Proměň naše životy, abychom se mohli stát požehnáním pro druhé.
Pomáhej nám žít jednotu v různosti jako svědectví o tvém společenství
Otce, Syna a Ducha Svatého, jediného Boha nyní i na věky. Amen.
20.01. 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – „ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ“
21.01. Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
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
27.01. 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28.01. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
31.01. Památka sv. Jana Boska, kněze

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 2019
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: Mladí lidé a příklad Panny Marie – za mládež, především za
mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána
a ohlašovali světu radost evangelia.
Národní úmysl – Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.

OZNÁMENÍ
* „Vánoční koncert sboru a sólistů Piccolo coro ed organo“
v neděli 30.12. 2018 od 16:00 hod. - Občané Svatého Janu t.
Krsovic s podporou obce Chlístovice a ŘKF Uhlířské Janovice
srdečně zvou na vánoční koncert v podání sboru a sólistů Piccolo
coro ed organo do kostela sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu t.
Krsovicích.
* 05.01. 2019 Čestín od 16:00 hod.: „Koncert Jan Jakub Ryba
Česká mše vánoční ,Hej, mistře‘ “ v podání Vox Bohemica.
* V neděli 6. ledna 2019 od 15:00 se koná Tříkrálový koncert
žáků ZUŠ Uhlířské Janovice v kostele sv. Jiljí, při kterém
zahrají žáci ZUŠ vánoční koledy.
* Setkání Pátečníků proběhne v pátek 04.01. 2019 v KC sv. Jiljí od 9:0011:30 hod.
* Společná modlitba Ranních chval z Breviáře (DMC) se koná každý
čtvrtek od 8 hod. v KC sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích – srdečně zveme ke
společné modlitbě ☺.
* Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019 probíhá ve středu 1x za
14dnů na faře v Košicích od 16:00 do 16:45 hod. - v tomto měsíci se bude
konat: ve středu 9/01 ve středu 23/01 2019.
* Vikariátní konference se koná v úterý 15.01. 2019 – Český Brod

Soustředíme se na to,
co NEMÁME …
Měl jsem jednoho přítele, už zemřel, který
byl slepý. I tak to byl velmi radostný
člověk. Jednou jsem se ho zeptal:
"Poprosil jsi někdy Boha, aby ti dal zrak?“
Dodnes si pamatuji, jak mi s humornou nadsázkou odpověděl: „Rád bych to
udělal, ale nemám čas.“
Jeho odpověď mě trochu zarazila, proto jsem se zeptal: „Co tím myslíš, že
nemáš čas poprosit Boha, aby ti dal zrak? Takže ty se nemodlíš?“
On mi odpověděl: „Ale ne, modlím se hodně.“
Zeptal jsem se tedy: „Jak se modlíš?“
Na to odpověděl: „Když se modlím, vždycky začnu tím, že velebím Boha za
všechno, co mi dal. Děkuji mu za to, že můžu mluvit (vždyť existují němí
lidé),
že mi dal rozum (někdo ho nemá),
za svou práci (někdo si práci nemůže najít),
za dar sluchu (někdo neslyší).“
Dále mi řekl: „Mám velmi dlouhý seznam věcí, za které se sluší Bohu
poděkovat, že než je vyjmenuji, jsme unavený, a tak se k tomu, abych ho
požádal o zrak, nikdy nedostanu.“
Byl to velice pozitivní člověk. Ještě poznamenal: „Proč bych se měl
soustředit na jednu věc, kterou mi Bůh nedal, a nevšímat si tolika věcí,
které mi dal?“
To je jádro problému, proč jsme mnohdy tak nespokojení a smutní.
Soustředíme se totiž na věci, které nemáme, místo abychom byli vděčni za
ty, co máme. Proč se někdy cítíme zneuznaní? Protože se soustředíme jen
na jednu osobu, která nás nedocenila, místo abychom si uvědomili, kolik lidí
nás má rádo.

Nedívejme se jen na to negativní,
ale zaměřujme se na to pozitivní.
Se svolením zpracováno podle knihy
Elias Vella, Ruku v ruce s Ježíšem, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
www.vira.cz Redakčně upraveno.

