TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

BŮH POSLAL SVÉHO SYNA, NAROZENÉHO Z ŽENY
Skutečnost “zrození z ženy” nepokrytě odkazuje k Ježíšovu přijetí lidské
situace. Pokud bychom škrtli tato slova, z Krista by se stalo jakési nebeské
zjevení. Maria je tou, která zakotvila navěky Božího syna v lidstvu a v dějinách.
Ignác z Antiochie dochází k závratnému konstatování, že Ježíš se narodil z Marie
a z Boha, neboť v celém vesmíru se jedině Maria může obrátit k Ježíši stejnými
slovy jako Nebeský otec: “Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil”. Ve světle
Geneze 3,15 “Mezi tebe a ženu položím nepřátelství”, je Maria žena, která přichází
na místo Evy, matky všech živých. Nejde tu však o jakousi okrajovou epizodu,
o postavu, která vstoupí na scénu, aby se opět rozplynula. Je to vyústění biblické
tradice, která prochází od začátku do konce celou Biblí. Začíná “Siónskou dcerou”,
jež je personifikací celého izraelského národa a končí “ženou oděnou sluncem
s měsícem pod nohama” z Janova Zjevení (Zj 12,1), která představuje Církev.
Oslovení “ženo”, zaznívá z Ježíšových úst v Káni a na kříži. Je obtížné, ne-li
nemožné, nevidět v Janově myšlení spojnici mezi oběma ženami: symbolickou
ženou, kterou je Církev, a reálnou, kterou je Maria. Mnoho se dnes mluví
o důstojnosti ženy, avšak nikdy nemůžeme dostihnout to, co učinil v této věci Bůh,
když si vyvolil Marii za matku svého Syna. Tato žena totiž představuje celou
Církev, všechny muže a ženy bez rozdílu. A tak jako se Ježíš tělesně narodil
z Marie, tak se nyní má duchovně rodit z církve a z každého věřícího. “Kristus se
vždy mysticky rodí v duši, bere si tělo těch, kdo byli spaseni, a z duše, jež ho plodí,
činí panenskou matku”, říká sv. Maxim Vyznavač. Ježíše počne, avšak neporodí
ten, kdo přijme Slovo, ale neuvádí ho do života; dává si předsevzetí o obrácení,
která pak systematicky zapomíná a opouští v půli cesty. Naopak Krista porodí,
aniž by ho počal ten, kdo činí mnoho věcí, rovněž dobrých, ale nevycházejí
ze srdce, z lásky k Bohu a z ryzích úmyslů, ale spíše ze zvyku, pokrytectví,
hledání vlastní slávy a vlastního zájmu nebo zkrátka z uspokojení, které dává
činorodost. Jak se tedy v duchovní rovině můžeme přiblížit mateřství, z něhož se
rodí Ježíš? Trochou ticha kolem sebe i v sobě, jak říká papež František. Umlčet
hluk uvnitř, zastavit nepřetržitý tok procesů ve své mysli, namísto obviňování
druhých, vyzkoušet roli jejich obhájců, vcítit se do jejich kůže, slyšet druhou stranu.
Pohled ženy čekající dítě, má zvláštní lahodnost a je obrácen spíše dovnitř
než ven, protože pro ni je ta nejkrásnější věc na světě v jejím nitru. Takový byl
pohled Marie, která v sobě nesla Stvořitele vesmíru. Následujme ji a vyvzdorujme
si v sobě pár okamžiku skutečného usebrání, aby se Ježíš mohl narodit v našem
srdci.
Raniero kardinál Cantalamessa (zdroj: vaticannews.va)

Termín koledování je stanoven od 1. do 16. ledna 2022. Pokud to opatření
dovolí, může veřejnost přispívat přímo do pokladniček třem králům. Bude také
možno do těchto pokladniček přispět v kostelích v Šenově i Václavovicích. Mimo to
bude možnost přispět do pokladničky i na Městském úřadě v Šenově. V případě,
že nebude možné koledování skupinek koledníků, budou další pokladničky
umístěny v knihovně v Šenově a také v prodejně textilu paní Lipinové ve vestibulu
nákupního střediska Šenov. Od 1. prosince 2021 je otevřený Tříkrálový účet
pro bezhotovostní dary a od 1. ledna 2022 bude možné přispívat on-line přes
platební
bránu
na
internetových
stránkách
Tříkrálové
sbírky
–
www.trikralovasbirka.cz. Zájemci o koledování ohlaste se formou SMS
na tel. č. 775 968 878.
Za jakoukoli pomoc a podporu děkují manželé Sládkovi

CO SE DĚJE
26. 12. neděle – Svátek Svaté rodiny. Při mších sv. sbírka na běžné potřeby
farnosti.
31. 12. pátek – sv. Silvestra. V 16:00 v Šenově mše sv. na poděkování s prosbou
o Boží pomoc do nového roku.
1. 1. sobota – Slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše sv. v 8:30
ve Václavovicích a v 10:00 v Šenově. Při mších sv. sbírka na naše kostely.
2. 1. neděle – 2. neděle po Narození Páně. Při mších sv. sbírka na opravu fary.
Při mších sv. kázání zaměřené na děti.
6. 1. čtvrtek – Slavnost Zjevení Páně. Mše sv. v 18:00. Při mši sv. žehnání
vody, křídy a kadidla.
8. 1. sobota – Dopolední návštěvy nemocných.
9. 1. neděle – Svátek Křtu Páně. Konec doby vánoční. Při mších sv. sbírka
na běžné potřeby farnosti.
16. 1. neděle – 2. neděle v mezidobí. Při mších sv. sbírka na opravu farního
kostela. Při mši sv. v 8:30 a v 10:00 speciální bohoslužba slova pro děti.
18. 1. – 25. 1. Týden modliteb za jednotu křesťanů.
23. 1. neděle – 3. neděle v mezidobí. Neděle Božího slova. Při mších sv. sbírka
na biblický apoštolát.
30. 1. neděle – 4. neděle v mezidobí. Při mších sv. sbírka na běžné potřeby
farnosti.

APOŠTOLÁT MODLITBY

LEDEN

Úmysl papeže: Za skutečné lidské bratrství. Modleme se za všechny, kdo jsou
diskriminovaní a pronásledovaní kvůli náboženství; ať ve společnosti, v níž žijí,
jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze skutečného lidského bratrství.
Národní úmysl: Za lidi sevřené strachem. Modleme se za všechny, kteří se
obávají nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.

Denní modlitba Apoštolátu
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
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 vše přináším jako svou nepatrnou oběť
zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů: (cituj aktuální úmysl papeže
a národní úmysl). Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

VÝNOSY DOBROVOLNÝCH SBÍREK
28. 11 8 497 Kč sbírka na běžné potřeby farnosti
5. 12. 8 853 Kč sbírka na opravu fary
12. 12. 13 145 Kč sbírka na středisko mládeže
19. 12. 10 426 Kč sbírka na opravu farního kostela

Děkuji za všechny Vaše dary pro farnost. Jen díky Vašim darům je farnost
provozně zajištěna a můžeme realizovat pastorační záměry i potřebné opravy.
1. neděle v měsíci - sbírka na opravu fary
3. neděle v měsíci - sbírka na opravu farního kostela
4. neděle v měsíci - sbírka na biblický apoštolát

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH
NE – 26. prosince
Svaté rodiny
Ježíše,
Marie a Josefa
PO – 27. prosince
sv. Jana
ÚT – 28. prosince
sv. Mláďátek
ST – 29. prosince
ČT – 30. prosince
PÁ – 31. prosince
sv. Silvestra
SO – 1. ledna
MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
NE – 2. ledna
2. neděle
po Narození Páně

V 8:30
Š 10:00
ŠK18:00
ŠK18:00
V 18:00
ŠK18:00
Š 16:00

Za Otýlii Řeháčkovou k výročí nedožitých
100. narozenin, manžela, zetě a vnučku
Za Jiřinu Urbancovou, manžela,
za živou a † rodinu
Za Alfréda Kolarčíka,
† rodiče, sourozence a duše v očistci
Za Žofii Muschálkovou,
manžela, dceru a duše v očistci
Za Drahomíra Hrbáčka,
manželku Vlastu, obojí rodiče a živou rodinu
Za Martina Pituchu a duše v očistci
Poděkování a prosba o Boží pomoc
do nového roku

V 8:30
Š 10:00

Za dobrý průběh synody
Za Marii Tomisovou a rodiče z obou stran

V 8:30
Š 10:00

Za Anežku Guňkovou a manžela
Za rodinu Slovákovu, Křížovu a duše v očistci

ST – 5. ledna
ČT – 6. ledna
ZJEVENÍ PÁNĚ
PÁ – 7. ledna
SO – 8. ledna
NE – 9. ledna
Křtu Páně
ST – 12. ledna

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

ČT – 13. ledna
PÁ – 14. ledna
SO – 15. ledna
NE – 16. ledna
2. neděle v mezidobí
ST – 19. ledna
ČT – 20. ledna
PÁ – 21. ledna
sv. Anežky
SO – 22. ledna
NE – 23. ledna
3. neděle v mezidobí
ST – 26. ledna
sv. Timoteje a Tita

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

Za † Jana Herudka, rodiče a sestru

ŠK 8:00
V 8:30

Za farníky
Za Eduarda Kolegu, manželku,
živou a † rodinu
Za Břetislava Slívu a rodiče
Za rodinu Bednářovu,
Frydrýškovu a rodinu z obou stran
Za Josefa Bolackého,
† rodiče, sourozence a duše v očistci

Š 10:00
V 18:00
ŠK18:00

ČT – 27. ledna
PÁ – 28. ledna
sv. Tomáše
Akvinského
SO – 29. ledna
NE – 30. ledna
4. neděle v mezidobí

Za Jana Drozda, kmotry a kmotřence
Za živé a † členy společenství
Eucharistická hodina
Ke cti Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Za farníky
Za Františka Kocurka a manželku Ludmilu
Na poděkování za 85 let života
Za Helenu a Jana Havlasovy
Za † Josefa Jaroše,
manželku a rodiče z obou stran
Za Zdeňku Ptáčkovou a manžela
Za farníky
Na poděkování za 70 let života
s prosbou o požehnání do dalších let
Za rodiče Marii a Františka Tvardkovy
Za Bedřicha Fialu a rodiče
Za † Josefa Sněhotu, manželku,
dceru a 2 syny

ŠK18:00

Za Ludmilu Borovou, manžela a zetě

ŠK 8:00
V 8:30

Za farníky
Na poděkování za 75 let života
a za živou rodinu
Za † Ludmilu Stachovou, živou a† rodinu

Š 10:00

Římskokatolická farnost Šenov u Ostravy
Kostelní 129, 739 34 Šenov
596 887 308, 731 534 034
rkf.senovuostravy@doo.cz
senov.krestane.net

