
  

 

 

Milí farníci! Vzpomínka na všechny věrné zemřelé přivádí na naše 
hřbitovy mnohem větší počet návštěvníků, než je obvyklé v ostatních  
částech roku. Z pohledu čistě lidského je to připomenutí těch, kteří na tom 
kterém hřbitově odpočívají. Z pohledu křesťana není návštěva hřbitova jen 
nostalgické vzpomínání na naše drahé zesnulé. Je zároveň připomínkou 
naší blížící se smrti, naší křesťanské budoucnosti. Věříme, že duše zemře-
lých, pokud nepropadly úplnému zatracení, dlí v očistci. Jak učí církev, 
tam se duše očišťuje ze svých vin a prožívá odloučení od Boha, po kterém 
touží, se kterým se chce věčně setkat. 

Na naše zemřelé jistě vzpomínáme často a rádi, ale zvláště tyto dny 
jsou naplněny intenzivnějším připomínáním si jejich života, jejich dobrých 
skutků pro nás. Je to trvalé pouto mezi námi. Nejhodnotnějším projevem 
našeho vzájemného spojení jsou modlitby. Svou lásku k zesnulým nepro-
jevíme naříkáním a zoufáním si, ale myšlenkou, soustředěnou vzpomínkou 
a modlitbou. Proto jsou první listopadové dny nadány zvláštním darem pro 
naše zesnulé – plnomocnými odpustky. Je to dar našeho dovolávání se  
Božího milosrdenství, který můžeme našim zesnulým dát. A nežádá se od 
nás zase tolik.  

V den Slavnosti VŠECH SVATÝCH a po celý den 2. listopadu je 
možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, a to za obvyklých 
podmínek. Být účasten mše svaté, přistoupit ke Stolu Páně, přijmout svá-
tosti smíření a pomodlit se jakoukoli modlitbu na úmysl Svatého otce. To 
je možné konat po celý oktáv až do 8. listopadu s tím, že zajdeme na hřbi-
tov, kde se pomodlíme modlitbu Páně, modlitbu vyznání víry a modlitbu 
na úmysl Svatého otce. 

Do celého dušičkového období Vám spolu s kněžími naší farnosti žeh-
nám a na přímluvu Panny Marie vyprošuji sílu Ducha svatého. 

Věstník 
SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ FARNOSTI UHLÍŘSKÉ JANOVICE 

 2/2009 

P. Josef 

DUŠIČKY 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ  
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Dovolte, milý farníci, abychom Vám 
v dalším čísle farního Věstníku před-
stavili kněze působícího v naší far-
nosti. Je jím P. Antonín Kubíček, 
osobní arciděkan. P. Antonín se le-
tos dožil 97 let. Je 72 let knězem a v 
Čestíně žije a působí již požehna-
ných 70 let. 

 P. Antonín Kubíček se narodil 
3. května L. P. 1912 v Dolních Heř-
manicích u Lanškrouna. Po skončení 
měšťanky se Antonín rozhodl, že 
bude dále studovat 
a stane se knězem. 
V Hradci Králové 
nastoupil do osmi-
letého gymnázia a 
poté v letech 1932 
– 1937 zde absol-
voval seminář a 
dne 29. června 
1937 byl vysvěcen 
na kněze. Po 
dvouleté službě ve 
funkci kaplana ve 
Žlebech u Čáslavi nastoupil v roce 
1939 jako duchovní správce farností 
Čestín a Petrovice  II. 
 Pan děkan Kubíček působil ve 
funkci duchovního správce do r. 
2001, kdy ho vystřídal P. Jaroslav 
Konečný z vlašimského vikariátu a 
posléze, od r. 2008, P. Josef Nerad z 
kolínského vikariátu. I po svém od-
chodu do důchodu však nadále půso-
bí jako výpomocný duchovní. Pan 
kardinál Miloslav Vlk jmenoval 20. 
října 2000 pana děkana Antonína 
Kubíčka osobním arciděkanem. 

(Arciděkan ad personam je v řím-
skokatolické církvi osobní titul vý-
znamného kněze.) 
 A jaký má P. Antonín recept na 
dlouhověkost, uchování si fyzické a 
duševní svěžesti a skvělou paměť? 
Kromě dobrého rodinného zázemí, 
zděděných dispozic (oba jeho bratři 
zemřeli v požehnaném věku) určitě 
jeho moudrost, smysl pro humor, 
nadhled, šlechetnost, víra v dobro 
bližních a v neposlední řadě 100 až 
150 cviků denně od dob studií na 
gymnáziu až donedávna. S postupu-

jícím věkem a tak, 
jak se měnila 
podle jeho slov 
síla pohonu, se 
„dopravoval“ slou-
žit mše svaté v 
Hodkově a v Pet-
rovicích - pěšky 
nebo na kole, v 
létě, v zimě na ly-
žích, později na 
motorce a nakonec 
autem. V přilehlé 

farní zahradě P. Antonín založil 
ovocný sad, jehož stromy plodí 
dodnes. Rád se zde procházel – byl 
pro něj parkem. A paměť? S úsmě-
vem říká, že se vždy pečlivě připra-
voval. Pamatuje si texty ještě z dob 
studií a cituje je v latině a v řečtině. 
 Obec Čestín si pana arciděkana 
Antonína Kubíčka velice váží. U 
příležitosti jeho 97. narozenin a sou-
časně k výročí 70 let nepřetržité 
kněžské služby v Čestíně mu paní 
starostka Miroslava Sýkorová dne 8. 
května 2009 předala udělený titul 

PŘEDSTAVENÍ 
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služeb mladých obětavých dobrovol-
níků, kteří je na připravených 
„papežských rikšách“ dovezli až na 
místo. 
 Přede mší svatou jsme poslou-
chali pěkné písně sborů mladých a 
sledovali na velkoplošných obrazov-
kách průběh papežovy cesty z Prahy 
do Staré Boleslavi. Viděli jsme tedy 
i to, jak se Svatý otec poklonil ostat-
kům svatého Václava, a to přímo na 
místě jeho smrti, tj. v bazilice sv. 
Václava. Toto se stalo v naší vlasti 
poprvé a je to pro náš národ veliká 
pocta. Svatý otec ocenil skutky sva-
tého Václava a označil ho za vzor. 
 Ovšem největší zážitek nás te-
prve čekal – příjezd Svatého otec a 
účast na mši svaté v jeho blízkosti. 
Všude panovala radost a nadšení. 
Svatý otec přijel! Projížděl všemi 
sektory pomalu, aby se s námi mohl 
pozdravit. Viděli jsme ho velmi 
zblízka. Vyzařovala z něj radost, 
láska, dobrota a pokoj. 
 Na začátku mše svaté nás papež 
přivítal v naší mateřštině. Tato mše 
svatá měla být setkáním s mladými. 
Tomu také odpovídala hudba a 
zpěvy mši svatou doprovázející. 
Každý z nás proto měl k dispozici 
brožurku s mešní liturgií, která obsa-
hovala latinské texty a byla též dopl-
něna notovým záznamem. Setkání se 
Svatým otcem bylo a bude v mém 
životě jedinečným a vzácným zážit-
kem. Splnilo nadmíru mé očekávání.  
 Děkujeme, Svatý otče, jste naší 
velkou posilou ve víře, jak praví 
motto vaší cesty k nám: „Láska 
Kristova je naší silou“              

 Je 28. září, svátek hlavního pat-
rona naší země – svaté Václava. 
Dnes jej však oslavíme jinak než 
kdy předtím, totiž se Svatým otcem 
Benediktem XVI., a to přímo v naší 
vlasti a v místě umučení tohoto svět-
ce, ve Staré Boleslavi.  

 Proto někteří naši farníci se vy-
pravili na tuto pouť v duchovním 
doprovodu P. Josefa Nerada a P. 
Kamila Vrzala. V Sázavě se k nám 
přidali další poutníci s P. Martinem 
Duchoslavem.  Autobus byl zcela 
zaplněn, nálada radostná a všichni 
plni očekávání. P. Josef nás mile 
přivítal a potom jsme se společně 
pomodlili tajemství slavného růžen-
ce. 
 Po vystoupení z autobusu jsme se 
vydali na Proboštskou louku, kde 
měla být sloužena mše svatá. Cesta 
byla asi 2 km dlouhá, proto někteří 
pomaleji chodící poutníci využili 

Čestný občan Čestína. 
 Po celou dobu kněžského půso-
bení P. Antonína v Čestíně ho svou 
věrnou službou provázela farní sest-
ra slečna Marie Kouklová, až do své 
smrti v roce 2002 a poté, do dneš-
ních dnů, její sestra Jana. 
 Modleme se za P. Antonína  
Kubíčka, aby nás i nadále  obohaco-
val svým životním optimismem a 
svou vůlí překonávat bolesti a strasti 
života. 

MH 

MJ 

POUŤ  

DO STARÉ BOLESLAVI 
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 Atmosféra tří dní, kdy naši Čes-
kou republiku navštívil Svatý otec 
Benedikt XVI., byla výjimečná. 
Nejen křesťané, ale celá společnost 
s velkým zájmen sledovala průběh 
papežovy návštěvy. A nejen sledo-
vala, ale především naslouchala jeho 
slovům, která byla zcela jiná, než 
jsme zvyklí běžně slýchat. Zaklada-
tel Milosrdných sester svatého Kříže 
Theodosio Florentini řekl: „Potřeba 
doby je Boží vůle“. Tato jeho slova 
jsem si znovu připomněl, když jsem 
prožíval bohoslužbu se Svatým Ot-
cem na Proboštské louce ve Staré 
Boleslavi. Jak silná je potřeba dnešní 
doby slyšet slova o naději, o skuteč-
ném smyslu a ideálu života. Slova 
Svatého Otce jsou o to silnější, krás-
nější a přesvědčivější, že zazněly 
bez populismu, bez potřeby něco 
někomu dokazovat. Jsou pravdivá, 
protože je pronesl člověk, který je 
sám přijal a žije podle nich, a tak 
naplňuje Boží vůli.  
 Využívám k připomenutí papežo-
vých slov místa v našem farním 
Věstníku a dovoluji si ocitovat část 
promluvy Svatého Otce k mladým. 

P. Kamil 

 „Milí p řátelé, je jasné, že v kaž-
dém mladém člověku je touha po 
štěstí, občas spojená s jakýmsi nekli-
dem; touha, kterou však často dnešní 
konzumní společnost využívá špat-
ným a odcizujícím způsobem. Je 
třeba brát vážně toto usilovné hledá-

ní štěstí. Vyžaduje si skutečnou a 
vyčerpávající odpověď. Ve vašem 
věku se totiž činí první velká roz-
hodnutí, schopná nasměrovat život k 
dobru nebo ke zlu. Bohužel je nemá-
lo vašich vrstevníků, kteří se nechají 
uchvátit klamnými vidinami umě-
lých rájů, aby se pak ocitli ve smut-
né osamělosti. Je ale naopak i mno-
ho chlapců a dívek, kteří chtějí pro-
měnit, jak řekl váš zástupce, nauku 
v činy, aby svému životu dali plný 
smysl. Chci vám všem nabídnout 
zkušenost svatého Augustina, který 
řekl, že srdce každé osoby je neklid-
né, dokud nenajde to, co skutečně 
hledá. On objevil, že pouze Ježíš 
Kristus je uspokojivou odpovědí na 
touhu jeho a každého člověka po 
šťastném, smysluplném a hodnot-
ném životě (srov. Vyznání I, 1,1). 

 Podobně jako u Augustina, při-
chází Pán vstříc každému z vás. Kle-
pe na dveře vaší svobody a prosí, 
abyste ho přijali jako přítele. Chce 
vás učinit šťastnými, naplnit vás lid-
skostí a důstojností. Křesťanská víra 
znamená setkání s Kristem, živou 
Osobou, která dává životu nový roz-
měr, a tím rozhodující směr. A když 
se srdce mladého člověka otevře 
Božím plánům, není už nikterak na-
máhavé rozpoznat a následovat jeho 
hlas. Pán skutečně každého volá 
jménem a každému chce svěřit 
zvláštní poslání v církvi a ve společ-
nosti. Milí mladí přátelé, buďte si 
vědomi, že křest z vás udělal Boží 
děti a údy jeho těla, to jest církve. 
Ježíš vás neustále zve, abyste byli 
jeho učedníky a svědky. Mnoho z 

VÝZVA SVATÉHO OTCE, 
NEJEN K MLADÝM 



5 

 

Vyslechnutí životních příběhů 
zvonařské rodiny Manoušků, při 
odpolední přednášce v neděli 18. 
října v KC sv. Jiljí: Historie a sou-
časnost zvonařství, nechalo všechny 
přítomné v údivu se ptát: Je tohle 
možné vydržet a nevzdat se? 

Tři generace špičkových českých 
zvonařů v průběhu 20. století přišly 
o své dlouho budované dílny - za 1. 
a 2. světové války a při povodních 
2002; tisíce vyrobených zvonů byly 
přetaveny ve válečný materiál. Od 
zničení dílny při povodních v roce 
2002 nebylo úřady dosud Petru R. 
Manouškovi umožněno obnovit díl-
nu v Praze na Zbraslavi a tak žije 
moderním polokočovným životem 
mezi domovem v Čechách a propůj-
čenou dílnou v Holandsku. Svůj 

vás volá k manželství a příprava na 
tuto svátost znamená skutečné puto-
vání za povoláním. Zkoumejte tedy 
vážně Boží volání, abyste založili 
křesťanskou rodinu, a vaše mládí ať 
je obdobím, kdy budete zodpovědně 
formovat svou budoucnost. Společ-
nost potřebuje křesťanské rodiny, 
svaté rodiny! 

 Pokud vás Pán volá, abyste jej 
následovali ve služebném kněžství 
nebo v zasvěceném životě, nezdrá-
hejte se odpovědět na jeho pozvání. 
Obzvláště v tomto Roce kněží se 
obracím na vás, mladé: buďte pozor-
ní a otevření Ježíšovu volání nabíd-
nout život do služeb Bohu a jeho 
lidu. Církev i v této zemi potřebuje 
mnoho svatých kněží a osob zcela 
zasvěcených službě Kristu, Naději 
světa.“ 

 Čestínský kostel sv. Petra a Pav-
la s věží, který je dominantou okol-
ního Posázaví, byl v současné době 
podroben rekonstrukci. Dne 18. října 
2009 se v Čestíně při mši sv. udála 
velká sláva, na kterou můžeme být 
právem hrdi. Po opravě byly znovu 
osazeny zvony Petra a Pavla pochá-
zející z roku 1562. P. Josef Nerad je 
při mši sv. v 10.00 hod. požehnal a 
s velkou radostí a umem dobrého 
zvoníka znovu po letech rozpohybo-
val. Svými srdci zvony po kraji roze-
zněly tóny, aby všem lidem zvěsto-
valy Boží slávu a zvaly k účasti na 

bohoslužbách, s výzvou ke křesťan-
ské sounáležitosti, k vroucím modlit-
bám za naše prosby a ke chvále  
Boží.  
 Všem, kdo se finančně, vlastním 
přispěním a především modlitbou 
zasloužili o obnovu zvonů patří 
upřímné poděkování.                

Zvony  naděje 

DÍLO ZAPO ČATÉ  
DÍLO DOKON ČENÉ 

MH 
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  Dvakrát do roka (na jaře a na 
podzim) se pořádá velmi prestižní 
fotbalové klání mezi českými  mo-
ravskými kleriky. Letos se další zá-
pas uskutečnil 22. 9. ve Vícenicích u 
Náměště nad Oslavou. Jak utkání 
probíhalo, jste mohli v přímém pře-
nosu sledovat na rádiu Proglas. Do-
volte mi uvést nejzajímavější mo-
menty. 
 Na perfektně připraveném hřišti 
začal aktivněji hostující tým Čech… 

čeští hráči v modrých dresech vedou 
0:1- zblízka se prosadil Martin Skle-
nář… Moravané, jejichž přímočaré 
akce táhla zejména dvojice Svato-
pluk Pavlica - Josef Kučera, druhý 
jmenovaný ale v 10. minutě zakončil 
vedle… Moravané se před branku 
Kamila Vrzala dostávali sporadicky, 
ale z jedné ze svých akcí udeřili - 
Pavel Römer se ve velké šanci netre-
fil, míč se ale dostal ke Svatopluku 
Pavlicovi, který snadno vyrovnal… 

 Nemoc a utrpení vždy patřily k 
nejvážnějším problémům, které 
podrobují lidský život zkoušce. V 
nemoci člověk zakouší vlastní bez-
mocnost, vlastní meze a svou ohro-
ženost. Každá nemoc nám může dát 
zahlédnout smrt. Nemoc může vést k 
úzkosti, k uzavření se do sebe, někdy 
dokonce k zoufalství a vzpouře proti 
Bohu. Může však také napomáhat 
člověku k větší zralosti, pomoci mu 
rozlišit v jeho životě, co není pod-
statné, aby se zaměřil na to, co je 
důležité. Velmi často nemoc vyvolá-
vá hledání Boha a návrat k němu 
(KKC 1500-1501). 
 Jsme si vědomi, že v naší farnosti 
je celá řada lidí, kteří by rádi přijali 
duchovní pomoc a útěchu ve stavu 
nemoci. Zvlášť když dříve, v době, 
kdy byli ještě zdraví, pravidelně při-
stupovali ke svátostem a navštěvo-
vali bohoslužby. 
 Jde proto především o zprostřed-
kování kontaktu s knězem, který pak 

osud však stejně jako jeho předkové 
nese statečně. S odhodláním, hlubo-
kou radostí a inspirativní činorodostí 
spolupracuje se zvonaři z celého 
světa a pracuje na nejrůznějších zvo-
nařských projektech - mobilní zvo-
nohra, osvětová činnost, obnova ar-
chivu zvonových forem, aj. 

Zvony od Manoušků tedy nezní 
jen čistým toném, ale také odváž-
ným srdcem, nezlomnou pevností a 
tím, co je nám křesťanům nejvlast-
nější - nadějí. IK 

po dohodě s nemocným a jeho nej-
bližší rodinou určí další možný po-
stup v duchovní péči o nemocného.  
Pamatujeme na příkaz Krista Pána: 
„Uzdravujte nemocné!“ (Mt 10,8). 
Církev dostala tento úkol od Pána a 
snaží se ho uskutečňovat jak péčí, 
kterou poskytuje nemocným, tak 
přímluvnou modlitbou, kterou ne-
mocného doprovází. Věří v oživující 
přítomnost Krista, lékaře duše i těla. 
Tato přítomnost zvláště působí ve 
svátostech a zcela mimořádně v eu-
charistii. 

Vaši kněží 
SLUŽBA NÁS KNĚŽÍ  

KNĚŽÍ S MÍ ČEM U NOHOU 
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Za stavu 1:1 se pozvolna hra začala 
vyrovnávat… před českou branku se 
dostal Pavel Fox Pacner, ale nedal, 
a český brankář chytil i Kučerovu 
střelu na konci rychlé akce... Gólově 
do poločasu skončila už jen jediná 
akce - Martin Sklenář se prokličko-
val až k brankové čáře, odkud přes-
nou přihrávkou nalezl neobsazeného 
Tomáše Petráčka a královéhradecký 
studentský kaplan zakončil přesně - 
stav po prvním poločasu tak byl 
1:2… 
  V 56. minutě se prosadila publi-
kem nadšeně povzbuzovaná Morava, 
po akci hbitých útočníků Kučery a 
Pavlici skóroval Pavel Pacner 
Fox… na druhé straně se nejlépe 
zorientoval čerstvý Libor Buček, 
kličkami si připravil pozici ke střele 
a nedal Jindřichu Čoupkovi šanci - 
2:3… Moravský tým se nevzdával, i 
když bylo zřetelné, že jeho hráčům 
ubývají síly rychleji než soupeři… 
Marek Sklenář se kličkou zbavil po-
sledního soupeře a umístěnou stře-
lou dal svému týmu dvoubrankový 
náskok… Znovu se prosadil Tomáš 
Petráček a dal tak výsledku definitiv-
ní podobu 2:6… Vítězství sehranější-
ho a kompaktnějšího týmu Čech hod-
notili hráči obou mužstev jako za-
sloužené, potlesk dobře naladěného 
publika si zasloužili všichni hráči. 
 Fotbalové utkání kněží se vydaři-
lo a dobré zjištění je, že zájem si 
spolu zahrát pokračuje. Další pláno-
vané utkání se odehraje, v květnu 
příštího roku, v Uhlířských Janovi-
cích. Máme se jistě na co těšit.                    
                                             P. Kamil 

ZVEME VÁS 

- Farní filmového klubu Jiljí vás zve 
na promítání filmu Mezi nebem a 
zemí. Velmi pěkně zpracovaný film 
nás přenese do kolotoče událostí, 
zážitků, modliteb a života oblíbené-
ho světce P. Pia a lidí kolem něj. 
Film má 2 díly. První díl bude pro-
mítán v neděli 1. listopadu od 17.00 
hod. v KC sv. Jiljí. Druhý díl o týden 
později. 

- Mše sv. zaměřená na děti  bude 
v sobotu 7. listopadu v 18:00 hod. v 
kostele sv. Anny v Sudějově. 

- V sobotu 14. listopadu v 18.00 
hod. se v kostele sv. Jiljí uskuteční 
koncert moravičansko-zábřežské 
skupiny A.M.ÚLET . Zazní autor-
ská akustická hudba. 

- V neděli 6. pro-
since od 15 hod., 
na svátek svatého 
Mikuláše, jsou 
zvány děti spolu 
s rodiči na Miku-
lášskou besídku, 
která se uskuteční v 
KC sv. Jiljí. 

- V sobotu 12. prosince dopoledne se 
uskuteční v KC sv. Jiljí adventní 
duchovní obnova (rekolekce). Po-
vede ji novokněz naší diecéze P. Jiří 
Korda. Začátek v 8.00 hod.. 

- Po celou adventní dobu v KC sv. 
Jiljí bude probíhat prodej křesťanské 
literatury.  
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Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním. 

 PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB 

* úmysl: za posvěcování kněží. Po mši sv. výstav Nejsvětější Svátosti. 

  NE 
1.11. 

PO  
2.11. 

NE 
15.11. 

UHLÍŘSKÉ 
JANOVICE 

  16:00 požehnání hrobů na hřbitově 
17.00 mše sv. v kostele sv. Aloise 

  

SUDĚJOV   18:00 mše sv.   

ČESTÍN   8:00 mše sv. 
 požehnání hrobů na hřbitově 

  

KOŠICE   16:30 mše sv. 
 požehnání hrobů na hřbitově 

  

ŽÍŠOV 14:00     

MALEJOVICE 15:00     
PETROVICE     15:00 

ROZPIS NEPRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB 

Vydáno: 31. 10. 2009 pro vnitřní potřebu farnosti Uhlířské Janovice 
Kontakt: Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice, Havlíčkova 898,            
   285 04 Uhlířské Janovice; 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 

  NE PO ST ČT PÁ SO 
 UHLÍŘSKÉ 
 JANOVICE 

8:00   18:00 1.a 3.* 
v měsíci 

18:00   

  18:00 

 SUDĚJOV           18:00 

 ČESTÍN 10:00           

 KOŠICE 12:00           

 ZÁSMUKY 9:30 18:00   18:00     
 VAVŘINEC 11:00           

 HORNÍ KRUTY 15:00           


