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Věstník
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ FARNOSTI UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Postní almužna
„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný... Kdo chce
nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá své před tím, kdo jej prosí“ (sv.
Petr Chrysolog). Tento citát kromě jiného použil v loňském roce Svatý
otec ve svém poselství k postní době.
Připomíná nám blížící se čas příprav na Velikonoce, které spolu
s Vánočními svátky patří k nejvýznamnějším obdobím liturgického roku.
Co pro nás v dnešní době vlastně postní období znamená? Podle liturgie je
to období, kdy by se každý křesťan měl pokusit prohloubit svůj vztah
k Bohu, bližním a sobě samému pomocí modlitby, půstu a konání dobrých
skutků. V praktické rovině nikde nenalezneme univerzální návod, jak
správně půst prožít a do jaké míry měnit své chování. Někdo si do svého
dne zařadí modlitbu navíc, jiný si odepře maso nebo alkohol, děti se zřeknou oblíbených pamlsků. To vše je správné, ale postní doba není jen o vypořádání se s naším špatným svědomím, o pouhém potlačení (někdy jen
dočasném) našeho ega. Správně prožitý půst by měl obnovit naši duchovní
sílu a díky ní znovu otevřít svá srdce lásce k Bohu a ke svým bližním. Připravujeme se na období utrpení, smrti a zmrtvýchvstání našeho Spasitele.
Může někdo z nás dát více, než dal Hospodin nám?
Rozhlédněme se kolem sebe a hledejme nejen chyby ve svých zlozvycích a ve svém svědomí. Hledejme chyby v mezilidských vztazích a pokoušejme se je narovnávat. Hledejme své bližní, kterým nebylo dopřáno
tolik co nám a pokoušejme se jejich strádání uhlazovat. Zkusme se přiblížit více Bohu a skrze něj i k sobě vzájemně.
Inspirací nám budiž aktivita organizace Charita ČR, která v některých
krajích naší republiky organizuje sbírku postní almužny. Rozhodli jsme se
tuto dobročinnou akci uspořádat i v naší farnosti. Před počátkem půstu i
v jeho průběhu budou k dispozici v kostelích naší farnosti papírové skládací krabičky označené heslem Postní almužna. Na nich bude kromě jiného
vyznačeno několik možností pro využití vybrané pomoci. Takovou krabičku si může rodina nebo jednotlivec vyrobit a po celou postní dobu do ní
pokračování na str. 4

PŘEDSTAVENÍ
Nepřehlédnutelnou postavou naší
farnosti je varhanice paní Marie
Jirásková. V tomto čísle farního
Věstníku jsme ji proto požádali o
rozhovor.
Začněme rodinou, v které jste
vyrůstala.
Byla jsem nejmladší ze tří dětí.
Tatínka mám ve vzpomínkách jako
velmi pracovitého a poctivého člověka. Celý život dělal těžkou práci.
Nejdříve pracoval ve zdejším kamenictví. Naučil se tam dělat umělý
kámen a vysekávat a zlatit písmo do
kamene. Po zrušení kamenictví pracoval na dráze, a když bylo třeba,
prováděl ještě kamenické práce. Maminka mu pomáhala při obživě, tehdy módním, ručním vyšíváním. Dokonce vyšívala i kroj. Byla obětavou
manželkou i matkou. Jsem šťastná,
že mě rodiče vedli k víře a byli pro
mě dobrým příkladem.
Absolvovala jste střední ekonomickou školu a po dvou letech založila vlastní rodinu. Od té doby
uplyne právě letos krásných 50 let
vašeho manželství. Co nám o své
rodině povíte?
V roce 1960 jsem se provdala za
Františka Jiráska. Svatbu jsme měli
v Uhlířských Janovicích v kostele
sv. Aloise. Oddával nás tehdejší janovický farář P. Michael Salášek. Po
roce se nám narodila dvojčata Iva a
František. A za další dva roky dcera
Marie. Doma jsem s dětmi zůstala
deset let. Dodnes jsem přesvědčena,
že to bylo správné rozhodnutí.

V naší farnosti jste již dlouhé
roky varhanicí. Kdy jste poprvé
zasedla za varhany? Byl to Váš
nápad?
Na varhany jsem začala hrát v 17
letech. Tenkrát náhle zemřel zdejší
varhaník a já, na popud otce, jsem se
toho ujala.
Nebylo to jistě jednoduché.
Hrála jste na klavír, ale varhany
jsou složitější nástroj. Měla jste
nějakého učitele?
Na klavír jsem hrála necelých 7 let,
ale varhany jsem neznala. Pamatuji
se, že jsem jednou byla za varhaníkem ve Vavřinci a ten mě vzal za
nohu a při hraní mi s ní pohyboval
z pedálu na pedál. Zvládnutím pedálů ale nebylo vše vyřešeno. Nevěděla jsem, že pedály mají zkrácenou
oktávu a manuály nikoliv, a tak to
někdy znělo falešně, ale nakonec se
mi všechno podařilo zvládnout.
Které období vašeho hraní na
varhany bylo nejtěžší?
Začátek nebyl rozhodně lehký. Bylo i zapotřebí všechno skloubit
s potřebami v rodině a v zaměstnání.
Zapojil se otec. Byl velmi dobrým
muzikantem, opatřil staré harmoni2

um a začal se na něm učit hrát, a tak
mě mohl zastoupit třeba při májových pobožnostech. V neděli to bylo horší, to jsem zástup opatřila jen
zřídka. Později se také zhoršoval
stav varhan, přestal hrát jeden manuál a objevily se ještě mnohé další
závady a nebýt nynější generální
opravy, asi by už varhany nehrály.
Jaké bylo naopak nejlepší a
z čeho jste měla největší radost?
Nejlepší období prožívám právě
nyní. Když jsem totiž začínala hrát,
hrával o některých svátcích orchestr
a zpíval pěvecký sbor. Všechno se
vytratilo, nebyly podmínky a zájem.
Já jsem měla výčitky, že jsem pro
obnovu sboru nic neudělala. Dlouho
mi trvalo, než jsem se odvážila oslovit pana učitele Jozka, aby pomohl.
Jeho souhlas byl pro mě velkou radostí. Už jsem se při čtení evangelia
o zakopané hřivně necítila provinile,
že jsem pro obnovení sboru nic nevykonala. Pan učitel mě také zastoupí, kdykoliv potřebuji a hrajeme na
opravených varhanách.
Ráda cestujete a také pomáháte
organizovat různé zájezdy, jak
v Čechách, tak do zahraničí. Odkud máte nejhezčí zážitky?
Cestuji ráda. Někdy s manželem a
někdy sama. Cesty jsou pro mě velkým obohacením. Vzpomínám například na první cestu do Říma, na
svatořečení bl. Anežky. Jen samotný
vstup do katedrály člověku vezme
dech. Samotný obřad svatořečení,
setkání s Janem Pavlem II., prohlídka nejznámějších památek Říma,
vstřícné chování cizincům k nám,

vyvolalo takovou radost a nadšení
mezi účastníky zájezdu, že se na
takový prožitek nezapomíná. Izrael
jsem navštívila s manželem. Tam
jsem byla vděčná za to, že smím vidět a procházet místa, kde se narodil,
žil a učil Pán Ježíš. Dodnes při modlitbě růžence vidím některá z nich.
Často jezdím do Medžugorije, kde
načerpám hodně duchovní síly. Hezké prožitky mám i z duchovních obnov v Čechách, které organizuje sázavská komunita.
Děkujeme nejen za rozhovor, ale i
za práci, kterou pro farnost děláte.
Poděkování patří i rodině, manželovi a dětem, že mají pochopení a
podporují vás ve vašich aktivitách.
MaH

KATECHUMENI
V naší farnosti se připravuje na
přijetí svátosti křtu šest katechumenů, kteří o letošních Velikonocích, v
kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích, přijmou svátost křtu. Víme, že křtem člověk vstupuje do
společenství Boží rodiny. V případě
našich katechumenů to platí dvojnásob, neboť všichni patří do jedné
rodiny Mašínů. Tatínek Radek a děti
Anička, Vojta, Ondra, Kačenka a
nejmladší Josífek.
Víme, že rodina se schází společně u stolu. V rodině křesťanů se jedná především o stůl eucharistický v
kostele při bohoslužbách, ale o Velké Noci, po slavnosti Vzkříšení,
zasedneme k prostřenému stolu
agapé v KC sv. Jiljí.
Přijměte pozvání.
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hledu na opačné pohlaví, ačkoliv se
musel pro svůj šlechtický stav
s mnohými ženami stýkat. Dokonce
ani ošetřující spolubratři jezuité se
ho prý nesměli dotknout: „Nikdo se
mne nedotýkej, Pánu Bohu patřím!“
Ale na druhou stranu se choval ke
svým služebníkům velmi slušně,
nikomu neporoučel.
Markrabě se stal místodržitelem
vévody mantovského a odstěhoval
se 29. prosince roku 1579 do Kasal
Monferrata. Protože Alois onemocněl, povolal markrabě jeho, Donu
Martu a Rudolfa k sobě, neboť
v Kasal Monferratu byl velmi zdravý
vzduch. Na cestě mohl sv. Alois přijít o život. Když totiž přijeli k řece
Tičinu, která se neustálými dešti rozvodnila, museli se přebrodit. Kočár
se sv. Aloisem a bratrem Rudolfem
se rozlomil na dvě části. Rudolf seděl v polovině, kterou koně na břeh
přivedli. Druhá část, kde seděl sv.
Alois s vychovatelem, zůstala na
vodě. Mohl se potopit, ale prozřetel-

Postní almužna
podle vlastního uvážení odkládat
částky, které svým postním odříkáním uspořil a je ochoten věnovat na
pomoc potřebným. Schránka pro
postní almužnu je vhodná k výchově
dětí při společné večerní modlitbě v
kruhu. Je mnoho způsobů, jak se
můžeme omezit a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě. Ke
konci postní doby, na Květnou neděli, dojde k vybrání těchto schránek a
společně naspořená Postní almužna
bude předána pro pomoc potřebným.
Konkrétní projekt bude oznámen
během doby postní.

ŽIVOT A ODKAZ
SVATÉHO ALOISE
(2. část)

Dětství svatého Aloise
V chlapci stále rostla jeho zbožnost. Své matce jednou pravil:
„Matičko, chcete mít jednoho syna
řeholníkem, však já jím budu.“ Dona
Marta měla radost, ale dobře věděla,
jaký bude Don Ferrante klást odpor.
V Itálii se začal šířit mor, markrabě
se přestěhoval do Monferrata, ale
tam ho stihla silná a bolestná
„pakostnice“, a tak na radu lékařů se
se syny uchýlil do lázní v Luce.
Roku 1577 poslal syny do Florencie,
aby tam studovali latinu. Zde se
v chlapci rozhořela láska k Matce
Boží. Na svátek Zvěstování Panny
Marie roku 1578 si klekl před obraz
Bohorodičky a učinil slib čistoty.
Chránil svou čistotu tím, že chodíval
se sklopenýma očima, chránil se po4

nost nad ním držela ruku. Neboť lidé
stojící na břehu viděli, co se stalo,
zavolali rolníka, který dobře řeku
znal, a ten oběma zachránil život.
Bohu
Všichni
poděkovali
v nedalekém kostele. V Kasal Monferratu se chlapec upevňoval
v duchovním životě a ve ctnostech.
Velmi často se postil. Chodíval zde
do kláštera Barnabitů, aby si s nimi
o duchovních věcech povídal. A
toužil stát se řeholníkem.
V červenci roku 1580 už pobýval
sv. Alois v rodném Castiglione, kam
přijel kardinál sv. Karel Boromejský, arcibiskup milánský. Poznal
andělské ctnosti Aloisovy a sám mu
udělil první svaté přijímání. Od této
doby přijímal Svátost oltářní každou
neděli.
Když bylo Aloisovi třináct let,
musel se s velkou nechutí zúčastnit
velkolepé slavnosti, která se konala
v Miláně. Markrabě tam měl jako
královský vojevůdce přehlídku koní.
Alois šel spát ten den o něco dříve,
neboť ho rozbolela hlava. Probudil
se a zjistil, že se nepomodlil sedm
kajících žalmů. Rozžehl proto svíci a
začal se modlit. Přemohl ho však
opět spánek, ale svíčka zůstala hořet.
Když dohořívala, chytla od ní nebesa u postele, slamník, matrace i pokrývka. Alois si pomyslel, že má
horečku a usnul znovu, ale kouř a
dým ho probudily, a tak běžel ke
dveřím a zavolal sluhu. Vše dobře
dopadlo.
Roku 1581 přichází do Španělska, aby se se svým bratrem stal pážetem korunního prince Jakuba, syna

Filipa II. Zde musel chodit velmi
okázale oblečen, ale když mohl, převlékal se do obyčejného oděvu bez
ozdob. Ve Španělsku bylo zvykem
pořádat zápasy s býky a štvanice
zvířat. Když se na ty štvanice se
svým bratrem Rudolfem díval
z balkonu, utekl z ohrady tygr. Rozzuřené zvíře se rozběhlo přímo do
toho domu, ale po Aloisově modlitbě skončilo ve sklepě.
Nebál se tygra, ale ani korunního
prince. Princ jednoho dne stál u okna a hněval se na silný vítr, který mu
rozfoukal papíry: „Větře, poroučím
ti, abys mne již neobtěžoval.“ Sv.
Alois na to reagoval takto:
„Nejjasnější pane, velet můžete lidem a ti vás poslechnou, ale poroučet živlům, zůstavil si Bůh sám sobě,
jemu jsou podrobeni i největší panovníci světa.“
Roku 1583, kdy mu bylo přes
šestnáct let, chtěl se odříci světa a
vstoupit do řádu. Uvažoval, který by
se pro něho hodil. Líbil se mu kapucínský řád, který sv. Petr
z Alkantary založil z reformovaných
františkánů. Líbilo se mu chudé a
odrané roucho, které nosili, a přísný
život. Poznal však, že by to jeho slabé tělo nevydrželo. A tak dále porovnával řády a nakonec se rozhodl
pro řád založený sv. Ignácem
z Loyoly, tedy Tovaryšstvo Ježíšovo.
Netušil, jak těžké bude docílit u
markraběte požehnání ke vstupu
k jezuitům.
Pokračování v příštím čísle
Marta Moravcová
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
PRO DĚTI

Dětství
MASOPUST
sv. Aloise
Masopust neboli karnevalové
období bylo v minulosti období od
Tří králů do Popeleční středy. Maškarní zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý
před Popeleční středou, byla vyvrcholením masopustu. Název karneval je synonymem masopustu (z italského carnevale, vlastně "maso
pryč"). Dnes se jako masopust (nebo
karneval) označuje zejména toto masopustní veselí (nářečně masopust,
šibřinky, fašank, ostatky aj.).

Na štědrovečerní bohoslužbě v
kostele sv. Petra a Pavla v Čestíně se
sešlo velké množství lidí, kteří společně oslavili Vánoce.
Sváteční mše svatá byla tentokrát
zpestřena dramatickým příběhem o

narození Pána Ježíše. Bohoslužbu
slova provázel divadelně zpracovaný
příběh, do kterého se zapojili nejen
děti, ale i dospělí, celkem asi 25
učinkujících v nejrůznějších rolích.
Mohli jste zde slyšet proroka Izaiáše ohlašujícího proroctví o narození Spasitele, spatřit římského vojáka,
který vyhlašoval sčítání lidu. Plné
hostince, ale i ten, v kterém se našlo
místo pro Josefa a Marii. V tichu
noci jste slyšeli, co si vyprávějí pastýři. A nechyběl ani anděl Páně, který nás pozval do Betléma, abychom
byli svědky Božího narození.
Po skončení bohoslužby následovalo u jesliček zpívání koled. Odehraný vánoční příběh znamenal působivé oživení sváteční bohoslužby.
Většina lidí si z kostela odnesla zážitek, na který může dlouho vzpomínat.

Vážení a milí přátelé,
děti, rodiče, prarodiče, lidé !
Dovolte , abychom Vás pozvali na
Masopustní slavnosti,
které proběhnou v úterý dne
16.02.2010 v Uhlířských Janovicích.
PROGRAM :

15:30 – 16:30 hod. veselý průvod
masek městem (trasa: od nové školy, přes náměstí, k budově policie).
17– 18 hod. Masopustní rozpustilé
hry v hasičská zbrojnici.
18 – 20 hod. Karneval (tamtéž).
Akci bude provázet prodej masopustních pochoutek.
Jste srdečně zváni s maskou i bez
( masky ) !

MiH
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

ZVEME VÁS

Vážení
farníci,
začátkem nového roku
se v našem městě Uhlířské Janovice a ve
dvou obcích, Sudějov a Košice,
Tříkrálová
sbírka.
uskutečnila
V letošním roce se podařilo vybrat
celkovou částku 25 956 Kč. Sbírka
je směřována na projekty vypsané
Českou katolickou Charitou:
- podpora provozu Azylového domu
sv. Terezie v Praze 8 - Karlíně
- stavební úpravy v charitním domě
pro seniory v Mukařově u Říčan
- podpora projektu pomoci chudým
dětem v Bělorusku
- výstavba základní školy v Ugandě.

- Mše sv. pro děti bude v sobotu
6. března v 18:00 hod. v kostele sv.
Anny v Sudějově.
- V neděli 14. února v 16.00 hod.
proběhne v KC sv. Jiljí masopustní
koncert Honzy Vyčítala.
- V sobotu 27. února v 16:00 hod. se
uskuteční přednáška o cestě po
Peru. Seznámit s dobrodružnou cestou nás přijdou přímí aktéři: Martin
a Veronika.
- V sobotu 13. března dopoledne se
uskuteční v KC sv. Jiljí postní duchovní obnova (rekolekce). Povede
ji Mons. Dr. Michael Slavík. Začátek v 8.30 hod..
- Dovolujeme si Vás pozvat
od 21. března do KC sv. Jiljí
na prodejní výstavu Z NEBE
ARCUS - MOST obrazů a grafik
Lucie Angelico Holíkové. Výstava
bude zakončena setkáním s autorkou
v neděli 25. dubna v 16:00 hod.
- Ve středu 31. března od 13:00 se
uskuteční velikonoční dílna pro
děti (malování vajíček a pletení pomlázky).
- Po obřadech Vzkříšení se v sobotu
3. dubna v KC sv. Jiljí s našimi nově
pokřtěnými
uskuteční
hostina
agapé.
- Zveme všechny dobré lidi na
Otvírání studánek a žehnání
sudějovského pramene, které se
uskuteční v sobotu 27. března
dopoledne.
Podrobnosti
budou
upřesněny.

Místní organizátor sbírky - Římskokatolická
farnost
–
bude
z vybrané finanční čásky žádat na
vlastní projekt:
- podpora setkávání maminek
s dětmi
v Komunitním
centru
sv. Jiljí.
Jménem Římskokatolické farnosti chceme poděkovat všem, kteří se
Tříkrálové sbírky účastnili. Dětem a
vedoucím skupinek za jejich neúnavné koledování a Vám dárcům,
kteří jste do Tříkrálové sbírky přispěli. Chceme vyjádřit radost nad
skutečností, že přestože mnohdy
moc peněz nemáme, dokážeme se
rozdělit a pamatovat na potřeby druhých lidí, ať už u nás nebo jinde ve
světě.
Za farnost: P. Josef Nerad
P. Kamil Vrzal
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POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY V DOBĚ POSTNÍ
Uhlířské Janovice Pátek před mší sv. - 17:30
1. neděle postní - 15:00

Rašovice

5. neděle postní - 15:00

Čestín

2. neděle postní - 15:00

Sudějov

Květná neděle - 15:00

Košice

3. neděle postní - 15:00

Kněž

Velký pátek - 15:00

Jindice

4. neděle postní - 15:00

ROZPIS VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB
28. 3.

1. 4.

Květná
neděle

Zelený
čtvrtek

Velký Zmrtvýchvstání Hod Boží
Pondělí
pátek
Páně - vigilie velikonoční velikonoční

Uhlířské
Janovice

8:00

18:00

18:00

Sudějov

So 27. 3.
18:00

Čestín

10:00

Košice

12:00

2. 4.

3. 4.

19:30

4. 4.

8:00

5. 4.

8:00
8:00

18:00

18:00

19:30

10:00

10:00

12:00

Žíšov

14:00

Malejovice

15:00

Petrovice

15:00

Zásmuky

9:30

18:00

Vavřinec

11.00

16:00

Horní Kruty

15:00

18:00

19:30

9:30
11:00
15:00

Vydáno: 7. 2. 2010 pro vnitřní potřebu farnosti Uhlířské Janovice
Kontakt: Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice, Havlíčkova 898,
285 04 Uhlířské Janovice; www. kc.jilji@gmail.com
IČ: 49543008; BÚ: 441028359/0800
P. Josef Nerad, tel.: 606 683 690, e-mail: neradjosef@seznam.cz
P. Kamil Vrzal, tel.: 728 775 536, e-mail: doncamillo@centrum.cz
P. Václav Nekolný, tel.: 321 796 177, Zásmuky
Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním.
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