
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     – mše sv. se do odvolání nekonají! 
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 

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


Vážení a milí farníci,  
 

jedna z modliteb z knihy „Anselma Grüna - Důvěrná slova“ nese 
název „Přicházím k tobě se svou nemocí“ a říká pro mne velice 
výstižná slova: 

„Myslel jsem si, že jsem v souladu se svým tělem. Avšak 
nyní mě postihla tato nemoc. Jsem zklamaný sám ze sebe. A 
mám vztek, že mi nemoc udělala čáru přes rozpočet. Musím 

odvolat tolik setkání; věci které jsem si naplánoval…“  
Možná už víte, že jsem po obřadech Památky věrných zemřelých byl 

ještě v noci hospitalizován, podrobil jsem okamžitě dvoum neplánovaným 
operacím nohy po zánětu křečových žil a nejspíše další mne čeká po 
vánocích. Bohužel, lékaři mi zatím zakazují dlouze stát – zatěžovat takto 
rozoperovanou nohu – nemohu proto sloužit pro vás mše sv. a musím být 
v pracovní neschopnosti.  

V již zmíněné modlitbě jsou psána slova, která si dovolím opět 
vztáhnout na sebe: „Dej, ať proudí v mých ranách tvůj svatý Duch, tvá 
uzdravující láska, aby se zacelily.“ Jak výstižné… 

Děkuji vám všem za vaši vyjádřenou podporu a za vaši modlitbu; 
prosím rovněž za modlitbu pro o. Jaroslava, aby moji nepřítomnost zdárně 
vydržel.                                                                                             P. Michal 

 
 

„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj“  
(Iz 43,1). 

 
RORÁTNÍ MŠE SVATÉ  

 
v kostele sv. Jiljí (Uhlířské Janovice) 

ve čtvrtek 1. + 8. + 15. + 22.prosince 2016 v 6:00 hod. 
a po mši svaté zveme do Komunitního centra sv. Jiljí na posezení                  

v teple u společné snídaně. 
 

(! Ve čtvrtek 1. a 15. prosince není večerní mše sv. v kostele sv. Aloise !) 
 

"Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám 
spasitele.... Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do 
Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. 

 
 

PŘIPRAVIT CESTU PÁNU 
 

Kouzelné, neopakovatelné období před nejlidštějšími svátky roku je 
opět zde. Atmosféra těchto dní žije našimi touhami, představami... . 



 Všichni, kdo chceme prožít sváteční chvíle v jejich křesťanském 
duchu, nemůžeme neslyšet výzvu k opravdové, skutečné, přípravě na 
Vánoce: "Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ (Mt 3,3). Vychází z 
úst muže askety, Ježíšova předchůdce a kazatele prvního adventu, Jana 
Křtitele. 
 Adventní dny se tak pro nás stávají nejen obdobím horečnatých 
nákupů a neustálého shonu, ale především, očekáváním velké naděje. 
Uvědomujeme si, že všechny naše slabosti a všechny nerovnosti na naší 
životní cestě, do kterých jsme upadli, pro nás nepředstavují bezvýchodnou 
situaci.  

Přichází možnost vyjít z jámy našeho pádu a upravit životní směr. 
Objevit tedy v sobě opět špetku dobra, aby se naše duše mohla ve světle 
vánoční hvězdy zaskvít v plném lesku. Ano, adventní čas je pozváním k 
plnějšímu životu. 

 
 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO budou Skauti rozdávat v 
Uhlířských Janovicích před kostelem sv. Aloise ve středu 

21.12.2016 od 15:00 do 17:00 hod. 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
27.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – žehnání adventních věnců 
 
Anselm Grün uvádí ve výše jmenované knize tuto modlitbu pro žehnání 
adventního věnce v našich domovech:  
 
Milosrdný a dobrý Bože,  
ty jsi pramenem veškerého požehnání. Prosím tě, požehnej tento adventní 
věnec a celou adventní dobu, ať se znovu zacelí a zahojí vše, co se během 
uplynulého roku pokazilo.  
 
Prosím tě, požehnej také mně i všem lidem, kteří mi leží na srdci. Vztáhni 
svou žehnající pravici nad všechny lidi. Požehnej dílo mých rukou, aby se 
má práce stala požehnáním pro druhé.  
 
Požehnej všechny lidi, kteří se necítí milováni. Pošli jim své požehnání v 
podobě lásky. Sešli své požehnání v podobě naděje všem zoufajícím a 
zoufalým, sešli své požehnání jako nový život ustrnulým, jako světlo těm, v 
jejichž srdcích se zatemnělo.  
 
Požehnej těm, kteří jsou nemocní a trpí sebou samými, aby dokázali 
načerpat novou naději.  



Požehnej umírajícím tak, aby svým umíráním požehnali tomu, co pomíjí,  
a tak se stali sami požehnáním pro všechny, kteří ještě zatím žijí v časné 
skutečnosti.  
 
Požehnej nám všem, abychom se stávali požehnáním jedni druhým. 
Naplňuj svým požehnáním celý svět, abychom i my dokázali vnímat tvůj 
svět jako jedno velké požehnání.  
 
Naplňuj svým požehnáním všechny mé blízké. Dej, ať dnes všude 
vnímáme tvé požehnání: v tichu, v modlitbě, v setkáních, v rozhovorech, při 
práci a vůbec ve všem, co prožíváme.  
 
Požehnej nám a všem našim blízkým dobrotivý a milosrdný Bůh, Otec i Syn 
i Duch svatý. Amen 
 
30.11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
03.12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
04.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
06.12. Památka sv. Mikuláše, biskupa 
07.12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
08.12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
 
11.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ - GAUDETE - Od ostatních dnů adventu, 
kterým je vlastní fialová liturgická barva, je 3. neděle adventní zvaná 
Gaudete jediným dnem, jehož liturgická barva je růžová - coby barva 
radosti z toho, že se oslava Narození Páně (Vánoce) již přiblížila. 
 
Změna bohoslužeb tutu neděli: 
* Poutní mše sv. ráno v 8:00 hod. je v Žíšově, a není tedy mše sv. 
v Uhlířských Janovicích. 
* Poutní mše sv. ve 12:00 hod. je ve Vidicích, a není mše sv. v Košicích. 
 
12.12. Památka Panny Marie Guadalupské 
13.12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice - v osobě sv. Lucie se 
konkretizují slova Heinricha Friese: „Světlo neznamená, že noc už 
neexistuje, ale že noc lze prosvětlit a přemoci.“ 
14.12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
18.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
!!! V Uhlířských Janovicích není obvyklá mše sv. v kostele sv. Aloise, ale 
v 8:00 hod. v kostele sv. Jiljí !!! 
 
 
 
 



DOBA VÁNOČNÍ 
NAROZEN DNES! 

 
Vánoce nejsou prázdnou vzpomínkou, ale vytvářejí přítomnost. V 

evangeliu podle Matouše je Ježíšovo narození chápáno jako splnění 
prorockého Izaiášova slova: "To všecko se stalo, aby se naplnilo, co Pán 
řekl ústy proroků: 'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno 
Emanuel,' to znamená 'Bůh s námi'" (Mt 1,22~23). 

Ježíš je tedy ten "Bůh s námi". Církev učí, že není pouze Božím 
poslem jako proroci před ním, ale skutečně pravým Bohem, který sestoupil 
do světa a do života člověka a člověčenství vůbec. Nepřichází na svět jako 
idea, teorie, duchovní záblesk. Bůh se zjevuje vjednom konkrétním člověku 
- v Ježíši Kristu. 

Když chce být Bůh v mém životě konkrétní, není mi to často na 
překážku? Nejsou v ohrožení má přání? "Dnes se vám narodil Spasitel." 
Dnes! Nebo se toto poselství ze dne na den změní jako vysílané zprávy? 
Dnes! Koho „Očekáváme“ dnes? Co mě dnes čeká? Jde v mém životě o 
Boží vůli, nebo se točím jen okolo sebe? Co se mnou Bůh plánuje? 
 
24.12. ŠTĚDRÝ DEN - Večerní vigilie Slavnosti narození Páně ve:  

Vavřinci v 16:00 hod. 
Košicích ve 22:00 hod. 
Uhlířské Janovice – půlnoční ve 24:00 hod.  
Zásmuky – půlnoční ve 24:00 hod. 

 
*Srdečně také zveme na společné " Zpívání u jesliček"  
na Štědrý den v 15 h v kostele sv. Petra a Pavla v 
Čestíně. Domů si odnesete i Betlémské světlo. 
 
25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ: 

Uhlířské Janovice v 8:00 hod. 
Zásmuky v 9:30 hod. 
Čestín v 10:00 hod. 

  
Spal v jeslích, které patřily někomu jinému... 

 
Spal v jeslích, které patřily někomu jinému. 

Přes jezero se plavil v člunu, který patřil někomu jinému. 
Jel na oslátku, které patřilo někomu jinému. 

Byl položen do hrobu, který patřil někomu jinému. 
Učinil to proto, aby se o všechno, co měl, rozdělil s námi:  

o svůj život, o svoji slávu, o své místo u Boha Otce. 
Přišel tak proto, aby nám všem, ať chudým či bohatým,  

nabídl věčný život, život v hojnosti. 



 26.12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka: 
Uhlířské Janovice v 8:00 hod. 
Zásmuky v 9:30 hod. 
Drahobudice v 15:00 hod. – Bohoslužba slova. 

 
27.12. Svátek sv. Jana, evangelisty – mše sv. v 17:30 hod. 
28.12. Svátek Svatých Mláďátek, mučedníků - mše sv. v 17:30 hod 
29.12. Pátý den v oktávu Narození Páně - mše sv. v 17:30 hod 
30.12. Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – obnova manželských 
slibů: „Být jeden druhému odleskem Boží lásky.“ mše sv. v 17:30 hod 

 
„Já,… , odevzdávám se tobě,…, a přijímám tě za manžel-

a/ku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy 
neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré a zlé až do 
smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.“ 
 Jsou to hluboká slova, kterými nejdříve ženich a poté 

nevěsta stvrzují svůj vztah. Není to úředně-majetnické: Berete si..?! 
Ale je to vyjádření - odevzdání se; já se ti dávám a tebe já přijímám. 
Všimněme si, že ve slibu není žádná podmínka, sankce, omezení... 
jako výraz skutečné lásky: mít rád za všech okolností. Vyjadřuje 
ochotu snášet až do smrti i jeho nepříjemné projevy a sdílet s ním 
veškerý život; nejen to, proč jsem si ho zamiloval. Proto je láska trvalá 
víra ve vzájemný růst; manželství se tak "zkvalitňuje" spolu s rozvojem 
vlastní osobnosti a zároveň vlastní láskou pomáhá k osobnímu rozvoji 
druhého. 

   Obnovovat sobě navzájem daný a přijatý slib, znamená: stát 
naproti sobě, s podanýma rukama a znovu se vžívat do manželského 
slibu věrnosti, lásky a úcty…  

 

VÁNOČNÍ KONCERT ve farním kostele sv. Aloise bude 

v den Svátku Svaté Rodiny, tzn. v pátek 30.12. 2016 od 19
00

 hod. – 
v podání vokální skupiny mladých zpěváků  KrisKrosKvintet, při kterém 
zazní netradiční úpravy známých českých i světových koled. 
 
31.12. Památka sv. Silvestra I., papeže - Mše Bohu na poděkování za 
uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do roku nadcházejícího: 

Uhlířské Janovice v 16:00 hod. 
 

 
DŮM NA SKÁLE 

 
První chvíle nového roku zastihnou každého z nás v jiné životní 

situaci. Některé šťastné a spokojené, jiné bez odvahy a zápasící 
s neúspěchem či problémy. 



Stojíme na prahu nového časového úseku. Hledíme s nadějí. Vždyť 
jestli k nám byl uplynulý rok nepříznivý, plný těžkostí a zkoušek, nový jistě 
přinese úlevu, radost a štěstí. Pokud byl úspěšný, doufáme, že budeme 
dětmi štěstěny i v tomto roce. Proto si navzájem podáváme ruce a z hloubi 
srdce si přejeme, aby byly následující dny prožity ve zdraví, radosti, lásce a 
pokoji. K přání, které druhým přejeme nebo od blízkých přijímáme, 
připojujeme nové odhodlání, novou odvahu, nové předsevzetí a plány. 

Ale chápeme, že jen to nestačí. Proto chceme své plány a předsevzetí 
budovat na pevném základě, kterým je Bůh. Abychom se, až přijde příval, 
bouřka života, neúspěchy, mohli podobat moudrému muži z evangelia, 
který postavil svůj dům na skále, a ne na písku. 
 
01.01. 2017 Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 

Uhlířské Janovice v 8:00 hod. 
Zásmuky v 9:30 hod. 
Čestín v 10:00 hod. 
Košice ve 12:00 hod. 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

 

Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části 
věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území 
ČR. Jde o různé formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním 
postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a pro další jinak sociálně 
potřebné. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly 
vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce 
vybírá. Výnos Tříkrálové sbírky 2016 byl rozdělen mezi více než osm set 
záměrů. Zhruba desetina výtěžku je každoročně určena na pomoc 
rozvojových projektů do zahraničí (projekty na udržení zdrojů obživy a 
vzdělávání), případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof. 

Jak přispět: 
*Sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny: Adresa majitele účtu: 

Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1 Variabilní 

symbol: 777 Konstantní symbol: 379 (složenka) nebo 558 (bezhotovostní 
převod) Specifický symbol: jakékoli číslo např. vaše rodné (není 
podmínkou) nebo IČ. 
* Dárcovská SMS (DMS): Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 
na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové sbírky jde 
28,50 Kč. Sbírku můžete podpořit také celoročně. Při zaslání DMS ROK 
KOLEDA na číslo 87 777 vám každý měsíc bude automaticky odečtena 
částka 30 Kč. 
* Hotově: Do zapečetěných kasiček našich koledníků vždy v první polovině 
měsíce ledna - od 2. do 9. ledna 2017 - V Uhlířských Janovicích bude 



možné Tříkrálovou sbírku podpořit i při ukončení výstavy betlémů na svátek 
Křtu Páně 8. ledna od 15:00 hod. v kostele sv. Jiljí, kde budou děti ze ZUŠ 
Uhlířské Janovice hrát koledy. V Uhlířských Janovicích a v Čestíně můžete 
do sbírky tento den přispět také v kostele po mši svaté.  
  
    Předem děkujeme všem, kdo s Tříkrálovou sbírkou obětavě pomáhají.  
 

 

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 byla z každé části světa odstraněna nákaza, kterou je 

zneužívání dětí k vojenské službě. 
2. Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu 

evangelia, které dává životu radost a naději.  
3. Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, 

ale hlavně bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním Boha, láskou 
k němu a k bližnímu. 

 
OHLÁŠKY 

 
* Výuka náboženství bude v letošním školním roce probíhat 1x za 14 dní na 
faře v Košicích od 16

00
 hod. Pokračujeme středou 30.11 a 14.12. 2016 

* V pátek 2.12. 2016 od 9
00

 setkání seniorů Pátečníků v Komunitním centru. 
* NEDĚLE 11.12. 2016 - Změna bohoslužeb: * Poutní mše sv. ráno v 8:00 
hod. bude podle kalendářního rozpisu v Žíšově, a není tedy mše sv. 
v Uhlířských Janovicích. * Poutní mše sv. ve 12:00 hod. je ve Vidicích, a 
není mše sv. v Košicích. 
* Vikariátní konference se koná 20.12. 2016 v Kostelci nad Černými Lesy – 
mše sv. v 9

30
 hod. 

* ČESTÍN 24/12 2016: Srdečně zveme na společné " Zpívání u jesliček"  na 
Štědrý den v 15 h v kostele sv. Petra a Pavla v Čestíně. Domů 
si odnesete i Betlémské světlo. 
* Výstava betlémů, bude v kostele sv. Jiljí od 1. do 8. ledna 
2017. Na ukončení výstavy v neděli 8. ledna od 15:00 budou 
žáci ZUŠ Uhlířské Janovice hrát koledy.  


