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neděle 13. 1. 2013 - neděle 27. 1. 2013

Ač
Naslouchání Františka Saleského
Svatému Františkovi kdosi řekl: „Kolem vás vidíme neustále spoustu žen.“
„To máte pravdu,“ odpověděl s úsměvem František.
„Nechápu proč? Nepozoruji, že byste jim říkal nějaké hluboké myšlenky.“
„Možná je to tím, že toho samy řeknou dost. Možná je ke mně láká to, že jim
naslouchám. Pro toho, kdo rád mluví, není nic příjemnějšího než trpělivý
a tichý posluchač.“
(z knihy „Potká jezuita františkána…“)

Pořadí
1.
2.
3.

Jméno
Adam Šplíchal
David Šplíchal
Vojta Vlček

Účast na mši svaté
9
8
7

Tajenka: KŘTU PÁNĚ. (1 očekávání, 2 říkal, 3 křtím, 4 jemu, 5 opánků, 6 dával, 7 nebe, 8 tělesné)
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není snadné žít za stálého umírání,
Být přibitá na kříž nejrůznějších bolestí,
Přesto se rozhořívám láskou v milování.
Miluji Boha jak seraf, ač jsem snůškou slabostí.
Veliká je duše, když v utrpení
Věrně se drží Boha a jeho vůli plní,
A ať sebevíc slunce svítí nebo prší, je bez potěšení,
Neboť čistá Boží láska sladkým její hoře činí.
Nic velkého milovat Boha, když se nám dobře daří,
A děkovat mu, když nám druzí dobro prokazují,
Ale velebit ho, když vše jakoby plány maří,
A milovat ho pro něho samého – do něj vložit naději.
Když duše přebývá ve stínu Getseman,
V hořkém bolu, samotná,
K Ježíši se vznáší, k výšinám,
Ač stále pije hořkost – není smutná.
Když duše plní vůli nejvyššího Boha,
Byť v neustálých mukách a utrpení,
Přiložila rty ke kalichu, jenž jí podán,
Stane se silnou a nic ji nezneklidní.
Je utrápená, ale opakuje: Staň se vůle tvá,
Trpělivě čeká na chvíli, až ji promění,
Vždyť navzdory největším temnotám slyší Ježíšův
hlas:
Ty jsi má,
A plně to pozná tehdy, až se závoj odhalí.
(Myšlenky z Deníčku sestry Faustyny - 995)

Kalendář:
 každé úterý v 17 hod. na
faře ministrantská schůzka
 18.1. den vzájemných modliteb
naší farnosti a bohoslovců
v olomouckém semináři
 18.-25.1. týden modliteb
za jednotu křesťanů
 23.1. setkání dětí
k 1. svatému přijímání
 25.1. bude mše sv.
v 17 hod.
 25.1. v 18 hod.
v Lidovém domě sehrají děti
z Dalešic pohádku
„O princezně, která snášela
zlatá vejce“
 30.1. v 18 30 hod. v Lidovém
domě Modlitby matek - babiček
 5. 2. v 19 hod. v Lid. domě
setkání MM
Mimo naši farnost:
 16.1. od 12 30 hod. na
Katolickém gymnáziu v Třebíči
Den otevřených dveří
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Milí farníci!
Radostné a dojímavé svátky vánoční tuto neděli končí a my vstupujeme do
období, které se nazývá liturgické mezidobí. Na začátku jsme se zaměřili na
narozeného Ježíše, na konci o Svátku Křtu Páně bychom měli rozjímat
o tajemství, které souvisí s naším znovuzrozením – křtem. Tento dar má jistě
nedocenitelnou a nedoceňovanou hodnotu. Naši rodiče nám chtěli předat to
nejcennější, svou lásku k Bohu. Jako nemluvňata si nic nepamatujeme a po vnější
tělesné stránce se nic nezměnilo. Tento úkon mohl zapadnout u mnohých do
zapomnění, přestože to byl velice požehnaný den.
V katedrále v Krakově visí nad křtitelnicí velký Křtem je každé dítě
obraz, fotografie, která byla pořízena při návštěvě přijímáno do kruhu
přátel, který je nikdy
Jana Pavla II. ve vlasti. Ukazuje tohoto papeže, jak
neopustí-ani v životě, ani
líbá křtitelnici, kde byl pokřtěn a říká: „Zde se ve smrti… Tento
událo něco většího, než při volbě papeže v roce přátelský kruh, Boží
1978.“ Tato slova krásně vyjadřují velikost, rodina, do které se dítě
důležitost a důstojnost křtu. Stali jsme se Božími
nově zařazuje, je bude
dětmi, stali jsme se údy Kristovy církve, chrámem navždycky doprovázet,
Ducha svatého. Člověk může usilovat o to, aby a to i ve dnech trápení,
dosáhl mnoha věcí, postavení, úspěchů, ale v temných nocích života;
přijmout tuto milost nelze s ničím srovnat. bude mu útěchou,
Patříme do církve, která zahrnuje celé nebe, církev příslibem i světlem.
Benedikt XVI.
trpící i nás, hříšníky, kteří bojujeme o věčnost.
Můžeme počítat s pomocí velkých světců a prosit je o přímluvu o ctnosti, kterými
dosáhli vítězství. Záleží na nás, abychom víru, kterou za nás vyjádřili rodiče
a kmotři, vyznávali a žili pravdivě podle tohoto nezaslouženého obdarování.
Na jednu misijní stanici přišla skupina lidí. Chtěli mluvit s knězem. Zeptal se
jich, co chtějí. Odpověděli: „Přišli jsme z vesnice vzdálené šest dnů cesty pěšky
a chtěli bychom být pokřtěni.“ Překvapený kněz se jich vyptával: „Znáte víru?
Víte, co je to křest? Žádný katecheta vás nepřipravil.“ Namítli: „Posloucháme
křesťanské rádio a poznali jsme, že katolická víra je ta pravá a že jen křest nás
může ochránit, abychom se dostali do nebe. Máme jídlo na 14 dní: 12 dnů cesty,
5 dnů pro půst, modlitbu a křest.“ Dojatý kněz po ověření jejich znalostí jim udělil
všechny iniciační svátosti a povzbudil je: „Křest je nesmírná Boží milost, je to jako
semeno vložené do srdce. Musí růst a přinášet plody ve vašem každodenním
životě. Váš život se nyní změnil. Patříte zcela Bohu. To se musí projevit každý
den: v modlitbě, v dodržování přikázání, v blíženské lásce. Ale teď už nejste sami,
protože Kristus je s vámi a ve vás a bude vám pomáhat ve všem.“
Pro nás je křest samozřejmostí, ale mnozí pro něj musí mnoho obětovat a při
vyznání víry hodně trpět. Ať znovu zaslechneme hlas, který zazněl nad pokřtěným
Ježíšem a radujeme se, že platí také pro nás: „Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám
zalíbení.“ Ať také nás naplňuje Pán Duchem svatým a vede k životu, který se
podobá životu Ježíšovu.
Žehná
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Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Čas
7 30

neděle
13.1.

Svátek Křtu Páně

11 00
18 00

pondělí
14.1.
úterý
15.1.
středa
16.1.
čtvrtek
17.1.
pátek
18.1.
sobota
19.1.

sv. Sáva Srbský
sv. Pavel Poustevník

18 00
7 30

pondělí
21.1.
úterý
22.1.
středa
23.1.
čtvrtek
24.1.
pátek
25.1.
sobota
26.1.

za Jana Svobodu, rodiče
a rodiče Škrdlovy
za rodiče Vybíralovy, dceru Marii
Votavovou a rodinu Vorlíčkovu

17 30

sv. Antonín Veliký

18 00

za kněžská a řeholní povolání

Panna Maria, Matka
jednoty křesťanů
sv. Márius a Marta
a jejich synové

18 00

za farníky

18 00

za rodiče Ošmerovy, manžela, syna
a přízeň

2. neděle v mezidobí

sv. Anežka Římská

za Mons. P. Aloise Pekárka

18 00

za rodinu Janíčkovu, Velebovu
a duše v očistci
za rodinu Netouškovu

18 00

za rodiče Macháčkovy a duše v očistci

11 00

sv. Vincenc

7 30

sv. Ildefons

17 30

za živou a zemřelou rodinu Pokorných
a Slámovu

sv. František Saleský

18 00

za kněžská a řeholní povolání

Svátek Obrácení
svatého Pavla

17 00

sv. Timotej

18 00

za živou a zemřelou rodinu Vlčkovu
a za děti
za Františka Svobodu, jeho sourozence
a oboje rodiče
za rodiče Pojerovy, syna a vnuka
a duše v očistci

7 30
neděle
27.1.

za Annu a Emanuela Hobzovy

sv. Marcel I.

7 30
neděle
20.1.

Bohoslužby
za rodiče Kremláčkovy, syna, zetě
a celou přízeň
za rodiče Blažkovy, děti a duše
v očistci
za Libuši a Bohumila Doležalovy
a přízeň

3. neděle v mezidobí

na vlastní úmysl

11 00

za farníky

18 00

za zemřelou a živou rodinu
Abrahámovu a přízeň
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Lk 3,15-16.21-22

Něco pro děti
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Doplň do křížovky slova podle textu z Lukášova evangelia. V tajence se
dozvíš, jaký svátek slavíme tuto neděli.
Lid byl plný (1) a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není
Mesiášem.
1
Jan jim všem na to (2): „Já
vás (3) vodou. Přichází
2
však mocnější než já; (4)
nejsem hoden ani rozvázat
3
řemínek u (5). On vás bude
křtít Duchem svatým
4
a ohněm.“
Když se všechen lid (6)
5
pokřtít a když byl pokřtěn
i Ježíš a modlil se, otevřelo
6
se (7), Duch svatý sestoupil
na něj v (8) podobě jako
7
holubice a z nebe se ozval
hlas: „Ty jsi můj milovaný
8
Syn, v tobě mám zalíbení.“

Kuřák a modlitebník
Kdosi se v Římě zeptal, jestli se při modlitbě smí kouřit - a dostalo se mu výtky,
jak že si může dovolit vůbec na to pomyslet, že by modlitbu chtěl znesvěcovat
takovou neřestí.
Jezuita se zeptal, jestli se při kouření může modlit - a byl pochválen, neboť to
souhlasí s napomenutím Písma: "Modlete se neustále!"
Z historického kalendáře na leden

17.1.1953 Zemřel Ignác Stuchlý, katolický kněz-salesián, zakladatel české
salesiánské kongregace. V roce 1925 své působení začíná v italské Peroze. Dne 28.
září 1927 přichází do Fryštáku se sedmi chlapci a třemi salesiány a zde se usadili
natrvalo. Zasloužil se o vybudování dalších salesiánských ústavů a to v Praze –
Kobylisích, Brně, Pardubicích a Ostravě. V letech 1935 až 1948 se stal
inspektorem samostatné české a moravské inspektorie. Autor prvního českého
knižního životopisu o Donu Boskovi. (* 14. 12. 1869).
21.1.1988 Zemřela Vojtěcha Antonie Hasmandová, řeholnice Kongregace
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Během 2. světové války pracovala
jako ošetřovatelka v nemocnici ve Slaném. Po válce se stala ředitelkou dívčí školy
v Líšni u Brna. V roce 1950 představenou kláštera v Prachaticích. V roce 1970
zvolena generální představenou kongregace. (* 25. 3. 1914).

Hospodaření farnosti v r. 2012

* Přehled odeslaných sbírek:
(viz sloupec ve výdajích)










na bohoslovce
na misie
na charitativní účely
„Svatopetrský haléř“
na potřeby diecéze
Církevní školství
Boží hrob - odvod sbírky
Sbírka Restituta-odvod
Sbírky ostatní-Bible

14 000,22 000,17 000,14 500,48 340,12 000,5 000,3 000,6 000,-

Liturgické texty
Svátek Křtu Páně
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11
2. čtení: Tit 2,11-14;3,4-7
Evangelium: Lk 3,15-16.21-22
2. neděle v mezidobí
1. čtení: Iz 62,1-5
2. čtení: 1Kor 12,4-11
Evangelium: Jan 2,1-12
3. neděle v mezidobí
1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10
2. čtení: 1Kor 12,12-30
Evangelium: Lk 1,1-4;4,14-21

V roce 2012 bylo:
13 křtů, 22 svateb a 31 pohřeb

Příjmy v r. 2012 v korunách:
Sbírky a příjmy za církevní
úkony
Přijaté dary

Výdaje v r. 2012 v korunách:
Opravy památek
493 000 Opravy ostatní
Odeslané sbírky a poskytnuté
35 000 dary *

63 680
7 922
141 840

Ostatní příjmy

7 6110 Ostatní výdaje

133 675

Příjmy celkem

604 110 Výdaje celkem

347 117

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů
Tradičním termínem Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsou na severní
polokouli dny 18. – 25. ledna. Tato data navrhl v r. 1908 Paul Wattson, aby spojil
svátky sv. Petra a sv. Pavla, a tato doba tak má symbolický význam. Na jižní
polokouli, kde leden patří do období prázdnin, využívají církve k oslavě týdne
modliteb jiné dny, např. kolem Letnic (jak zněl návrh Hnutí pro víru a řád
v r. 1926), jež mají pro jednotu církve také symbolický význam.
Biblický text, ze kterého se bude vycházet:
„Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu
před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními býčky? Cožpak má Hospodin zalíbení
v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého
prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna?“
Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával
právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. (Mi 6,6-8)
www.tisk.cirkev.cz
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Ptáme se...
...dnes jsme se zeptali paní Evy Spilkové.
Můžete nám na úvod říct něco o sobě, o své rodině, svůj krátký
životopis? Mé jméno je Eva Spilková. Jako malá holka jsem vyrůstala s rodiči
a sestrami v malé obci Čáslavice, kde jsem také chodila do školy. Jsem druhá
nejstarší ze čtyř holek. Tatínek, dlouholetý varhaník v čáslavickém kostele,
pracoval jako signalista na dráze v Kojeticích na Moravě. Maminka byla
zaměstnána jako prodavačka potravin v naší obci. V roce 1990 jsem se vdala a po
dostavení rodinného domu jsme se s manželem a dcerou Andreou přestěhovali do
Jaroměřic. Po čase se nám narodil syn Ondřej a do třetice nejmladší dcera
Kateřina. Rodina se nám stále rozrůstá a moji rodiče již mají jedenáct vnoučat
a jednoho pravnuka.
Jste poměrně mladá babička, jak to
zvládáte? Role babičky mi byla přidělena
o něco dříve než jsem čekala, ale zvládli jsme to
a zvládáme to i nadále. Každý z rodiny se
nějakým způsobem snaží pomáhat. Není to tak
dlouho,co jsem Jiříka ukládala ke spánku, on
se přitulil a říká „Babi já tebe, dědu, Káťu
a Ondru mám moc rád". Tak tomu já říkám
pohlazení na srdíčku a veliká odměna za to, čím
jsme si prošli.
Jak vidíte život naší farnosti? Chybí Vám
tady nějaká aktivita? Ve zdejší farnosti
je spoustu nabídek, jak pro ty nejmenší děti, tak
pro dospívající, tak i dospělé. Každý, dle možností se může zapojit. Já jsem ráda,
že mě před patnácti roky oslovila paní Mirka Prokopová, která zakládala
společenství maminek, které přetrvává dodnes. Pokud mi to časově vychází, ráda
mezi maminky chodím.
Jste vedená ve víře od narození nebo jste konvertitka? K víře jsem byla
vedena od malička, ale ne vždy mi vše bylo po chuti, hlavně v období dospívání,
kdy se nejraději na všechno říká ne. Ale jelikož výchova
byla přísnější, tak ne se říkalo pouze potichu.
Máte své nějaké oblíbené poutní místo? A proč? Poutní místo, na které
ráda vzpomínám, jsou duchovní cvičení na Svatém Hostýně. Byly to dny
zamyšlení se a prohloubení duchovního života.
Jak často přicházíte na mši svatou s nadějí na setkání s Pánem? (A jak
často ze setrvačnosti?) Přítomnost Pána Ježíše si uvědomuji nejenom při mši
svaté, ale každý den. Jsem ráda, že je a že je pro mě oporou.
Máte nějaké oblíbené verše z Písma? „Kdo z vás je bez hříchu, ať hodí
kamenem první."

Jaký máte osobní vztah k Panně Marii, jakou roli hraje ve Vašem životě?
Roli matky Panny Marie jsem si ještě více začala uvědomovat po shlédnutí filmu
„Umučení Ježíše Krista“. Obraz nekonečné lásky, bolesti a ztráty dítěte.
Modlíte se růženec? Ne vždy se mi daří modlitba růžence, ale snažím se víru
žít a i to je vyjádření modlitby.

Bajka na zamyšlení do nového roku
O čase a smyslu věcí
Satan svolal celosvětový kongres démonů a v úvodním projevu řekl: „Naše
situace se zdá být prekérní. Lidé si nastavěli množství kostelů, chrámů, mešit
a templů, aby měli kam před námi utíkat. Mají také mnoho moudrých knih,
některé z nich i svaté, a dokáží z nich poznávat pravdivou a smysluplnou cestu pro
svůj život. My tomu nedokážeme zabránit! Naše věc se zdá být ztracena…“
„Co tedy máme dělat?“ volali démoni.
„Nebraňte jim v tom, čemu zabránit nedokážete, ale připravte je o čas,“
pokračoval Satan, „tak, aby prostě neměli čas na podstatné věci. Snažte se, aby byli
stále zaneprázdněni nedůležitými prkotinami. Vymyslete spoustu možností jak
zaměstnat jejich myšlení. Pokoušejte je, aby utráceli a půjčovali si peníze, aby kvůli
tomu v práci trávili víc a víc času, aby pracovali sedm dní v týdnu a nejméně
dvanáct hodin denně, a to všechno proto, aby si mohli kupovat zbytečnosti.
Přidejte jim k tomu vědomí vlastní důležitosti a nepostradatelnosti - říkejte jim:
„Kdo to zachrání, když ne ty? Nikdo to nedokáže tak dobře udělat jako ty!“
A budou pracovat ještě víc a o pracovních věcech budou přemýšlet ve dne
i v noci. Zabraňte jim trávit čas s partnery, zabraňte jim věnovat se dětem. Jejich
rodiny se rozpadnou a jejich domovy přestanou být útočištěm před pracovním
shonem. Lákejte je, aby měli doma pořád puštěné rádio, televizi nebo počítač.
Dohlédněte, aby v každém obchodě a v každé restauraci pořád vyhrávala
hudba. Nuťte je, aby si v každou volnou chvíli strkali sluchátka do uší a ohlušovali
si hlavy, aby si i na cestách v autě pořád něco hlučného pouštěli.
Dbejte, aby měli u ruky vždycky množství časopisů a novin. Dvacet čtyři hodin
denně na ně útočte zbytečnými a hloupými zprávami.
Kolem silnic nastavte billboardy, aby je vyrušovaly při řízení. Jejich schránky
naplňte reklamami, katalogy, nabídkami slev a služeb zdarma. V časopisech
a v televizi jim pořád ukazujte štíhlé modelky a svalnaté modely, aby začali věřit, že
tohle je krása a znechutili si své protějšky.
Postarejte se, aby byli každý večer tak unavení, aby se nemohli milovat.
Veďte je k tomu, aby i při odpočinku byli nezřízení, aby se z cest a z rekreací
vraceli vyčerpaní. Braňte jim chodit do přírody, vymýšlejte pro ně spoustu
možností „aktivního“ odpočinku v zábavních parcích, v multikinech a v hledištích
stadiónů.
Hlavně je ale stále a bez oddechu zaměstnávejte! To jim naprosto zabrání
slyšet hlas moudrosti, který je tichý a nevtíravý.“
Démoni se po Satanově projevu rozletěli po světě a od té chvíle horlivě pracují
přesně podle šéfových instrukcí.

