
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
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http://www.farnostjanovice.cz/


Světový den mládeže Krakov 2016 
 

Náš autobus do Krakova odjížděl 25. 7. v 7 hodin z Hradce Králové. Já jsem 
byla mezi těmi, co jeli přímo do Krakova, nejela jsem tedy na předprogram do 
Svídnice, který byl od středy. Po příjezdu do Krakova jsme dostávali tzv. Batoh 
poutníka, ve kterém jsme obdrželi několik užitečných věcí (např. mapu, zpěvník, 
pláštěnku atd.).  

Bydleli jsme ve školách (někteří v polských rodinách) a jídlo jsme dostávali ve 
školních jídelnách (většinou snídani a oběd) a na večeře jsme chodili do stánků nebo 
restaurací na stravenky, protože jsme se většinou vraceli pozdě.  

Přes týden jsme měli program v Českém národním centru, který byl v klášteře 
Mogila. V úterý a čtvrtek odpoledne jsme mohli jít na mezinárodní mši svatou, která se 
konala v parku Blonia. Ve středu jsme jeli na pouť do Lagiewnik. Je to vlastně část 
Krakova, takové předměstí, kde je nově postavené sanktuarium sv. Jana Pavla II. a 
vedle kostel s ostatky sv. sestry Faustiny (oba dva byli patrony světových dnů mládeže 
v Krakově 2016). V pátek odpoledne jsme měli nabídku mezinárodní křížové cesty 
s papežem, taktéž v parku Blonia.  

V sobotu jsme celý den strávili putováním na Campus Misericordiae, kde jsme 
večer měli adoraci s papežem. Přespávali jsme pod širákem a v neděli ráno byla mše 
svatá s papežem. Následoval návrat do škol (či do rodin), balení a loučení. Náš 
autobus odjížděl v 22 hodin a já jsem se domů vrátila v pondělí v 7 hodin ráno. 

Bylo to sice docela náročné a vyčerpávající, ale myslím že to byl především 
úžasný zážitek.                                                                                         Anna Šustková 

 

 
LITURGICKÝ KALENDÁŘ 

 
03.09. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 
04.09. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
   Posvícení Uhlířské Janovice - kostel sv. Aloise 
   Poutní mše sv. v kostele Narození Panny Marie v Košicích 

  Posvícení Dolní Chvatliny - kostel sv. Petra a Pavla v 1500 hod. 
08.09. Svátek Narození Panny Marie 
11.09. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
   Posvícení Čestín – kostel sv. Petra a Pavla 
   Pouť Lipky – kpl. Narození Panny Marie v 9:30 hod. 
12.09. Jména Panny Marie 
13.09. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
14.09. Svátek Povýšení svatého kříže 
15.09. Památka Panny Marie Bolestné 
16.09. Památka sv. Ludmily, mučednice 
18.09. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
20.09. Památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků 
21.09. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
23.09. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 
25.09. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ 
   Posvícení Vidice – mše v kostele sv. Mikuláše ve 1200 hod. 
   Poutní mše v kostele sv. Václava Horní Kruty v 1500 hod.   
26.09. Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 
   - Poutní mše Patronů Kolegiátní kapituly sv. ve Staré Boleslavi v 1800 hod. 



27.09. Památka sv. Vincence z Paula, kněze 
 

 
27.09. VIGILIE SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA VE STARÉ 

BOLESLAVI 
 
1730  Mše sv. z vigilie slavnosti sv. Václava v kryptě  
   
MODLITBA ZA NÁROD:  Modlíme se ji v čase převozu Relikvie sv. Václava 

do Staré Boleslavi 

 
Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a 

Slezsko – naši krásnou a úrodnou vlast. Děkujeme Ti, žes nám ji po 
staletí pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. Prosíme Tě, dej i 
nám dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí. Dej všem dětem otce, matku a 
spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na 
svém místě po  vzoru sv. knížete Václava zodpovědně konali svůj úkol.  Staň se tak 
skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 
1845 Přivítání relikvie sv. Václava v průvodu s litaniemi 
1900 Slavnostní svatováclavský koncert a nešpory 
 
28.09. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,  HLAVNÍHO PATRONA 
ČESKÉHO NÁRODA  

Basilika sv. Václava 
630  Anděl páně, modlitba se čtením  
700 Latinská mše sv. v kryptě  
830 Mše sv. v kryptě  
1300 a 1500  prohlídka basiliky s výkladem  
1650  Rozloučení s relikvií sv. václava  
1700  Mše sv.    

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 
1000 SLAVNOSTNÍ KONCELEBROVANÁ  POUTNÍ BOHOSLUŽBA 

 
Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie 

 1400 Modlitba za národ u Palladia země české 
1700 Svatováclavský chrámový koncert 
  
29.09 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů  
30.09. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 

 
MLUV, JEN KDYŽ SE TĚ PTAJÍ, *** ALE ŽIJ TAK, ABY SE TĚ PTALI 

(z „Ranního zamyšlení“ s Prokopem Siostrzonkem)  
 

 Na hrobce jednoho biskupa z 11. století v kryptě Westminsterského opatství stojí 
vytesáno:  
 „Když jsem byl mladý a svobodný a má fantazie neznala hranic, snil jsem o tom, 
že změním svět. Jak jsem stárnul a moudřel, zjišťoval jsem, že svět se nezmění, a tak 
jsem svůj záměr trochu omezil a rozhodl se změnit jen svou zemi. Ale jak se zdálo, 
nedala se změnit ani ta. 



 Na sklonku svého života jsem podnikl poslední zoufalý pokus a rozhodl jsem se 
změnit aspoň svou rodinu, své nejbližší. Ale ani to se mi bohužel nepodařilo. 
 A teprve nyní, na smrtelném loži, jsem si uvědomil, že kdybych byl nejdříve 
změnil sebe, šel bych příkladem své rodině a ta by se také změnila. 
 S pomocí a povzbuzením své rodiny bych dokázal zlepšit svou zemi a – kdoví? 
– možná i změnit celý svět.“ 

 
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 každý člověk přispíval k obecnému dobru a povznesení společnosti, v níž 
lidská osoba bude středem pozornosti.  
2. Aby si křesťané, kteří přijímají svátosti a rozjímají o Písmu svatém, stále více 
uvědomovali své poslání šířit evangelium.  
3. Ať Duch Svatý pomáhá všem rodičům, vychovatelům, učitelům, kněžím a 
katechetům v jejich evangelizačním poslání a povolání. 

 
OHLÁŠKY 

 
* Výuka náboženství 2016/2017: Rodiče, přihlaste své děti u P. Michala nebo u 
Markéty Havrdové.  
* Čtvrtek 1. září 2016 - svátek sv. Jiljí - 19:00 hod. „Modlitba rodičů za děti“ - čtené 
modlitby žalmů 
* V pátek 2. září 2016 od 900 setkání seniorů Pátečníků v Komunitním centru. 
* V sobotu 3. září 2016 se koná v Košicích „Košický koláč“: 1200 Slavnostní 

bohoslužba;1300 Přivítání účastníků; 1315 Košické zvonění; 1430 Vyhlášení vítězů o „Košický koláč“, 
kulturní program… Info: Ilona Vokolková 777160108; ilona.vokolkova@seznam.cz 

* V sobotu 17. září 2016 „Cesta sedmi kostelů Petrovice“ – mše sv. v kostele sv. 
Martina v 1500 hod. 
* Vikariátní konference se koná 20.09. 2016 v Pečkách – mše sv. v 930 hod. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad Tebou po cestě bděl 
a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. 

Uctívej ho a naslouchej jeho hlasu a nebouři se proti němu. 
V něm přebývá mé Jméno.  

Jestliže budeš jeho hlasu bedlivě naslouchat a budeš dělat, 
co říká, budu nepřítelem tvých odpůrců. 
Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.   

  Exodus 23,20-23 


