ÚVODEM
Ježíš je vánoční dar, bez Ježíše jsou Vánoce fikcí
Drazí bratři a sestry. Chtěl bych se spolu s vámi zastavit nad významem
Narození Pána Ježíše, které prožíváme vírou a slavením v těchto dnech. Příprava
betlémů a především liturgie, její biblická čtení a vánoční koledy nám umožňují
znovu prožít tento „dnešek“, ve kterém se pro nás narodil Spasitel, Kristus Pán
(Lk 2,11). V našich časech, zvláště v Evropě, jsme svědky určitého „znetvoření“
Vánoc. Ve jménu falešného respektu, který není křesťanský a nezřídka v sobě
skrývá vůli odsunout víru na okraj, bývá z této slavnosti eliminována jakákoli
zmínka o Ježíšově narození. Ve skutečnosti však právě tato událost tvoří pravé
Vánoce! Bez Ježíše nejsou Vánoce; je jiný svátek, ale nikoli Vánoce. A pokud je
On středem, pak také všechno kolem - tedy světla, zvuky a různé místní tradice,
včetně vánočních pokrmů - vytváří společně slavnostní atmosféru. Jestliže však
odstraníme Ježíše, světlo zhasne a všechno se stane fikcí a zdáním.
Zvěst církve nás stejně jako pastýře z evangelia (srov. Lk 2,9) přivádí
ke hledání a nalezení pravého světla - Ježíše, jenž se stal člověkem jako my
a překvapivě se zjevuje: narodí se z neznámé dívky, která jej porodí ve stáji pouze
za pomoci manžela. Svět si ničeho nevšimne, ale v nebi jásají andělé, kteří vědí!
A tak se Boží Syn představuje dnes také nám, totiž jako Boží dar lidstvu, které je
pohrouženo do temnot a hlubokých mrákot (srov. Iz 9,1). I dnes pozorujeme, že
lidstvo dává často přednost temnotě, neboť ví, že světlo by odhalilo všechny skutky
a myšlenky, které ve svědomí působí zahanbení či hryzání. Preferuje se tedy
temnota a vlastní pomýlené návyky zůstávají neotřeseny.
Můžeme se tedy ptát, v čem spočívá
přijetí Božího daru, kterým je Ježíš. Jak nás On
sám učil svým životem, znamená to stávat se
denně nezištným darem pro ty, které
potkáváme na svojí cestě. Proto se o Vánocích
dávají dárky. Pravým darem je pro nás Ježíš
a jako On chceme, aby byl darem pro druhé.
A jako my chceme být darem pro druhé,
dáváme si dárky jako znamení tohoto postoje,
kterému nás učí Ježíš. On byl poslán od Otce,
aby obdaroval nás a my se stali darem
pro druhé.

Apoštol Pavel nám podává klíč k souhrnnému výkladu, když píše:
„Projevila se přece Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás
k tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v tomto
nynější věku rozvážně, spravedlivě a zbožně“ (Tit 2,11-12). Boží milost se
„projevila“ v Ježíši, tváři Boha, jehož Panna Maria přivedla na svět jako každé dítě
tohoto světa, třebaže nepřišel „ze země“, nýbrž „z nebe“, od Boha. Takto nám
vtělením Syna Bůh otevřel cestu nového života, založeného nikoli na sobectví,
nýbrž na lásce. Narození Ježíše je největším gestem lásky našeho nebeského
Otce.
A nakonec poslední důležitý aspekt: o Vánocích můžeme nahlédnout, jak
jsou lidské dějiny, řízené mocnými tohoto světa, navštíveny Bohem. Bůh zapojuje
ty, kteří se nacházejí na okraji společnosti a jsou prvními adresáty Jeho daru, totiž
spásy, kterou Ježíš přináší. S maličkými a pohrdanými Ježíš navazuje přátelství,
které pokračuje v průběhu času a živí naději v lepší budoucnost. Těmto lidem,
představovaným betlémskými pastýři, se „ukázalo veliké světlo“ (srov. Lk 2,9-12).
Byli odsunuti na okraj společnosti, hledělo se na ně skrz prsty a pohrdalo se jimi,
a právě jim byla tato zpráva přinesena nejprve. S těmito nepatrnými
a znevažovanými lidmi navazuje Ježíš přátelství a živí v nich naději na lepší život.
Těmto lidem, představovaným betlémskými pastýři se ukázalo veliké světlo, které
je přivedlo přímo k Ježíši. S nimi chce Bůh v každé době vytvářet nový svět,
ve kterém už nebudou vylučovaní, trápení a bědní lidé.
Drazí bratři a sestry, v těchto dnech otevřme mysl a srdce pro přijetí této
milosti. Ježíš je pro nás darem Božím, a pokud Jej přijmeme, můžeme se
pro druhé také stát darem, Božím darem pro druhé a zejména pro ty, kteří nikdy
nezakusili pozornost a laskavost. Kolik jen lidí ve svém životě nikdy nezakusilo
pohlazení, laskavou pozornost a projev něhy! A k takovému jednání podněcují
Vánoce. Takto se Ježíš narodí znovu v životě každého z nás a naším
prostřednictvím bude dále darem spásy pro všechny nepatrné a vyloučené.
Papež František (www.radiovaticana.cz)

POZVÁNÍ
Předvánoční adorace
I na prahu Vánoc - 23. 12. - si jistě
můžeme ještě dovolit ztišení a oslavu našeho
Boha a Pána v Nejsvětější svátosti oltářní.
Chvály obsažené v rytmické hudbě i ve ztišení
začnou v kostele sv. Václava ve Václavovicích
v 17:00. Mládež naší farnosti pro nás připravila
večer chval, na který jsme všichni zváni. Tato asi
hodinová adorace je určena nejen pro mladé, ale také všechny farníky, kteří se
chtějí před Vánocemi ztišit a chválit Pána. Prosím přijďte včas, abychom se co
nejméně rušili příchodem a usazováním. Tak jak je to projevem slušnosti
a ohleduplnosti při příchodu na mši sv. nebo na koncert.
Petr Okapal

Lidovecký ples
MO KDU-ČSL Šenov Vás srdečně zve na Lidovecký ples, který se koná
v sobotu 26. ledna 2019 v restauraci „Na Lapačce“ ve 20:00. K tanci a poslechu
zahraje hudební skupina Ufo, vystoupí taneční skupina Smršť a čeká Vás
i tombola. Předprodej vstupenek u důvěrníků MO KDU-ČSL a u manželů
Spratkových na tel. čísle: 602 191 685.
Jaroslava Pituchová
Panská oratoř
Je tomu letos již deset let, kdy byla zpřístupněna Panská oratoř farního
kostela v Šenově. Vzpomínám na své začátky ve farnosti. Čtyři roky se postupně
připravovala realizace oprav oratoře, která do onoho konce léta 2008 byla
přístupná jen vnitřním schodištěm ze současné zimní kaple. Mnoho různorodých
věcí, které tam byly uloženy, se roztřídily, některé čekaly na svou obnovu (např.
křížová cesta, původní svatostánek) a některé byly přesunuty na protilehlou oratoř,
kde vznikl depozitář kostela. Letos skončila smluvně dojednaná výpůjčka oratoře
na deset let mezi farností a městem. Můžeme tak přistoupit k další etapě „života“
oratoře. Jako se to týká celého kostela, tak i oratoře - můžeme pokračovat
v opravách a nově promýšlet pastoraci, společný život farnosti. Oratoř byla nejen
rekonstruována a zpřístupněna před deseti lety, ale za tu dobu byla už znova
dvakrát vymalována - jednou když byla obnovena štuková výzdoba stropu oratoře
a podruhé, když při opravě střechy do oratoře zatekl přívalový déšť. Oratoř bude
nyní na nějakou dobu znepřístupněna zvenčí, budou se opravovat vstupní dveře
a okna - dostanou stejný nátěr jako ostatní už zrestaurované dveře a nová okna
na kostele. Další fází bude umístění obrazů a artefaktů, které farnost vlastní
a které zatím skladujeme na různých místech (v depozitáři, v prostoru kostela nebo
na faře), aby byly vhodně instalovány a zpřístupněny. V záměru je oratoř využívat
i pastoračně k různým pobožnostem.
Rekapitulace nákladů na opravy Panské oratoře: dotace Ministerstva
kultury 2. 9. 2008 - 120 tis. Kč; dotace města Šenova 12. 8. 2008 - 50 tis. Kč;
Celková cena opravy, kterou prováděla příspěvková organizace města Šenova
MěPOS - 202 300 Kč. Kontrolu financování této akce prováděl Finanční úřad.
V roce 2008 byla také realizována oprava části střechy kostela firmou Mlýnek 607 146 Kč (500 tis. dotace MK, 50 tis. dotace města Šenova). Vše je k nahlédnutí
v účetnictví farnosti.
Petr Okapal

APOŠTOLÁT MODLITBY

leden

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
pro budoucnost.

–
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CO SE DĚJE
23. 12. neděle – 4. neděle adventní. Při mších sv. sbírka na běžné potřeby
farnosti. V 17:00 předvánoční adorace v kostele sv. Václava.
24. 12. pondělí – Štědrý den. Mše sv. v 7:00 v Šenově. Po mši sv. zdobení
interiéru kostela v Šenově. V 15:30 v Šenově „Otevírání Betléma“. Ve 22:00
ve Václavovicích „půlnoční“ mše sv., ve 24:00 půlnoční mše svatá v Šenově.
Při půlnočních mších sv. sbírka na potřebné/chudé v naší společnosti.
25. 12. úterý – Slavnost Narození Páně. Mše sv. v 7:00, v 8:45 a v 10:30.
Při mších sv. sbírka na opravu farního kostela.
26. 12. středa – Svátek sv. Štěpána. Mše sv. v 7:00 v Šenově, v 8:45
ve Václavovicích.
27. 12. čtvrtek – Po mši sv. v 17:00 na faře večeře pro všechny, kteří aktivně
pomáhají ve farnosti.
29. 12. sobota – Pěší výlet pro všechny do Bruzovic. Sraz v 8:30 na zastávce
Václavovice točna.
30. 12. neděle – Svátek Svaté rodiny. Při mších sv. sbírka na běžné potřeby
farnosti.
31. 1. pondělí – Mše sv. na konci občanského roku ve farním kostele v 16:00.
Po mši sv. litanie k NSJ a požehnání NSO.
1. 1. úterý – Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Mše sv. v 7:00, v 8:45
a v 10:30. Při mších sv. sbírka na opravu farního kostela.
4. 1. pátek – 1. pátek v měsíci.
5. 1. sobota – Dopolední návštěvy nemocných.
6. 1. neděle – Slavnost Zjevení Páně. Mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla.
Při mších sv. sbírka na opravu fary. Při mši sv. v 8:45 a v 10:30 kázání zaměřené
na děti.
13. 1. neděle – Svátek Křtu Páně. Při mších sv. sbírka na běžné potřeby farnosti.
Konec vánoční doby.
18. 1. – 25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů.
20. 1. neděle – 2. neděle v mezidobí. Při mších sv. v 8:45 a v 10:30 speciální
bohoslužba slova pro děti. Při mších sv. sbírka na opravu farního kostela.
27. 1. neděle – 3. neděle v mezidobí. Před každou mší sv. výstav NSO. Při mších
sv. sbírka na běžné potřeby farnosti.

VÝNOSY A ZÁMĚRY DOBROVOLNÝCH SBÍREK
25. 11. 14 191 Kč sbírka na opravu farního kostela
2. 12. 13 251 Kč sbírka na opravu fary
9. 12. 12 261 Kč sbírka na potřeby diecéze
16. 12. 14 497 Kč sbírka na opravu farního kostela

Děkuji za všechny Vaše dary
1. neděle v měsíci – sbírka na opravu fary
3. neděle v měsíci – sbírka na opravu farního kostela

NE – 23. prosince
„Blahoslavená, která jsi uvěřila,
4. neděle adventní
že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ (z Lk 1,49-35)
PO – 24. prosince „Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože
navštívil a vykoupil svůj lid.“ Benedictus je modlitba proroctví o příchodu
Spasitele. Ten „Nejvyšší", nepřichází v oblaku slávy, ale jako zranitelné dítě
do obyčejné rodiny.
(z Lk 1,67-79)
ÚT – 25. prosince
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem,
Narození Páně
v kterých má Bůh zalíbení.“ (z Lk 2,1-14)
ST – 26. prosince „Pane, nepřičítej jim tento hřích.“
(ze Sk 6,8-10;7,54-60)
ČT – 27. prosince „Život se zjevil, a my jsme ho viděli.“
(z 1Jan 1,1-4)
PÁ – 28. prosince „Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není.“
(z 1Jan 1,5-2,2)
SO – 29. prosince. „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane,
podle svého slova, neboť mé oči viděly tvou spásu.“ Simeon se loučí –
uviděl toho, který je Světlem pro všechny.
(z Lk 2,22-35)
NE – 30. prosince
„Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj.“
Svátek svaté rodiny
(z Kol 3,12-21)
PO – 31. prosince „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ Jak ovlivnilo
světlo Boží přítomnosti můj život v tomto uplynulém roce?
(z Jan 1,1-18)
ÚT – 1. ledna Matky Boží P. M.
Bože, buď milostiv a žehnej nám! (ze Žl 67)
ST – 2. ledna „Kdo jsi?“ Jan ani Ježíš se nevejdou do mnohých představ.
Mohu také příliš snadno soudit podle zdání.
(z Jan 1,19-28)
ČT – 3. ledna „Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já.“
Jan Křtitel poznal Ježíše a vydává svědectví. Jaké svědectví vydávám já?
(z Jan 1,29-36)
PÁ – 4. ledna Ježíš i dnes říká: „Pojďte a uvidíte.“ Chci s ním zůstat? S jeho
dobrou zvěstí?
(z Jan 1,35-42)
SO – 5. ledna „Odkud mě znáš?“ Kdo mě opravdu zná?
(z Jan 1,43-51)
NE – 6. ledna
„Vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou!“
Slavnost Zjevení Páně
(z Iz 60,1-6)
PO – 7. ledna „Čiňte pokání.“ Ježíš chce, abych prošel změnou, ve vnímání
a hodnocení života.
(z Mt 4,12-17; 23-25)
ÚT – 8. ledna „V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že
on si zamiloval nás.“ Věřím, že Bůh mě miluje milosrdnou láskou, bez ohledu
na to, co dělám anebo nedělám.
(z 1Jan 4,7-10)
ST – 9. ledna „My se máme navzájem milovat.“ Láska je dar, který vyžaduje
odpověď.
(z 1Jan 4,11-18)
ČT – 10. ledna „Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat
Boha, kterého nevidí“. Čím intenzivnější mám vztah s Bohem, tím snadněji
dokážu milovat lidi kolem sebe.
(z 1Jan 4,19-26)
PÁ – 11. ledna Odcházel na pustá místa a tam se modlil. Mám místo,
na které mohu odejít jako „na místo opuštěné“? Dokážu si vytvořit takové
podmínky?
(z Lk 5,12-16)

SO – 12. ledna „Víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také
víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.“ Jak projevuji vděčnost
za přijatá dobra?
(z 1Jan 5,14-21)
NE – 13. ledna
„Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“
Svátek křtu Páně
(z Lk 3,15-16.21-22)
PO – 14. ledna „Naplnil se čas.“ Mám strach ze změny, kterou se opouští
staré jistoty?
(z Mk 1,14-20)
ÚT – 15. ledna „Kristovou smrtí zbavit moci toho, který má vládu nad smrtí,
totiž ďábla, a vysvobodit všechny ty, kteří byli po celý život drženi v otroctví
strachem před smrtí.“ Ježíš je vítěz nad zlem, strachem, smrtí a vyvádí mě
z tohoto otroctví i dnes.
(z Žid 2,5-15)
ST – 16. ledna „Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm,
na které přicházejí zkoušky.“ Když se obrátím k utrpení zády, přimáčkne mě;
když se k němu obrátím tváří a obejmu ho, obejmu zároveň i Ježíše a zakusím
jeho pomoc.
(z Žd 2,14-18)
ČT – 17. ledna „Povzbuzujte se navzájem den co den.“ Koho mohu dnes
podpořit, pozvednout?
(z Žd 3,7-14)
PÁ – 18. ledna „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Zakouším ve svátosti
smíření, jak se uvolňuje moje hříchem paralyzované tělo, duše a nabírá
novou sílu k životu?
(z Mk 2,1-12)
SO – 19. ledna „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli
dvousečný meč.“ Znám sílu Božího slova, které proniká do mé duše,
do mých kostí a morku?
(z Žd 4,12-16)
NE – 20. ledna
„Udělejte všechno, co vám řekne.“
2. neděle v mezidobí
(z Jan 2,1-12)
PO – 21. ledna „Nové víno do nových měchů!“ Potřebuji nové nadšení
a novou radost?
(z Mk 2,18-22)
ÚT – 22. ledna „Protože byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího
slibu.“ Bůh své sliby plní, ale jaká je moje trpělivost v čekání? (z Žd 6,10-20)
ST – 23. ledna „Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí
jejich srdce.“ Dokážu svůj hněv proměnit tak, aby spíše uzdravoval?
(z Mk 3,1-6)
ČT – 24. ledna Ježíš se svými učedníky se uchýlil k moři. Žádné místo
není vzdálené k setkání s Ježíšem.
(z Mk 3,7-12)
PÁ – 25. ledna „Co mám dělat?" - Abych se vyhnul zbytečnému bloudění a měl
před sebou jasný cíl?
(ze Sk 22,3–16)
SO – 26. ledna Vlastní rodina má Ježíše za divného a nevyrovnaného. Opustil
bezpečí Nazareta a své povolání tesaře: „Pominul se!“ Jak se já vyrovnávám
s neporozuměním a výsměchem?
(z Mk 3,20-21)
NE – 27. ledna „My všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo.“
3. neděle v mezidobí
(z 1Kor 12,12-30)

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH
Š 7:00
NE – 23. prosince
4. neděle adventní

PO – 24. prosince
Štědrý den

V 8:45
Š 10:30
Š 7:00
Š 15:30
V 22:00
Š 24:00
Š 7:00

ÚT – 25. prosince
Narození Páně

ST – 26. prosince
sv. Štěpána
ČT – 27. prosince
sv. Jana
PÁ – 28. prosince

V 8:45
Š 10:30
Š 7:00
V 8:45
Š 17:00

Za † Františka Adamuse,
manželku a živou rodinu
Za Františka Kuchaře, rodiče a sourozence
Za farníky
Za Žofii Verlíkovou, živou a † rodinu
Vánoční Bohoslužba slova pro děti
Za farníky
Za farníky
Za † rodinu Blokešovu, Duxovu
a jejich žijící potomky
Za Otýlii Řeháčkovou, manžela a dceru
Za † rodinu Šteinigerovu, Okapalovu
a jejich žijící potomky
Za živé a † členy rodiny Stavinohovy,
Guňkovy a Adamusovy
Za Zdeňku a Bohuslava Stachovy

PO – 31. prosince
sv. Silvestra

Š 16:00

ÚT – 1. ledna
Matky Boží,
Panny Marie

Š 7:00
V 8:45
Š 10:30

ST – 2. ledna
sv. Basila a Řehoře

V 18:00

Za duše † dárců mešních fundací

SO – 29. prosince
NE – 30. prosince
Svaté rodiny
Ježíše, Marie, Josefa

Š 7:00
Š 7:00
V 8:45
Š 10:30

ČT – 3. ledna
Nejsv. Jména Ježíš

ŠK18:00

PÁ – 4. ledna

ŠK7:00

SO – 5. ledna

ŠK7:00

NE – 6. ledna
Zjevení Páně

Š 7:00
V 8:45
Š 10:30

ÚT – 8. ledna

ŠK18:00

ST – 9. ledna

V 18:00

ŠK18:00

PÁ – 11. ledna

ŠK7:00

SO – 12. ledna

ŠK7:00
Š 7:00

NE – 13. ledna
Svátek Křtu Páně

Za Jana Herudka,
k nedožitým 90. narozeninám a † rodiče
Ke cti NSJ od ctitelů
Za členy sdružení EH
Za duše † dárců mešních fundací
Za duše † dárců mešních fundací
Za farníky
Za duše † dárců mešních fundací
Za duše † dárců mešních fundací

V 8:45
Š 10:30

ÚT – 15. ledna
ST – 16. ledna
ČT – 17. ledna
sv. Antonína
PÁ – 18. ledna
Panny Marie Matky
jednoty křesťanů
SO – 19. ledna

Za ty, kteří ve farnosti pomáhají
Za † Josefa Bochňáka, rodiče a za živé rodiny
Za Rudolfa Sněhotu,
rodiče z obou stran a živé rodiny
Za Silvii Těžkou a rodiče
Za rodinu Slívovu,
rodiče z obou stran a živou rodinu
Za farníky
Poděkování a prosba o Boží pomoc
do nového roku
Za podporovatele Adopce na dálku
Za duše † dárců mešních fundací
Za duše † dárců mešních fundací

Š 7:00

ČT – 10. ledna

ŠK18:00
V 18:00
ŠK18:00
ŠK7:00

Za Zdeňka Stacha, Bohuslava Stacha,
manželku Zdeňku a rodiče Stachovy

ŠK7:00

Za 7. růži živého růžence
Za rodiče Marii Tvardkovou
a Františka Tvardka
Za Helenu Siebertovou a manžela
Za farníky
Za Žofii Fialovou, manžela a syna
Za Rudolfa Sněhotu, rodiče z obou stran,
† příbuzné a duše v očistci

Š 7:00
NE – 20. ledna
2. neděle v mezidobí
ÚT – 22. ledna
ST – 23. ledna
ČT – 24. ledna
sv. Františka Sal.
PÁ – 25. ledna
Obrácení sv. Pavla
SO – 26. ledna
sv. Timoteje a Tita
NE – 27. ledna
3. neděle v mezidobí

Za duše † dárců mešních fundací
Za duše † dárců mešních fundací
Za duše † dárců mešních fundací
Za Anežku Guňkovou
k nedožitým 80. a manžela Jiřího
Za Libuši Mokrošovou,
manžele Sládkovy a jejich rodiče
Za farníky
Za † Josefa Jaroše,
manželku a rodiče z obou stran
Za † Gertrudu Sněhotovou,
† manžela, syna, dceru a rodiče
Za Anežku Popkovou,
manžela, rodiče a sourozence

V 8:45
Š 10:30
ŠK18:00
V 18:00
ŠK18:00

Za Ludmilu Borovou, manžela a zetě

ŠK7:00

Za Aloise Gvoždíka, syna,
† rodiče z obou stran, příbuzné, známé
a živou manželku do ochrany Matky Boží

ŠK7:00

Za † Josefa Viláška, manželku a zetě

Š 7:00
V 8:45

Za † Ludmilu Stachovou
Za Gerharda Moravce,
manželku a duše v očistci
Za farníky

Š 10:30
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