
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: 5.5. 2017 se koná  
od 1630 do 1720 tichý Eucharistický výstav, navazuje 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  17:00 HOD.  
           

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/


MARIÁNSKÝ MĚSÍC 
 

Prvního května vstupujeme do měsíce, který je 
tradičně zasvěcen Panně Marii. Je příležitostí ke 
zintenzívnění zvláště modlitby růžence, která byla velmi 
drahá sv. Janu Pavlu II. 
 "Je to kontemplativní modlitba, která napomáhá 
setkání s Kristem a otevírá lásce k bratřím," píše sv. Jan 
Pavel II. v apoštolském listě Rosarium Virginis Mariae. 
 Této modlitbě církev připisuje vždycky zvláštní 
účinnost, především v těžkých situacích. Do této 

modlitby sv. Jan Pavel II. vložil mír ve světě a v rodinách, protože rodina, 
která se modlí, zůstává sjednocená. 
 

Na otázku, proč je Panně Marii zasvěcen právě květen, odpovídá otec 
Ermanno Toniolo z kongregace služebníků Panny Marie, který je 
odborníkem na mariologii: "Můžeme říct, že tato volba sahá do roku 1785, 
kdy byla publikována kniha jezuity Alfonsa Mozzarelliho nazvaná "Mariin 
Měsíc". Vybral si květen, protože je to měsíc květin, měsíc krásy. A čím 
jiným je Maria, ne-li nejkrásnějším květem celého stvoření? A zvláště v 
době, která je poznamenaná mezinárodním napětím, je pro nás Panna 
Maria opěrným bodem, společenstvím lásky, vzorem intenzivní modlitby. 
Ona nás vede ke smíření, sjednocení světa v míru a povzbuzuje nás, abych 
se nasadili za lepší budoucnost. Ona je naše naděje, ona nás neopustí," 
uvedl otec Toniolo. 

 
Májové pobožnosti  

 
Uhlířské Janovice  - neděle v 18:00 hod. 

- v týdnu po mši sv. 
Po nedělní mši sv.:   7/5 v Čestíně; 14/5 ve Vavřinci; 

21/5 v Košicích; 27/5 v Sudějově. 
Zásmuky    - Mariánské litanie navazují na 

nedělní mši sv. 
Losiny -  kpl. sv. Jana Nepomuckého - sobota 20/5 2017 v 15:00 hod. 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
01.05. Sv. Josefa, dělníka 

- Mše sv. ve filiálním kostele Nanebevzetí PM v Zásmukách v 9:30 
hod. s Májovou pobožností 
- Mše sv. ve farním kostele v Uhlířských Janovicích -  sv. Aloise 
v 17:30 hod. s Májovou  pobožností 



02.05. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
03.05. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
07.05. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Den modliteb za povolání  

   k duchovnímu stavu 
08.05. Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

- Mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v 17:30 hod. s Májovou                  
pobožností 

12.05. Svátek Výročí posvěcení katedrály 
14.05. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – SBÍRKA na arcidiecézi 
16.05. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního  
           patrona Čech 

- Mše sv. Malejovice v 17:00 hod. 
- Mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v 17:30 hod. s Májovou                  

pobožností 
21.05. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 

25.05. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého 
26.05. Památka sv. Filipa Neriho, kněze 
28.05. Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – Den modliteb za sdělovací 
           prostředky 
30.05. Svátek sv. Zdislavy 
31.05. Svátek Navštívení Panny Marie 
 

DEVÍTIDENNÍ PŘÍPRAVA 
NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

 
Čtyřicet dní po Velikonocích vystoupil Ježíš k Otci a právě tehdy 

vyzval učedníky k čekání na Ducha svatého. A oni se tedy modlili za „dar z 
výsosti“ a disponovali se pro něj. Církev se již po staletí k této modlitbě 
apoštolů připojuje a devět (latinsky novem) dní se modlí za dar Ducha 
svatého. To je novéna. 

http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Novena-pred-Letnicemi.html 
 
I následující novéna je učena všem, kteří chtějí, příp. musí svou 

přípravu na Letnice uskutečnit uprostřed hektického každodenního 
života. Nabízí krátké, zapamatovatelné (alespoň rámcově), tematicky 
zaměřené Boží slovo pro vstup do každého dne přípravy a prostou střelnou 
modlitbu, kterou můžeme v duchu opakovat během dne co nejčastěji: 
 
1. DEN (PÁTEK): DUCH ŽIVOTA 
 Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu 
vás do izraelské země... já do vás uvedu ducha a oživnete. (Ez 37,12.5) 
Přijď, Duchu svatý, a obnovuj ve mně život! Amen. 
  

http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Novena-pred-Letnicemi.html


 2. DEN (SOBOTA): DUCH ODPUŠTĚNÍ 
Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich 
nečistot a ode všech vašich hnusných model. (Ez 36,25) 
Přijď, Duchu svatý, a očisti mne od hříchů! Amen. 
  
3. DEN (NEDĚLE): DUCH UTĚŠITEL 
Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. (Iz 66,13) 
Přijď, Duchu Utěšiteli, ke mně a skrze mne k druhým lidem! Amen. 
  
4. DEN (PONDĚLÍ): DUCH PRAVDY 
Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. (Jan 
16,12n) 
Přijď, Duchu svatý, a uváděj mne do pravdy Boží! Amen. 
  
5. DEN (ÚTERÝ): DUCH SÍLY 
Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete 
vyzbrojeni mocí z výsosti. (Lk 24,49) 
Přijď, Duchu svatý, a posiluj mne v mé slabosti! Amen. 
  
6. DEN (STŘEDA): DUCH LÁSKY 
„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem 
jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem 
tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že 
bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal 
všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych 
neměl, nic mi to neprospěje. (1 Kor 13,1-3) 
Přijď, Duchu svatý, a nauč mě milovat! Amen. 
  
7. DEN (ČTVRTEK): DUCH MILOSRDENSTVÍ 
Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a 
komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. (Jan 20,22n) 
Přijď, Duchu svatý, a uč mne odpouštět! Amen. 
  
8. DEN (PÁTEK): DUCH MODLITBY 
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za 
co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. 
(Řím 8,26) 
Přijď, Duchu svatý, a modli se ve mně! Amen. 
  
9. DEN (SOBOTA): DUCH SLUŽBY 
Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; 
a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. 



Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. (1 Kor 
12,4-7) 
Přijď, Duchu svatý, a nauč mne nezištně sloužit! Amen. 

http://www.karmel.cz/index.php/karmelitanska-spiritualita/texty-z-tradice/68-modlitby/163-svatodusni-novena 

 
 

POZVÁNÍ DO MAKOVICE 

NA MYŠMAŠ 😊 
 

Makovice je můj malý 
obchůdek v Uhlířských Janovicích 
v Kolínské ulici 177. Najdete v něm spoustu látek a také všelijaké s láskou 
vyrobené a ušité výrobky. Makovice je také místem setkávání - pro každého 
jsou kdykoliv dveře otevřené. Scházíme se ve středu od 17.30 na 
"Myšmaš" - uvaříme do velké konvice čaj nebo kávu a pustíme se do 
nějakého vyrábění. Šijeme, skladáme origami, háčkujeme, plstíme ovčí 
vlnu, korálkujeme, malujeme na kamínky... pokaždé něco jiného. A taky si u 
toho povídáme a je nám dobře! Každý je mezi námi vítán - na věku ani 
šikovnosti nezáleží. Můžete chodit pravidelně nebo jen když se vám to 
hodí. Jsem jen ráda, když vím kolik lidí přijde, abych měla dost židlí a 
materiálu na vyrábění. To, co se bude dělat, se vždycky domluvíme nebo 
se to dozvíte buď napsané na dveřích Makovice nebo na 
facebook.com/makovice.janovice nebo posílám sms zprávy nebo se přijďte 

zeptat😊Těším se na všechna milá setkání! Markéta Havrdová tel. 327 543 

813 
 

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: 

 
Evangelizační úmysl: Křesťané v Africe  
Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření, 
spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství. 
Národní úmysl: Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra 
odpovědí na Boží lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia (EG, č. 
39). 

http://www.karmel.cz/index.php/karmelitanska-spiritualita/texty-z-tradice/68-modlitby/163-svatodusni-novena
http://facebook.com/makovice.janovice


 
VÍRA SE NEKUPUJE JAKO VYSAVAČ 
(Notker Wolf)  
 

Dovedete si představit otce, který by byl 
fotbalovým nadšencem, neděli co neděli by 
chodil na ligové zápasy, ale svému synovi by 
řekl: „Ty zůstaň doma. Nechci, aby ses ode mě 
tím fotbalovým nadšením nakazil. Nechci tě 
ovlivňovat, jestli se chceš nebo nechceš stát 
fotbalovým fanouškem.“ Myslím, že žádný otec by takový nesmysl neřekl. 
Vždyť člověk se stěží může rozhodnout pro něco, co zná jen z doslechu a s 
čím se nikdy nesetkal. Jen ten, kdo sám zažil jásot na stadionu, kdy 
publikum společně šílí i trpí, ví, oč při fotbale ve skutečnosti jde. A jen ten 
se může rozhodnout. 

 
Když však jde o náboženství, uvažují mnozí lidé jako tento otec. 

Říkají: „Nechci své dítě ovlivňovat. Nechci mu předepisovat, co si má 
myslet a v co má věřit. A proto ho nenechám pokřtít. Proto ho také držím od 
kostela dál. Později, až bude dost staré, může se svobodně rozhodnout, 
jestli chce či nechce věřit v Boha.“  

 
Může se svobodně rozhodnout? To sotva! Tak to přece nefunguje. 

Nikdo se nerozhodne pro něco, co vůbec nezná. Takové dítě se o Boha, o 
víru a o církev prostě nebude zajímat. To všechno mu bude cizí, možná 
dokonce nepříjemné. Ne, pro víru nebo proti ní se nelze rozhodnout, jako 
když se v obchodě rozhodujete, zda si koupíte vysavač. Víra není zboží a 
ani není samozřejmá. Víru je třeba si v životě uchovávat. A proto je třeba 
udělat vlastní zkušenost s Bohem.  

 
Proto musí mladý člověk vrůst do víry. Musí zažít společenství – při 

bohoslužbě, při církevních slavnostech. Musí být při tom, když se věřící 
společně modlí a zpívají, musí se nechat oslovit až do hloubi duše. 
Svoboda mladého člověka tím není omezena. Kdykoli se může rozhodnout, 
že to není jeho cesta. Ale v každém případě pak přinejmenším ví, o co v 
církvi a ve víře vůbec jde.  

Proto mám radu: pokud vám jde skutečně o svobodu vašeho dítěte, 
dejte je pokřtít. Dovolte mu, aby mohlo objevit a rozvíjet tajemství víry, křtu, 
eucharistie – skrze vaši víru rodičů. Tak se dozví a pochopí, o co nám 
křesťanům jde. 

Zpracováno podle knihy: Prokletý mobil, kterou vydalo Karmelitánské 
nakladatelství. Několik kapitol z této knihy naleznete zde. 

 
 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Proklety-mobil_101477.html
http://www.kna.cz/
http://www.kna.cz/
http://www.vira.cz/knihovna/index2.php?sel_kniha=234


 
OHLÁŠKY 

 
* 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. 

* Čas mše sv. v Malejovicích v 1. a 3. úterý v měsíci celoročně sjednocen 
na 17:00 hod. 
* V pátek 05.05. 2017 od 9

00
 hodin setkání seniorů Pátečníků v 

Komunitním centru. 

 
MNOHÉ MATKY JSOU ´JEN´ DOMA A ´NEPRACUJÍ´ 

 
Kdypak se to narodí?  
Synovi je pět týdnů... 

Chtěl bych vám vyprávět historku o tom, 
jakým způsobem zareagovala jedna matka na 
otázku „Pracujete?“ Omlouvám se těm z vás, 
kdo jste to už slyšeli, ale tady je celý příběh 
její nezapomenutelné odpovědi. 
 

Maminka vypráví: Na ten večer se pamatuji velmi dobře. Manžel byl 
pozván na večeři a pozvání platilo i pro partnerku. Mému nejstaršímu 
synovi bylo třináct, dceři tři a nejmladší syn byl čerstvě narozené miminko – 
a soudě podle mého břicha, podstatná část ho byla ještě u mne. V noci 
jsem nemohla spát a představovala si ostatní ženy, které tam budou.  

První nepříjemná událost se zjevila v podobě milé dámy, kterou jsem 
léta neviděla. Neměla v úmyslu se mne nikterak dotknout a její otázka mne 
snad ani neměla zaskočit, ale zaskočila: „Jaké milé překvapení, kdypak se 
to narodí?“ - „Synovi je pět týdnů,“ řekla jsem. Zastyděla jsem se, nicméně 
5 týdnů po porodu skutečně nedokážu vypadat jako modelka z časopisu. 
 
Pracujete? 
Ano, pracuji - víc než kdy předtím! 

To ale nebyl ještě nejhorší moment; ten přišel až během večeře 
samotné. Seděla jsem naproti mladé, velmi atraktivní manažerce, která se 
ke mně po pár úvodních frázích naklonila a zeptala se: „Pracujete?“ 

Je obdivuhodné, jak rychle mozek dokáže fungovat. „Pracuji?“ 
přemítala jsem. Uvědomovala jsem si, že všechna má předchozí 
zaměstnání vypadala snadno ve srovnání s úkolem zastávat mateřské 
povinnosti na plný úvazek; že vstávám brzy a chodím spát pozdě a že 
životy mých tří dětí jsou na mně zcela závislé. Ale pracovala jsem? 
Zamumlala jsem „Ne, jsem jen máma – jsem doma se třemi malými dětmi.“ 
 
 



Jak zareagovat, abychom byly na svou roli matky hrdé? 
O pár let později jsem svou zkušenost svěřila jedné starší kamarádce 

a ta mi poradila: „Příště, až se tě někdo na něco takového zeptá, tak řekneš 
tohle: …“ 

Nacvičovala jsem si to doma před zrcadlem. Když mne pět měsíců 
nato v přeplněné místnosti s jednohubkou v ruce jakási nebožačka oslovila 
s otázkou „A co vy, Karen, pracujete?“ 

 
Odvětila jsem: 

„Ano.Pracuji na projektu společenského rozvoje, momentálně se třemi 
věkovými skupinami. 
  První jsou batolata a malé děti, na což jsou potřeba základní znalosti 
medicíny a dětské psychologie. 
  Dále je to skupina dospívajících, tam musím přiznat, že se nedaří 
dosahovat tak dobrých výsledků. 
  Poslední věková skupina mne zaměstnává o večerech a víkendech, je 
to devětatřicetiletý muž vykazující všechny známky krize středního věku, 
což vyžaduje jistou erudici z oboru psychiatrie. 
  Celkově se při práci neobejdu bez dobrého plánování, akčního 
přístupu a dovedností krizového managementu. Bývala jsem mezinárodně 
uznávanou modelkou, ale trochu jsem se už nudila.“ 
 
Výzva pro společnost 

Jedním z nejzávažnějších úkolů, které před námi v současné 
společnosti stojí, a jehož by se jak jednotlivci, tak média a především stát 
měli chopit, je vytvářet klima, v němž je výchova dětí vnímána jako životně 
důležité a vysoce významné povolání. Výchovu dětí je třeba přestat 
degradovat, aby se ty matky, které se rozhodnou pracovat pouze na 
částečný úvazek nebo úplně zůstat s dětmi doma, nemusely cítit, jako by 
úplně přišly o rozum. Jak se k tomu postavíme my? 

Se svolením zpracováno podle knihy: 
Roba Parsons: Supermatce řekni sbohem, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
Redakčně upraveno. 

 

Všem maminkám  
děkujeme za jejich odvahu, nasazení, a přejeme jim vše dobré. 

 

„Moje maminka je skvělá máma. Povzbuzuje mě a snaží se mi 
ve všem pomáhat. Jsem velmi vděčná za její modlitby a za její lásku. 
Modlí se za mě každý den a já myslím, že to je jeden z důvodů, proč 
to zvládám ve škole i v životě. Nefunguje okamžitě vždycky, ale i když 
naše modlitby nejsou vyslyšeny hned, cítím se líp už jen tím, že 
se modlím nebo že se někdo modlí za mě. Jsem vděčná, že mám 
Boha a svou mámu. Díky, mami!   Amanda (13 let) 

….. a my všichni se jistě k tomuto svědectví a poděkování 
připojujeme, jako by nám hovořila z duše, že?….  

http://www.ikarmel.cz/kniha/Supermatce-rekni-sbohem_101792.html

