
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.  

 

Na 1. pátek v měsíci: 7.7. 2017 se koná  
od 1630 do 1720 tichý Eucharistický výstav, navazuje mše sv. a adorace s požehnáním 

 
Filiální kostel sv. Vavřince – Vavřinec 

SOBOTA – s nedělní platností   16:00 HOD. 
Poutní kostel sv. Anny - Sudějov 

SOBOTA – s nedělní platností   18:00 HOD.  
           
Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie – Zásmuky 

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

NEDĚLE       10:00 HOD. 
Filiální kostel Narození Panny Marie – Košice 

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

ÚTERÝ       1. úterý v měsíci: 4/7  17:00 HOD.  
           

Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice 
ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci: 6/7 17:00 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. 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/


Poděkování 
 „Pravý pastýř se dovede rozloučit se svou církví, protože ví, že není 

středem dějin, nýbrž svobodným člověkem, který sloužil bez kompromisů a 
nepřivlastňoval si stádce“  - to jsou slova papeže Františka z homilie 
z května letošního roku. 

Když jsem četl tento úryvek, měl jsem v plánu ho zmínit při rozloučení. 
V tomto duchu se loučím s uhlířskojanovickou velkofarností. Děkuji za vše 
dobré, co jste mi prokázali, je toho mnoho a není možné to vypsat. Sám 
dobrotivý Bůh kéž vám všem hojně odplatí. Prosím za odpuštění, kdy jsem 
někoho zranil nebo pohoršil. Byl jsem v této farnosti rád. 

Pán Bůh skrze představené rozhodl, že Mu budu sloužit na jiném 
místě – ve farnosti Zbečno. Bůh nás přesazuje jako rostlinky, protože ví, co 
je pro nás nejlepší. U Boha nehrozí, že pro dobro jednoho poškodí jiného. 
Ne vždy je změna příjemná a nemusíme vše v danou chvíli pochopit. Budu 
na vás vděčně vzpomínat, zvláště při mši svaté za dobrodince. 

Přeji nám všem, abychom se všichni bez výjimky sešli 
v nebeském království, které je cílem našeho putování. A pokud se 
objevíte někdy ve Zbečně a okolí, rád se s vámi setkám. 

 P. Jaroslav Miškovský, jmenovaný administrátor zbečenský 

 
ZMĚNY BOHOSLUŽEB V NAŠÍ FARNOSTI 

 
Vážení, 
vzhledem k tomu, že v naší farnosti dochází od nového měsíce ke 
změnám, snížení počtu sloužících kněží - P. Jaroslav odchází do své nové 
farnosti; P. Andrzej je již dva měsíce na nemocenské a zda či kdy se vrátí 
do naší farnosti není známo - je potřeba upravit i část současných 
bohoslužeb: 

* ve farním  kostele sv. Aloise nebude ve čtvrtek večerní mše sv..  
* na 1. čtvrtek v měsíci bude mše sv. v Krsovicích od 17:00 hod.. 
* v Malejovicích bude mše sv. na 1. úterý v měsíci od 17:00 hod.. 
* ve Vavřinci – je zrušena nedělní mše sv. (11:00) a mše sv. zde budou 
v sobotu od 16:00 hod. a to s nedělní platností. 

Děkuji za Vaše pochopení a děkuji za podporu a Vaše modlitby. P. Michal 
 

Rovnováha 
 

Svatý Antonín z pouště odpočíval se svými učedníky před chatrčí, 
když šel kolem lovec. Překvapilo ho, že je Antonín tak uvolněný, a protože 
situace nesplňovala jeho představu o tom, co by měl svatý mnich dělat, 
vyjádřil svoji nelibost. 

Antonín mu řekl: "Napni svůj luk a vystřel šíp." Lovec tak učinil. "Napni 
jej znovu a vystřel další šíp," pokračoval Antonín. A lovec to ještě 



mnohokrát zopakoval. 
Nakonec se ohradil: "Otče Antoníne, když budu luk pořád napínat, tak 

praskne!" 
"A tak je tomu i s mnichy," odpověděl Antonín. "Kdybychom přehnali 

jistou míru, zničilo by nás to. Proto je správné si čas od času odpočinout." 
(Brian Cavanaugh: Malé příběhy, Karmelitánské nakladatelství) 

 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
02.07 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
03.07. Svátek sv. Tomáše, apoštola 
04.07. Slavnost sv. Prokopa, opata – viz. plakátek níže 
05.07. Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE , BISKUPA, 
patronů Evropy, hlavních patronů Moravy – mše sv. ve farním kostele       
sv. Aloise v 8:00 hod. 
14.07. 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
11.07. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 
15.07. Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 
16.07. 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
22.07. Svátek sv. Marie Magdalény 
23.07. 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
25.07. Svátek sv. Jakuba, apoštola 
 

26.07. SLAVNOST SV. JÁCHYMA A ANNY , RODIČŮ PANNY MARIE 
 

V DEN SLAVNOSTI STŘEDA 26. ČERVENCE 2017 
 

10:00 poutní mše svatá, 

 celebruje: R.D. Mgr. Josef Pecinovský, farář farnosti Praha – Modřany 

a děkan  Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny Marie                               

na hradě Karlštejně 

 

V SOBOTU 29. ČERVENCE 2017 

 

10:00 poutní mše svatá, 

 celebruje R.D. Mgr. Michal Procházka, farář 

- Odpolední program v ambitech kostela - viz. samostatný plakátek 

 



V NEDĚLI 30. ČERVENCE 2017  
 

9:00 Modlitba Novény ke sv. Anně 

 

10:30 HLAVNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ, 

celebruje Mons. Michael Slavík, Th.D. 

biskupský vikář pro pastoraci 
 
 
 

NEDĚLNÍ MŠE SV. 30/7 SE SLOUŽÍ V SUDĚJOVĚ A V ZÁSMUKÁCH 
(9:30); A S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ JE ROVNĚŽ  MŠE SV. VE VAVŘINCI 

V SOBOTU 29/7 OD 16:00 HOD. 
 
29.07. Památka sv. Marty 
30.07. 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
31.07. Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

 
 

Unavení 
Podle Phila Bosmanse "Mám tě rád" 

 
 Pondělní rána ve vlaku. Lidé sedí a podřimují, jsou unavení ještě 
dříve, než začali pracovat Proč jsou tak unavení hned zrána? Slunce 
vychází. 
 Slunce není unavené. Ptáci poletují a posedávají v křoví. Ptáci nejsou 
unavení. 
 Na nástupišti se smějí dvě děti. Ani děti nejsou unavené. 
Jen dospěli lidé jsou unavení a v dřímotách nastupují do práce. 
 Spánek je jako milenec, který byl odmítnut, když klepal večer na dveře 
a nebyl vpuštěn. Teď ráno lidi pronásleduje. 
 Milí lidé, když jste se neuložili ke spánku, ve chvíli, kdy jste měli, 
spánek se nedostavil vůbec. Potom toužíte po klidu, odpočinu a spánku, ale 
on nepřichází. 
 Pak si tedy koupíte tabletky pro klid, který by vám spánek dal 
zadarmo. 
 
 

Rekreace znamená: 

re - creatio, znovustvoření... 
(Tomáš Halík) 

 



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: Odloučení od víry 
Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši modlitbu a evangelní 
svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána a krásu 
křesťanského života. 
Národní úmysl: O sílu k hlásání evangelia, protože mnoho našich bratří 
žije bez síly, světla a útěchy plynoucích z přátelství s Ježíšem Kristem, bez 
společenství víry, které je přijímá, bez horizontů a smyslu života (EG, č. 
49). 
 
 

MODLITBA ZA CSM 2017 V OLOMOUCI 
https://olomouc2017.signaly.cz/registrace/info 

 
Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu 

světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 
let. 

Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít 
několik dní ve společenství mladých lidí. (Horní věková hranice neplatí 
pro kněze, řeholníky, řeholnice, spolupracovníky a výjimky na základě 
domluvy s Arci/Diecézním centrem pro mládež). 
  V Olomouci od 15. do 20. srpna 2017. Hlavní pódium: Korunní 
pevnůstka. 

 
„Chceme se spolu modlit za celostátní setkání mládeže. Společně se 

modlíme nejen tehdy, když jsme na stejném místě, ale i tehdy, když se s 
ostatními modlíme ve stejnou dobu. Modlíme se také spolu, když se 
nemůžeme sejít na stejném místě či ve stejnou dobu, ale spojuje nás stejný 
úmysl. Připoj se i ty k tomuto modlitebnímu společenství každodenní 
modlitbou za CSM.“ 
 

http://modlitba-za-csm.signaly.cz/modlitba-za-csm.php
https://olomouc2017.signaly.cz/registrace/info


Dobrý Bože, miluješ nás a pomáháš nám. A i když se od Tebe často 

odvracíme, Ty nás nikdy neopouštíš.  Poslal jsi nám svého Syna, který 

nám opakuje: „Nebojte se!“   
Ukazuje, že přišel, aby nám umožnil žít naplno a v radosti. 

Prosíme Tě za všechny mladé lidi. 
Dej jim svého Svatého Ducha, 

aby se dobře připravili 
a opravdově prožili Celostátní setkání mládeže v Olomouci. 

Prosíme, dej, aby se s Tebou osobně setkali, 
poznali, že Ti na nich záleží, 

a dovolili, abys jim v životě pomáhal. 
Ať jim radost z Tebe dává sílu 

být v naší vlasti a v celém světě solí a světlem. 
Kéž může každý člověk zakusit 

Tvoji dobrotu a pomoc. 
Panno Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás. 

 
 

O PRÁZDNINÁCH A NA DOVOLENÉ  
 TIP NA MODLITBU 

 

Dobrý Bože, daroval jsi mi čas prázdnin a dovolené. Dej mi prožít to, 
co se na dovolené má: dopřát si věci, které si jinak ve všedním životě 
zakazuji, abych si jednoduše dovolil žít a nemyslel pořád jen na užitek. Dej, 
ať se s vnitřním klidem pustím do toho, co mám právě před sebou tak, 
abych si toho dokázal užít všemi smysly. Prázdniny mi nabízejí oslavu 
života, který jsi mi dal. V tomto slavení života jsem prost všech povinností, 
které na mě jinak často tíživě doléhají. Dej, ať tyto dny dovolené prožiji jako 
skutečné zotavení, abych z nich dokázal načerpat novou sílu, o kterou jsem 
poslední dobou přišel, abych se mohl odpočinutý vrátit ke svým běžným 
povinnostem. Požehnej čas prázdnin, abych v něm mohl prožít právě to, co 
mě znovu přivede k životu, aby všechna prázdninová setkání přinesla 
ovoce a abych se dokázal radovat z krásy tvého stvoření. 

 
V přírodě 

 
Všemohoucí věčný Bože, Stvořiteli světa, pobývám uprostřed tvého 

stvoření, užívám si zeleně tvých luk a klidu lesů. Celá příroda je prosycena 
tvým Duchem. V živoucnosti přírody vnímám tvůj božský život, který 
proniká vším, co mám kolem sebe. V přírodě zakouším, jak tento tvůj 
božský život proniká i do mě a jak mě oživuje. V kráse krajiny vidím tvou 
krásu, v něze květin hledím na tvou něhu, v pokoji tvých mírných pahorků 
vnímá tvůj božský pokoj a laskavost. Děkuji ti za dar přírody. Uprostřed ní 



nalézám osvěžení. V ní se setkávám s vlastní vitalitou. Uvědomuji si, jak do 
mě prostřednictvím květin a stromů proudí tvá láska a jak mě naplňuje. 
Děkuji ti za to skrze Ježíše Krista, neboť skrze něho jsi stvořil všechno, co 
je. 

 
Na pěší túře 

 
Bože, vypravil jsem se na pěší túru. Právě vyrážím. Raduji se z chůze. 

Pozoruji při ní vše, co je cestou k vidění. Krajina mi ukazuje stále novou 
tvář. Naslouchám zvukům kolem sebe: ptačímu zpěvu, šumění větru či 
bublání potůčku. Tyto zvuky nejsou hlukem, ale uklidňují mě. Vdechuji vůni 
stromů a vůni krajiny. Nedokážu říci, z čeho všeho se skládá. Vždyť každá 
krajina má vlastní vůni. Také každé počasí voní různě. Krajina zalitá 
slunečním jasem voní jinak než za deště nebo po osvěžující přeháňce. 
Děkuji ti, že mohu putovat po tvém světě a že mě na každém kroku 
obklopuješ svou krásou a životem. A tak jdu a raduji se z tvé přítomnosti. 

 
Při jízdě 

 
Milosrdný a dobrý Bože, projíždím volnou krajinou. 

Před sebou mám cíl své cesty. Zatím však se chci těšit 
pohledem na krajinu, kterou mě vede má cesta. Ochraňuj mě na cestě, 
abych byl pozorným řidičem, vnímavě sledoval provoz kolem sebe a abych 
bezpečně dojel na místo. Ale dej ať mám potěšení z jízdy, ať není příliš 
vyčerpávající, ale ať mi umožní prožívat tvou krásu a velikost. Hledím do 
volné krajiny, na hory a na lesy, na neustále se měnící barvy, na slunce, 
které koupe krajinu v mírném světle. Děkuji ti, žes nám daroval tak 
překrásný svět. Nechci se dostat za každou cenu co nejdříve k cíli své 
cesty, nýbrž chci vnímat svět, kterým projíždím, tak abych všude dokázal 
prožívat tvou spásnou a uzdravující blízkost. 

 
Na pouti 

 
Dobrotivý Bože, požehnej mému putování. Jsem na cestě k poutnímu 

místu, kde se modlilo už mnoho lidí, kteří tu z modlitby čerpali posilu, 
útěchu a uzdravení. Beru s sebou všechny své záležitosti a starosti. 
Rozhodl jsem se jít na tuto pouť, abych se modlil za sebe i za všechny, 
kteří mi leží na srdci. Už sama cesta je obrazem mého života. Vyrazil jsem 
z domova a teď putuji. Po celý život jsem na cestě, pořád putuji. Na své 
pouti procházím proměnou. Nemohu zůstat stát u toho, čeho jsem dosáhl. 
Chci se víc a víc proměňovat tak, aby mnou stále prostupoval tvůj Duch. 
Putuji k cíli, k tobě. Ty sám jsi cílem mého putování. Tato pouť je obrazem 
pozemského putování, jehož cíl je ve tvém věčném příbytku, který jsi 
připravil. Buď se mnou při mém putování. Dej se mi novým způsobem 



poznat na poutním místě, k němuž putuji. Dej mi zakusit svou blízkost. 
Daruj mi důvěru, že za tebou mohu přicházet se vším, co se mne dotýká, 
že slyšíš a vyslýcháš mé prosby a že mě zahrnuješ láskou. 

(Moje modlitební kniha, Anselm Grün, Karmelitánské nakladatelství) 
 

 
 

Šťastný je, kdo leží na zelené louce ve vysoké trávě, 
 kope do vzduchu nohama, vnímá vůni květin, nechává si větrem  

pročesávat vlasy, hledí, jak nad ním táhnou mraky a dodaleka sní.  
(Adalbert Ludwig Balling) 


