
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, ČTVRTEK, PÁTEK   17:30 HOD.  

 

Na 1. pátek v měsíci: 7.4. 2017 se koná  
od 1630 do 1720 tichý Eucharistický výstav, mše sv. a adorace s požehnáním 

 
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. JCLic. Mgr. Jaroslav Miškovský  733 741 874 
Farní vikář: R.D. Mgr. Andrzej Czesław Grygiel 607 953 260 
Výpomocný duchovní (Zásmuky): R.D. Václav Nekolný 321 796 177 

 

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


KŘÍŽOVÉ CESTY V NAŠICH KOSTELÍCH 
 

* Farní kostel sv. Aloise Uhlířské Janovice: 
ve středu a v pátek od 17:00 hod. 

 
* 4. Neděle postní – fil. kostel Narození Panny Marie – 
Košice v 15:00 hod. 
* 5. Neděle postní – fil. kostel Nanebvzetí Panny Marie – 
Zásmuky v 15:00 hod. 

* Květná neděle – poutní kostel sv. Anny – Sudějov v 15:00 hod. 
 
 

DUCHOVNÍ OBNOVA V DOBĚ POSTNÍ 
 

Pokračuje i v dubnu v jednotlivých zamyšleních o sobotách této doby: 25/3 
(v rámci slavnostní mše sv. v kostele sv. Aloise) + 1/4 + 8/4 2017 od 8:00 
hod. v Komunitním centru sv. Jiljí. 

Přemítání o člověku a Bohu, o jejich vzájemném vztahu, to vše nad 
slovy Písma. O člověku a o Božím milosrdenství, ke kajícnému zhodnocení 
svých postojů a skutků. 

 
Před velikonoční svátost smíření můžete přijmout v obvyklých 

časech, nebo se osobně s vámi vybraným zpovědníkem domluvit 
individuálně, tak jak to již někteří z vás dělají.  

Nabízíme rovněž využít středu Svatého týdne 12. dubna 2017 od 
16:30 ve farním kostele sv. Aloise.  

NEDOPORUČUJE SE NECHÁVAT SVÁTOST SMÍŘENÍ                  
NA „POSLEDNÍ CHVÍLI“ ZVLÁŠTĚ PŘED OBŘADY  

VELIKONOČNÍHO TRIDUA!!! Děkujeme. 
 

 
LITURGICKÝ KALENDÁŘ 

 
02.04. 5. NEDĚLE POSTNÍ 
09.04. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

- v Uhlířských Janovicích budeme začínat žehnáním ratolestí v 8:00 
hod. v kostele sv. Jiljí a následně se průvodem s ratolestmi přesuneme 
do farního kostela sv. Aloise na mši sv.  

  
Květná neděle je poslední (6.) neděle postní a je počátkem Svatého 

týdne, zasvěceného památce Kristova utrpení, které začíná jeho 
mesiášským vjezdem do Jeruzaléma, proto se na začátku mše koná 



žehnání ratolestí a koná se průvod do kostela, kde se slaví mše. V kraji 
Jeruzaléma rostou palmy, které bylo zvykem světit. V našich krajích palmy 
zastoupily nejčastěji větvičky jívy – kočičky, ale světily se 
také košťata z břízových větví, jedlové chvojí, lýkovec, 
klokočí, jalovec, narašené pruty vrby, lípy, hlohu, z nichž 
se vytvořil svazek a ovázal se červenou stuhou. 
 
13.04. ČTVRTEK SVATÉHO TÝDNE 

9:30 hod. - Missa Chrismatis - mše sv. v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha - při níž bude otec 
kardinál Dominik Duka hlavním celebrantem 
eucharistické slavnosti, v níž obnoví kněží své 
závazky vyplývající ze svátosti svěcení a budou 

posvěceny oleje k udílení svátostí. Pokud máte možnost, srdečně 
zveme k Vaší účasti.  V souvislosti se  zabezpečením areálu 
Pražského hradu, je potřeba časově počítat se zdržením ve vstupech 
u bezpečnostních prohlídek.  
 
„Zelený čtvrtek je mimo jiné svátkem svátostného kněžství, proto se 

kněží setkávají ve všech katedrálách se svými biskupy. 
Jako křesťané se setkáváme s Kristem ve svatostánku, v Božím slově 

a v eucharistii, ale i ve společenství církve, které ji slaví. Zvláštním 
způsobem je však přítomen také v celebrantovi, který v jeho jménu říká při 
proměňování: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává." Je v nás kněžích, 
když říkáme: „Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny 
na odpuštění hříchů." On v nás a my v něm, on je já a já jsem on - bytostné 
připodobnění ke Kristu je základem naší kněžské služby pro druhé. Často 
říkáme ve zpovědi: „Uděluji ti rozhřešení." Člověk sám o sobě ale nemá 
takovou moc. To říká Kristus ústy kněze. V každém odpuštění jsme svědky 
duchovních zázraků a uzdravení duší. Svatý farář arský kdysi zvolal v 
úžasu: „Kdyby člověk pochopil, čím je kněz na zemi, nezemřel by hrůzou, 
ale láskou... Kněžství je láska Ježíšova srdce." 

Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“ www.kna.cz 
 

VELIKONOČNÍ TRIDUUM 
 

13.04 ZELENÝ ČTVRTEK – VEČERNÍ MŠE NA PAMÁTKU 
VEČEŘE PÁNĚ se slaví na památku Ježíšovy poslední večeře, ve 
které zanechal vrcholný odkaz své lásky, svatou Eucharistii. 

 
Uhlířské Janovice – sv. Alois   17:30 hod. 
Čestín – sv. Petra a Pavla   18:00 hod. 
Zásmuky – Nanebevzetí Panny Marie 18:00 hod. 

 

http://www.kna.cz/


 "Můj Pán odkládá svůj oděv, opásává se zástěrou, nalévá vodu do 
džbánu a umývá svým učedníkům nohy. I nám chce umýt nohy. Přijď, Pane 
Ježíši, … a umyj nám nejen nohy, ale i hlavu. Chci odložit všechno smetí 
své lidské ubohosti. Jak veliké je toto tvé tajemství! Jako služebník umýváš 
nohy svým sluhům. Také já chci umývat nohy svým bratřím, a tak naplnit 
přikázání Páně. On mi přikázal, abych se nestyděl a nerozpakoval dělat to, 
co on vykonal dříve než já. Mou nadějí je tajemství pokory: když umývám 
druhé, očišťuji své vlastní poskvrny." 

                                                                                   Sv. Ambrož 
 

„Při poslední večeři Ježíš ukazuje, že se ve své lásce až do krajnosti 
vydává i chybujícím. Ba co víc: on jim dává i sám sebe za pokrm, dá jim 
úplně všanc sám sebe. Nebere jim svobodu, ale silou své lásky je mění a 
získává je. Tak se staví i ke každému z nás.“ 

Po mši se přenáší Eucharistie na vyzdobené místo (Getsemanská 
zahrada), kde se uloží. Alegorie v tom vidí odchod Ježíšův z večeřadla do 
Getseman – adorace, má připomenout Ježíšovu úzkost a povzbudit věřící, 
aby i oni splnili Ježíšovu žádost: „Bděte a modlete se mnou“.  

 
Po skončení večerní mše se obnaží oltář, zahalí či odnesou se kříže a 

z kropenek u vchodů se odstraní svěcená voda a nalije se teprve 
z křestního pramene při slavení velikonoční vigilie – alegorie v tom spatřuje 
znázornění, že této noci byl Kristus zrazen, opuštěn od svých přátel a 
nakonec zbaven svobody. 

 
„Slavnostní atmosféra ustanovení eucharistie je tak spojena s bolestí. 

A přesto, právě díky eucharistii v nás roste naděje na slavné vzkříšení, díky 
eucharistii dovedeme i ve svém životě vidět dopředu. Kéž dokážeme věřit 
ve vzkříšení i tehdy, až bude potřeba vstoupit do Getseman.“ 

*** 
 
14.04. VELKÝ PÁTEK – den přísného postu – SBÍRKA NA SVATOU ZEMI 
- není dnem smutku, ale vítězného utrpení Kristova. V žádné liturgii se dnes 
neslaví eucharistická oběť (mše), avšak prastará a působivá  liturgie, o 
utrpení a smrti Páně. Je to slavnost Pána, vyvýšeného na kříž. 
 

Křížová cesta:  
Uhlířské Janovice – sv. Alois    15:00 hod. 

 
 Velkopáteční obřady: 

Uhlířské Janovice – sv. Alois    17:30 hod. 
Čestín – sv. Petra a Pavla    18:00 hod. 
Zásmuky – Nanebevzetí Panny Marie  18:00 hod. 
 



Hora Kalvárie je horou milujících. Každá láska, která nepochází z 
hořkého utrpení a smrti Vykupitelovy, je lehkomyslná a nebezpečná. 
Neblahá je smrt bez smrti Vykupitelovy; neblahá je i láska bez smrti 
Vykupitelovy. Láska a smrt jsou v utrpení našeho Pána tak smíšeny, že 
člověk nemůže nosit v srdci jednu bez druhé. Na Kalvárii nemůže mít život 
bez lásky, ani lásku bez smrti. Ostatně všechno je buď věčná smrt anebo 
věčná láska. Celá křesťanská moudrost spočívá v tom, abychom si mezi 
oběma dobře zvolili."                                                    Sv. František Saleský 
 

15.04. BÍLÁ SOBOTA 
 
*8:00 hod. ve farním kostele sv. Aloise modlitba Ranních 
chval z Denní modlitby církve. 

 
"Živote, jak můžeš zemřít? Umírám, abych 

zničil moc smrti a zemřelé vyvedl z pekla. Všechno mlčí. 
Velký souboj je u konce a ten, kdo rozděluje, je přemožen. Pod zemí, v 
hlubinách naší duše se vznítila jiskřička ohně. Předvečer velikonoc. 
Všechno mlčí, naplněno nadějí. Nový Adam podává ruku prvnímu Adamovi, 
Matka Boží osušuje slzy Evě. Kolem hrobové jeskyně vykvetla zahrada 
ráje."                                                                                            Bartoloměj I. 
 
 
15.04. VELIKONOČNÍ VIGILIE  Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 
– slavená během oné svaté noci, v níž Pán vstal z mrtvých, se pokládá za 
„matku všech posvátných vigilií“. Optimálním začátkem není ta hodina, 
která nám vyhovuje; ale která optimálně vyhovuje rázu bohoslužebného 
dění: je to noční slavnost, „svátostné“ zpřítomnění Velké noci, v níž 
s Kristem jdeme ze tmy do svítání.  

 
Uhlířské Janovice – sv. Alois    20:30 hod. 
- Mše sv. s udílením iniciačních svátostí (křtu, biřmování, eucharistie) 

katechumenu Mgr. Zdeňku Janovskému, PhD. 
- Po mši sv. zveme na setkání AGAPÉ do Komunitní centra sv. Jiljí - 

hostina, vycházející z přirozené touhy věřících podělit se o radost se 
svými bližními 

 
Zásmuky – Nanebevzetí Panny Marie  18:30 hod. 
Čestín – sv. Petra a Pavla    20:30 hod. 
 

 „My dnes používáme malou křtitelnici a křtěncům lijeme vodu na hlavu. 
V prvotních dobách se často používaly křtitelnice, připomínající bazén, do 
něhož se sestupovalo po schůdkách. Katechumen na jedné straně odložil 
své šaty a před svědky se zřekl hříchu i všeho, co je s ním spojeno, zřekl se 



dosavadního způsobu života. Pak sestoupil do křestního pramene, aby se 
do něj třikrát ponořil: třikrát, protože Ježíš byl v hrobě tři dny. Tím 
symbolicky umřel s Kristem, „utopil se". 

Pak křtěnec vystoupil na druhý břeh, kde vyznal svou víru. Nyní bude 
žít novým životem, s Kristem a pro Krista. Je mrtvý pro hřích a chce žít v 
milosti. Zůstane-li v živém spojení s Kristem, pak mu tělesná smrt neublíží. 
To je příčina křesťanovy naděje, odtud pramení jeho klid, s nímž je ochoten 
ve světě i leccos ztratit. „Nikdo a nic jej přece nemůže odloučit od Boží 
lásky, projevené v Kristu Ježíši. Kdo s Kristem umřel, bude s Kristem i žít." 

Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“ www.kna.cz 
                                        
16.04. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – mše sv. se žehnáním 
pokrmů 
 
 Uhlířské Janovice – sv. Alois      8:00 hod. 

o Po mši sv. zveme na setkání do Komunitní centra sv. Jiljí 
 Zásmuky – Nanebevzetí Panny Marie    9:30 hod. 
 Čestín – sv. Petra a Pavla    10:00 hod. 
 Vavřinec – sv. Vavřinec     11:00 hod. 
 Košice – Narození Panny Marie   12:00 hod.  
  

"Že tvůj duch vstal plně spolu s Kristem, budeš schopen poznat podle 
toho, že dokážeš s naprostým přesvědčením prohlásit: „Stačí mi jediné – že 
Kristus žije.“  Žije-li on, žiji také já, protože moje duše je s ním spojena, ba 
co více: on sám je mým životem a vším, co potřebuji. Co mi může scházet, 
jestliže Kristus žije? I kdyby mi chybělo všechno ostatní, mě to nezajímá, 
hlavně když Ježíš žije… Nechá-li se srdce člověka obejmout Kristovou 
láskou tak dokonale, že zapomene na sebe a vnímá jedině Ježíše Krista a 
to, co se týká Ježíše Krista, pak je jeho láska přivedena k dokonalosti."  

                                                                                          Guerric z Igny 
 

17.04. Pondělí velikonoční 
 Uhlířské Janovice – sv. Alois      8:00 hod. 

Zásmuky – Nanebevzetí Panny Marie    9:30 hod. 
 
23.04. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 

- na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. 
Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení 
polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000. Právě sestra 
Faustyna se stala šiřitelkou poselství o Milosrdenství určeném celému 
světu. „V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí 
milosti; a' se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak 
šarlat“ (Deníček, 699).  Přípravou na svátek může být novéna, která 
spočívá v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. „V té novéně,“ slíbil 

http://www.kna.cz/


Ježíš, „udělím duším veškeré milosti“ (Deníček, 796). 
 

BÍLÁ NEDĚLE "DOMINICA IN ALBIS"  

 SLAVNOST BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ  

(BENEDIKT XVI.) 

Podle staré tradice se první neděle po Velikonocích - "druhá neděle 
velikonoční" nazývá Bílá neděle - "Dominica in albis". Tento den neofyté (ti, 
kteří byli pokřtěni na Velikonoční vigilii) odložili svůj bílý šat - symbol světla. 
Bílý oděv měli odložit, ale novou zář, která jim byla udělena, měli uvádět do 
své každodennosti. Plamen pravdy a dobra, který v nich Pán zažehnul, měli 
pečlivě střežit, aby tak do našeho světa vnášeli něco ze zářivosti a dobroty 
Boží. 

 Sv. Jan Pavel II. si přál, aby tato neděle byla slavena jako slavnost 
Božího milosrdenství: ve slovu "milosrdenství" spatřoval shrnuté a pro naši 
dobu nově interpretované celé tajemství Vykoupení. Žil pod dvěma 
diktátorskými režimy a byl ve styku s chudobou, nouzí a násilím, zakusil 
moc temnot, jimiž je sváděn svět i v této naší době. Zakusil však také, a to 
neméně silně, přítomnost Boha, který proti těmto silám staví svou naprosto 
odlišnou a božskou moc: moc milosrdenství. Milosrdenství klade meze zlu. 
Milosrdenstvím se vyjadřuje celá specifická přirozenost Boha, jeho svatost, 
moc pravdy a lásky. Stávejte se den po dni muži a ženami Božího 
milosrdenství! Milosrdenství je šatem světla, které nám Pán daroval křtem. 
Nesmíme dopustit, aby toto světlo zhaslo; naopak, musí v nás růst každým 
dnem a tak přinášet světu radostné poselství Boha. 

 
25.04. Svátek sv. Marka, evangelisty 
29.04. Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 

30.04. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
 

 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY        
NA ROK 2017 

 
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: 

Všeobecný úmysl: Mladí lidé 
Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně 



uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě. 
Národní úmysl: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro 

Boží lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového 
celostátního setkání mládeže v Olomouci. 

 
 

OHLÁŠKY 
 
* Vikariátní konference v Uhlířských Janovicích se koná v úterý 18.04. 
2017 a začínáme mší sv. ve farním kostele sv. Aloise v 9:30 hod. 
* Výuka náboženství v letošním školním roce 2017 probíhá 1x za 14 dní na 
faře v Košicích od 16

00
 hod. Informace u P. Jaroslava Miškovského. 

* Vikariátní setkání dětí a mladší mládeže (6-14 let, starší mohou také 
dorazit) se koná v sobotu 01.04. 2017 v Českém Brodě. Příjezd na 9 hod., 
9:30 společná modlitba; 9:40 katecheze; 11:00 mše sv.; oběd; 13:00 
společné hry; 16:00 opékání špekáčků; 17:00 konec. 
* V pátek 07.04. 2017 od 9

00
 hodin setkání seniorů Pátečníků v 

Komunitním centru. 
* V pátek 07.04. 2017 zveme u příležitosti Světových dnů mládeže na 
Vikariátní setkání mládeže v Českém Brodě, začínáme mší sv. v 18 hod. 
v kostele sv. Gotharda a pokračování na faře v Oranžové zahradě. Po 
přespání (spacák a věci na přespání s sebou) se v sobotu přesuneme na 
SDM do Prahy (9:30 kostel sv. Ludmily a Arcibiskupské gymnázium) 
www.adcm.cz  
* V sobotu 8. dubna 2017 bude probíhat brigáda v košickém kostele od 
9:30 hod. Nářadí prosíme vzít s sebou.  

* Zámek Brandýs nad Labem SOBOTA 29. DUBNA 2017 
AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA I. – u příležitosti 130. výročí narození 

Jeho Veličenstva Karla I. Rakouského a 100. výročí zámku Brandýsa nad 
Labem jako osobního sídla blahoslaveného císaře; 300. výročí narození 

Jejího Veličenstva Marie Terezie královny české, uherské etc. etc. A prohlášení zámku 
Brandýsa nad Labem národní kulturní památkou u příležitosti 100. výročí nástupu 
Jeho Veličenstva Karla I. na trůn českých králů. *** 12.30  Audienční mše sv. s relikvií 
bl. císaře a krále Karla I. Rakouského u Palladia země české hudbou doprovází 
staroboleslavský chrámový sbor a orchestr Václav sbormistr Marie Nohynková *** 

Průběh celodenního programu na www.audience-brandys.cz  
 

 

RADOSTNÉ SETKÁNÍ SE  
ZMRTVÝCHVSTALÝM JEŽÍŠEM,  

PLNÉ DŮVĚRY A POKOJE 
PŘEJE A VYPROŠUJE  

 
P. Michal *** P. Václav *** P. Jaroslav *** P. Andrzej 

 

http://www.adcm.cz/
http://www.audience-brandys.cz/

