
Sv. Alois: „Já hledám svou spásu,  hledejte ji také vy.“ 

 
 
 
 

ZPRAVODAJ  
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  

UHLÍŘSKÉ JANOVICE 
 

 
 

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI UHLÍŘSKÉ JANOVICE  
 
 
Farní kostel sv. Aloise – Uhlířské Janovice 

NEDĚLE         8:00 HOD.  
STŘEDA, PÁTEK     17:30 HOD.  
ČTVRTEK  1. a  3. čtvrtek v měsíci  17:30 HOD. 

 - s adorací za povolání  
 
Poutní kostel sv. Anny - Sudějov 

SOBOTA – s nedělní platností   18:00 HOD. - letní čas 
         16:00 HOD. - zimní čas 
Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie – Zásmuky 

NEDĚLE        9:30 HOD. 
Filiální kostel sv. Petra a Pavla – Čestín 

NEDĚLE       10:00 HOD. 
Filiální kostel sv. Vavřince – Vavřinec 

NEDĚLE       11:00 HOD. 
Filiální kostel Narození Panny Marie – Košice 

NEDĚLE       12:00 HOD.  
Filiální kostel sv. Jiří – Malejovice 

ÚTERÝ       1. a 3. úterý v měsíci  18:00 HOD. - letní čas 
         17:00 HOD. - zimní čas 
Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice 

PÁTEK        4. pátek v měsíci   16:00 HOD.   
 
 
 

R.D. Mgr. Michal Procházka, farář 
Havlíčkova 898, 285 04 Uhlířské Janovice 

mobil: 602 293 893 
e-mail: crossmenmp@me.com ; kc.jilji@gmail.com ; www.farnostjanovice.cz 
 
 
Farní vikář: R.D. Mgr. Jaroslav Miškovský  733 741 874 
Výpomocný duchovní (Zásmuky): R.D. Václav Nekolný 321 796 177 
Pastorační referentka: Bc. Markéta Havrdová  777 603 020 
 
 

 

mailto:crossmenmp@me.com
mailto:kc.jilji@gmail.com
http://www.farnostjanovice.cz/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
07.08 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
   ! Klášterní kostel Stigmatizace sv. Františka Serafinského v Zásmukách –              
Porciunkule – poutní mše v 9:30 hod.; Možnost prohlídky od 10:30 hod. – 12:00 hod. ! 
08.08. Památka sv. Dominika, kněze 
09.08. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 
10.08. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 
11.08. Památka sv. Kláry, panny 
14.08. 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
   ! Poutní slavnost ke cti sv. Vavřince – 11:00 hod. ve Vavřinci ! 
 
15.08. Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

  ! Mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v 17:30 hod.! 
 

Maria,  
královno elegance,  nauč nás svému vkusu.  

Pomoz nám sehnat značkové oblečení jednoduchosti, mírnosti, něhy, vděčnosti 
a moudrosti, takové, jaké jsi nosila ty,  

neboť tato značka ještě z módy nevyšla. My se sháníme po Giorgio Armani  či Hugo Boos, ale 
chováme se hrubě a nevkusně.  

Poraď nám, kde máme shánět ty správné modely. 
 

Maria, královno elegance, 
nauč nás zachovávat linii pravdy a diskrétnosti.  

My kupujeme Vitalineu a Actimel, ale plníme se zvědavostí a drby.  
Z tvého dechu bylo cítit vanutí Ducha, ale i když my kupujeme Colgate s bělícím účinkem, vychází 

z našich úst jen uštěpačné poznámky a vulgarity. 
 

Maria, královno elegance, 
prozraď nám, jak si zachovat mladou tvář a vyzařovat Boží světlo.  

My nakupujeme u Versace a Yves Rocher, ale nosíme masku pokrytectví povrchnosti. Pověz nám, 
jak uchovat vůni Boží něhy, neboť i přes nejnovější Christian Dior zapácháme ziskuchtivostí a 

vypočítavostí … 
 

Maria, královno elegance, buď naší vizážistkou! 
 

20.08. Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 
   ! Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Rašovicích v 18:00 hod.! 

- Mše sv. tuto sobotu není v Sudějově. 
 
21.08. 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
   ! Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách v 9:30 hod. ! 
 
22.08. Památka Panny Marie Královny 
24.08. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
27.08. Památka sv. Moniky 
28.08. 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  ! Poutní mše sv. ke cti sv. Jiljí v 8:00 hod. - kostel sv. Jiljí ! 
29.08. Památka Umučení sv. Jana Křtitele 



ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2016 
 

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 v něm 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 všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce 
a našich biskupů: 

          
1. Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi národy a významně 
přispěl k míru ve světě.   
2. Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali svědectví víry, úcty a 
lásky k bližnímu. 
3. Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jistotu, že víra v Boha a 
poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím, radostí, důstojností a krásou 
člověka. 

 
MÁŠ MAPU?´ ZEPTAL SE MĚ INDIÁN.    KÝVL JSEM.    

 ´DÁM TI LEPŠÍ.´ 

 
V pralese člověk nikdy neví... 

Pouštět se na průzkumy v jihoamerických pralesech není jednoduché ani pro 
toho, kdo se chlubí, že je v nich jako doma. Říkávám, že se tam vyznám jako doma na 
návsi. Samozřejmě že přeháním. I když má člověk sebevíc zkušeností, nikdy neví, 
jestli se vrátí. Často vzpomínám si na svou první cestu do pralesů. Byl jsem absolvent, 
který dostal možnost vycestovat, a všechno pro mě bylo nové. Pár dní jsem bydlel u 
jednoho starého indiána, než mi došla zavazadla. Někde se zpozdila, to se v těch 
končinách stává. Vlastně jsem mohl být rád, že ke mně vůbec došla.  

Starý indián mě doprovázel... 
Připravil jsem se ráno na cestu. S průvodcem a členy doprovodu, indiány, kteří 

dělali nosiče. Měl jsem být pár dní v dálce, a i když jsem se na výpravu těšil, nyní, 
před vstupem do pralesa, na mě dolehla úzkost. Starý indián, pan domácí, to zřejmě 
rozpoznal, snažil se mě uklidnit, povzbuzoval mě, jako bych se nevydával do území, 
kde je nebezpečí na každém centimetru. Jako bych se měl projít po lázeňské 
kolonádě. „Máš mapu?“ zeptal se mě. Kývl jsem. „Dám ti lepší,“ řekl. Lepší? Měl jsem 
nejlepší, jaká se dala pořídit, prvotřídní vybavení. 

Nečekaný dárek 
Indián přesto na chvíli zmizel ve své chatrči a za chvíli se vracel. Podával mi cosi 
zabaleného v papíru. Převázaného stužkou. „Už jsem ti to včera připravil,“ usmál se 
na mě, „je to můj dárek pro tebe.“ Vzal jsem balíček. Vím, že je slušnost rozbalit dárek 
před dárcem, aby se ten, kdo obdarovává, mohl potěšit z přítelovy radosti. Rozbalil 
jsem balíček. Kniha. Otevřel jsem ji. Evangelium. Listoval jsem v něm chvilku, pak 
jsem se na starého indiána udiveně podíval. „Tohle je nejlepší mapa,“ usmíval se a 
jeho tvář pokrytá vráskami jako tamaryškovými větvičkami se spokojeně protáhla ve 
vlídném úsměvu. „Mapa,“ opakoval jsem zamyšleně. „Evangelium je nejlepší mapa 
pro každého, ať chce jít kamkoliv,“ řekl starý indián tiše.  

Jediná správná mapa na cestu... 
Slyšel jsem už tolik slov o víře – O evangeliu. Ale nikdy jsem neslyšel přesnější a  



užitečnější definici než tu, jakou vymyslel tenhle starý indián. Je jediná mapa, podle 
které lze jít vždy – Jediná mapa, která vždy dovede k cíli, jediná, podle které se nikdy 
nezabloudí. Pokud jde člověk podle téhle mapy – Nikdy se nemusí bát, že by opustil 
správný směr... 

Se svolením zpracováno podle knihy:Eduard Martin: Srdečné pozdravy z Betléma,kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 

Foto: Ima;  www.vira.cz 

 
OHLÁŠKY 

 
* Zdravím vás všechny, dostala jsem na starosti farní web, a tak vás chci požádat 
o posílání plakátků, které chcete na web umístit  a také prosím o fotky z 
akcí, poutí nebo jiného dění, aby byl web pestrý a aktuální  z různých míst farnosti. A 
když k nějaké fotce  přidáte pár slov, budu moc ráda  a můžeme 
 vše připadně použit do farního zpravodaje, do kterého se budou dávat informace o 
dění budoucím, ale případně i příspěvky o dění již proběhlém.    Markéta Havrdová 
marketa.havrdova@gmail.com 
* Komentované prohlídky s výkladem historie kostela sv. Jiljí se konají v sobotu 20. 
a 27. srpna 2016 od 13:00 - 14:00  hod.  
* Čtvrtek 1. září 2016 - svátek sv. Jiljí - 19:00 hod. Modlitba rodičů za děti - čtené 
modlitby žalmů 
 
 

BŮH MÁ PLÁN I S VÁMI 
AŤ UŽ JSTE PŘIPRAVENI, NEBO NE 

  
 Bůh vás chce použít, má pro vás svůj plán. Počítá se  všemi talenty, dary a 
schopnostmi, kterými vás obdaroval. Pokud jste pohlceni tím, co nejste, podívejte se 
do zrcadla a uvědomte si, že Bůh vidí to, co jste. Vidí váš potenciál a svou slávu ve 
vás.   Neporovnává vás s člověkem vedle vás, aby si zjistil, zda jsou vaše schopnosti 
tabulkově srovnatelné. Zajímá ho, jak vy používáte potenciál, který do vás vložil. 
Odpálkuje každou výmluvu, kterou mu nadhodíte, abyste mohli ignorovat nebo odmítat 
jeho dary.  
 V Bibli vidíme, že Bůh povolává a používá různé lidi s různými problémy. Někdy 
povolal lidi, kteří byli na dně, protože se nechali pohltit svým hříchem. Někdy – docela 
často – povolává lidi, kteří jsou nízko na společenském žebříčku nebo jsou dokonce 
ze společnosti vyloučeni. Mnoho z nich by mělo docela dobrou výmluvu, proč 
nemohou Bohu sloužit, když je povolal. Jednou jsem četl seznam, který začínal takto:  
 Jakub byl lhář. David byl cizoložník. Abrahám byl moc starý. Timotej měl 
žaludeční vředy. Petr byl zbabělý. Mojžíš koktal a byl vrah. Marek byl nespolehlivý. 
Ozeáš se oženil s prostitutkou. Noemi byla stejně jako Rút vdova. Jonáš byl 
neposlušný. Miriam byla drbna. Tomáš pochyboval. Eliáš trpěl depresí. Pavel byl také 
vrah. Jan Křtitel se legračně oblékal. Marta byla příliš úzkostlivá. Zacheus byl moc 
malý. Maria byla jenom teenager. Lazar byl mrtvý. 
 Jaká je vaše výmluva? Bůh na vás něco vidí, něco, co možná nevidíte ani vy 
sami. Volá vás, abyste byli pokorní, spoléhali na něj, a uvědomovali si, jak ho 
potřebujete, abyste mu byli schopni lépe sloužit.          

*** Zpracováno podle knihy: Crash test, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 

 
Maria žije pro Boha tím, že žije pro druhé. Roste tím, že slouží, že se vydává.  
A každý člověk roste jedině tím, že se vydává. Kdo se chce ušetřit, neušetří se.  

Kdo se vydává ve službě pro druhé, jenom ten vnitřně roste. Jenom život pro druhé je opravdový život. 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Srdecne-pozdravy-z-Betlema_101812.html
mailto:marketa.havrdova@gmail.com

