
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: 04.08. 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: 1/8  17:00 HOD.  
           

Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice 
ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci: 3/8 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/


 Ukázka z knihy: „Ranní zamyšlení“ 

 
Za rabínem přiběhl silně rozčílený obchodník a vyprávěl, že naproti 

jeho krámku přes ulici otevřeli velkou prodejnu, která ho přivede ke krachu. 
Obchodníkova rodina prý vlastní krámek celé století, a přijít teď o něj je 
zničí, protože on nic jiného neumí.  

Rabín řekl: „Když se budeš majitele prodejny bát, budeš ho nenávidět. 
A nenávist přivodí tvůj konec.“ „Co mám dělat,“ ptá se zoufalý obchodník. 
„Každé ráno vyjdi na chodník před svůj krámek, požehnej mu a popřej, ať 
se mu daří. Potom se obrať k té prodejně a požehnej jí také.“ „Cože? 
Žehnat svému rivalovi a původci své zkázy?“ „Každé požehnání, které mu 
dáš, se od něho odrazí a vrátí se ti jako dobro. Každé zlo, které mu budeš 
přát, tě bude ničit.“  

Po půl roce se obchodník vrátil, aby oznámil rabínovi, že krámek 
musel zavřít, jak se obával, ale že je teď vedoucím velkoprodejny a daří se 
mu lépe než předtím. 

O tom jsou také sváteční dny: Vyjít před své krámky a podívat se na 
své soky. A přát jim dobro! Věřte, že se odrazí zpět k vám!  

P. Prokop Siostrzonek     Ranní zamyšlení www.ikarmel.cz 

 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
01.08. Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori 
04.08. Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 
06.08. Svátek Promnění Páně 
* Klášterní kostel Stigmatizace sv. Františka Serafinského v Zásmukách – 
PORCIUNKULE – poutní mše sv. v 9:30 hod. 
08.08. Památka sv. Dominika, kněze 
09.08. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky 
Evropy 
10.08. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 
11.08. Památka sv. Kláry, panny 
12.08. (sobota) Poutní slavnost ke cti sv. Vavřince ve Vavřinci v 16:00 hod. 
13.08. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
14.08. Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 
 
15.08. Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – doporučený svátek (tzn. 
slaví se jako neděle) – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v 17:30 hod. 

Dogmatické vyjádření pochází od papeže Pia XII. z 1.11. 1950 a 
říká se v něm, že Panna Maria obdržela hned po odchodu z tohoto 
světa celou slávu, protože byla vzata do nebe s tělem i duší a nemusí 
čekat jako ostatní zemřelí na oslavení až na konci věků. Tímto byla 
potvrzena staletá víra křesťanů. 



Dnešní slavnost má nás nasměrovat k životu v nebi, kde v den 
posledního soudu máme přijmout oslavené tělo podobající se Kristovu 
a Mariinu. Ale už dnes musíme proto něco udělat, jak radí ap. Pavel ve 
výše citovaném listu do Korintu. V něm také připomíná: "Kdo je v 
Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové!" (2Kor 
5,17) 

Také my bychom ze slavnosti měli vnímat světlo k vlastnímu 
obrácení, bez kterého se obrácení celého světa nemůže uskutečnit!  

 
Panna Maria, matka Boží, je v církvi právem 

považována za nejkrásnější květ stvoření, jehož 
plodem je Kristus, Emanuel – Bůh mezi námi. 
Proto se v den jejího nanebevzetí, v době 
vrcholícího léta, žehnají květy a byliny, zejména 
ty, které léčivými účinky prospívají lidem.  

 
20.08. 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
* Poutní mše sv. v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Zásmukách v 9:30 hod. 
* Poutní mše sv. ve filiálním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rašovicích 
v 18:00 hod. 
 
21.08. Památka sv. Pia X., papeže 
22.08. Památka Panny Marie Královny 
24.08. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
27.08. 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
28.08. Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 
29.08. Památka Umučení svatého Jana Křtitele 
 

Kéž by nám někdo byl řekl, jak být mámou, tátou... 
 

Udělal jsem mnoho chyb v tom, že jsem 
sám sebe přetěžoval, když byly děti malé. Po 
mnoho let říkám otcům o třech iluzích, které mne 
držely v takovém životním stylu. Moje manželka 
zas vypráví o jiných věcech, o kterých při 
začátku rodičovství neměla ponětí. 
 

Co říká otec: 
První iluzí bylo, že jsem si namlouval, že „svou práci dělám pro 

děti. Tedy chci, aby měly víc, než jsem mohl mít já“. Možná to je vznešená 
pohnutka, ale faktem je, že většina dětí dává přednost tomu mít méně věcí, 
ale více nás. Pěkně to řekl jeden dětský psycholog: „Jsme tak 



zaneprázdněni tím, že svým dětem opatřujeme, co jsme sami neměli, že 
nemáme čas jim předat to, co jsme měli.“ 

Druhou iluzí bylo, že nebudu tak vytížený pořád. Říkal jsem si, že tohle 
vypjaté období brzy přejde a budu pak mít více času na věci, které jsou 
skutečně důležité. Jenomže – jak u mě, tak u většiny z nás – to není 
časově náročnější období, to je život. Dokud si to neuvědomíme, budeme 
donekonečna odkládat věci, které jsou pro nás skutečně důležité, s tím, že 
si na ně uděláme čas… zítra. 

A třetí iluzí bylo, že dveře dětství budou otevřeny pořád. Byl jsem 
přesvědčen, že když dětem řeknu „později“, nebo „uděláme to příští týden“, 
že tu pořád bude to „později“.  Jenže on přijde čas, kdy si s námi přestanou 
chtít hrát. Dál nás mají rády, ale když si namlouváme, že příležitosti číst jim 
před spaním pohádku nebo si s nimi zahrát dámu tu budou věčně, lžeme si 
do kapsy. 
 
Co říká matka: 

Kéž by mi byl tak někdo řekl, že vřelá mateřská láska nepřijde 
automaticky a že se nebudu cítit jako maminka z reklamy na dětskou 
výživu. Že budu unavená, naštvaná a často vyděšená, totálně ochromená 
tíhou odpovědnosti a budu se s partnerem hádat častěji než dřív – a že to 
není nic nenormálního. 

Kéž by mi byl tak někdo řekl, že pro své děti musíte být k dispozici 
neustále. Ať se stane cokoliv, dokonce i když vás zraní – stále tu musíte být 
pro ně. 

Kéž by mi byl tak někdo řekl, že matkou ale nepřestanete být 
nikdy! Když děti vyrostou a opustí domov, nemáte už žádnou autoritu a 
nemůžete udělat vůbec nic, když chybují. Musíte je prostě nechat jít; ale 
když odcházejí, kus vás odchází s nimi. 
 
Nejsme dokonalí rodiče a nikdo to po nás nechce 

Nejsme dokonalí rodiče a nikdo to po nás nechce. 
Ale dělejme, co je v našich silách. 

A to je docela dobrý přístup i k našemu rodičovství. 
 

Se svolením zpracováno podle knihy: 
Roba Parsons: Jak žít a přežít manželství, 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
www.vira.cz 

 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU 
MODLITBY  NA ROK 2017 

 
Nebeský Otče, 
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši 

http://www.ikarmel.cz/produkt/jak-zit-a-prezit-manzelstvi


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: Umělci 
Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i druhým 
poznávat krásu stvoření. 
Národní úmysl: Abychom neztratili radost z evangelizace, která je 
odpovědí na Boží lásku (EG, č. 81). 
 
 

LITURGICKÉ OKÉNKO 
 

„LITURGIE JE ZDROJ A VRCHOL VEŠKERÉHO KŘESŤANSKÉHO 
ŽIVOTA. JE MÍSTEM, KDE SE SETKÁVÁME                                                

SE VZKŘÍŠENÝM KRISTEM.“ 
 

Je potřeba vnímat liturgii jako jeden z největších pokladů církve, starat 
se o něj a uvědomovat si jeho hodnotu. Když jako kněz jezdím na mše sv. – 
vidím v praxi rozdílnosti – velmi viditelné je to pak ve chvíli, kdy se sejdou 
věřící z různých kostelů a při společné mši někdo sedí, někdo klečí, někdo 
stojí, další neví co dělat – jako by si každý řekl: „To co dělám, jak to dělám 
a kdy to dělám,  je má vlastní věc.“ Jeden známý z evangelické církve, když 
se byl podívat na naší bohoslužbě to v této souvislosti později okomentoval 
slovy: „Mluvíte o jednotě, ale ani mezi vámi, na vlastní bohoslužbě, jednota 
není!“ 

V podobném duchu, se mne jedna katechumenka zeptala: „Jak je 
možné, že lidé, kteří od svého dětství slaví mši svatou a pro něž má být 
zdrojem a vrcholem jejich života, neví, jak je řazen průběh mše, jaké jsou 
jednotlivé úkony, význam jednotlivých gest? Když jsem se totiž zeptala na 
něco v kostele, většinou mi řekli, že neví a poslali mne za Vámi, že jste tam 
od toho?!“ 

Chtěl bych vás proto tedy povzbudit k tomu,                                       
abychom se snažili objevovat význam jednotlivých částí mše sv.,               

k tomu bude sloužit i ono „liturgické okénko“.  

 
ÚVAHA NADE MŠÍ, OD KNĚZE,  Z JEDNÉ PRAŽSKÉ FARNOSTI  

 
Každá velká událost vyžaduje přípravu. Pokud nejsme na mši jen 

diváci, měli bychom se na každou mši také připravit. 



Ve farních ohláškách se často oznamuje hodina začátku mše svaté. 
Je to čas, kdy se u dveří sakristie ozve hlas zvonku a kněz s ministranty 
vstoupí do presbytáře, kněžiště – prostoru, kde se nachází oltář. Je právě 
tento okamžik začátkem mše? Odkdy máme vlastně povinnost zúčastnit se 
nedělní bohoslužby? Už to, že si klademe tuto otázku, svědčí o malém 
pochopení významu našeho nedělního shromáždění. Pokud chci splnit 
přikázání účastnit se mše svaté, je sice důležité vědět, kdy mše začíná, ale 
počítat s vteřinami při svém příchodu znamená, že v chrámě před 
svatostánkem, když se ještě kněz nemodlí, vlastně nemám co dělat. Jak 
slabé pochopení toho, že Ježíš v kostele je i tehdy, když není mše.  

Občas se ozývají hlasy, aby byly kostely otevřené. Nemůžeme do nich 
přijít mimo mši, abychom se modlili. Pokud jsme se však zatím nenaučili 
chodit do kostela dříve přede mší, bojím se, že i po otevření chrámů během 
dne (za hlídání před zloději) by zůstaly kostely přes den prázdné. 

Tak kdy se mi počítá účast na mši? Když stihnu začáteční 
pokřižování? Nebo během úvodní písně? Nebo jak říkávala babička, stačí 
přijít po kázání? To jako může být Bůh spokojen, že jsem vůbec přišel?! 
Nemůžu mluvit o mši jako o daru pro nás, pokud se na ni netěším tak, že 
jsem schopen opustit domov dříve, abych nevstupoval do kostela spolu s 
knězem, když už jde k oltáři. 

Budete-li v neděli na mši ve Francii, Německu, Rakousku či 
Slovensku, zjistíte, že podstatná část lidí je v kostele už 10-15 minut přede 
mší. Přijdete-li stejnou dobu přede mší do kostela v Čechách, můžete se 
právem obávat, zda jste vůbec přišli do kostela, kde bude dnes mše. 

Je-li mše událostí dne, je zapotřebí čas přípravy. Už i návštěva 
Národního divadla obyčejně začíná dříve než představení: obléknout si 
slavnostní oblečení, oholit se, zajít ke kadeřnici… Člověk, který by do 
divadla vtrhl v montérkách, ověšený nákupem ze samoobsluhy, který stihl 
ještě cestou z bufetu, kde do sebe naházel 20 deka salátu, bude v 
prostorách divadla vypadat jako zjevení nebo jako nevychovaný. 

Když se na Slovensku konala inaugurace prezidenta, zrušilo se kvůli 
tomu den před ní diecézní setkání kněží. Biskup se na tuto důležitou 
státnickou událost potřeboval připravit. Bylo by nedůstojné, kdyby se 
takovéto události zúčastnil bez přípravy. 

I když se o nás Češích tvrdí, že určitá ledabylost je naší národní 
vlastností a že nevynikáme příliš v přesnosti, je takováto vlastnost na místě 
i před Bohem?  

Děj, v němž se má odehrát naše setkání s Bohem, abychom neslyšeli 
jen kněze, ale i Boha, který k nám promlouvá, vyžaduje, abychom se 
usebrali. Neznamená to uniknout ze světa, ale vytvořit podmínky pro to, 
abychom ve světě vnímali také svého Stvořitele, který nás vede každou 
minutu našeho života. Během mše se nemáme stát na hodinu či půl druhé 
jinými lidmi, než jsme celý týden. Je však potřebné vytvořit určitou 
přestávku mezi denní šedí a vznešenou posvátnou chvíli.  



„Zuj se a poklekni, protože půda, kde stojíš, je země svatá,“ vyzýval 
Bůh Mojžíše. Jdeme-li promlouvat s Bohem, je potřebné uvědomit si, že se 
jdeme před ním sklonit, nikoliv vytahovat. Abychom svůj život napojili 
sílou, která prýští ze mše, je potřebné přijít ne včas. Je třeba přijít 
dříve! 
  

OZNÁMENÍ 
 
* Farní (A3) kalendář 2017: V minulém čísle Zpravodaje jsem avizoval, 
drobné úpravy bohoslužeb; v této souvislosti, se rovněž naplnila věta na 
jeho spodní straně – „změna vyhrazena“: rozvrh uvedených bohoslužeb 
vznikal za předpokladu v naší farnosti působících dvou kaplanů spolu s 
farářem, nebo alespoň jednoho z nich – což v současné době ani to není. 
Proto ani napsané časy slavnostních bohoslužeb v kostelích, kde se 
obvykle neslouží, neplatí, a aktuální program naleznete ve farním 
zpravodaji, farním webu a na plakátcích. 
* P. Mgr. Josef Nerad, současný farář v Pečkách slaví ve čtvrtek 10. 8. své 
70. narozeniny. Srdečně blahopřejeme a myslíme v modlitbě. 
* AVIZO na ZÁŘÍ: v sobotu 2/9 2017 nebude mše sv. ve Vavřinci (16:00 
hod.) a v Sudějově (18:00 hod.) 
 
 

BŮH MÁ PLÁN I S VÁMI 
AŤ UŽ JSTE PŘIPRAVENI, NEBO NE 

  
 Bůh vás chce použít, má pro vás svůj plán. Počítá se  všemi talenty, 
dary a schopnostmi, kterými vás obdaroval. Pokud jste pohlceni tím, co 
nejste, podívejte se do zrcadla a uvědomte si, že Bůh vidí to, co jste. Vidí 
váš potenciál a svou slávu ve vás.  
 Neporovnává vás s člověkem vedle vás, aby si zjistil, zda jsou vaše 
schopnosti tabulkově srovnatelné. Zajímá ho, jak vy používáte potenciál, 
který do vás vložil. Odpálkuje každou výmluvu, kterou mu nadhodíte, 
abyste mohli ignorovat nebo odmítat jeho dary.  
 V Bibli vidíme, že Bůh povolává a používá různé lidi s různými 
problémy. Někdy povolal lidi, kteří byli na dně, protože se nechali pohltit 
svým hříchem. Někdy – docela často – povolává lidi, kteří jsou nízko na 
společenském žebříčku nebo jsou dokonce ze společnosti vyloučeni. 
Mnoho z nich by mělo docela dobrou výmluvu, proč nemohou Bohu sloužit, 
když je povolal. Jednou jsem četl seznam, který začínal takto:  
 Jakub byl lhář. David byl cizoložník. Abrahám byl moc starý. Timotej 
měl žaludeční vředy. Petr byl zbabělý. Mojžíš koktal a byl vrah. Marek byl 
nespolehlivý. Ozeáš se oženil s prostitutkou. Noemi byla stejně jako Rút 
vdova. Jonáš byl neposlušný. Miriam byla drbna. Tomáš pochyboval. Eliáš 



trpěl depresí. Pavel byl také vrah. Jan Křtitel se legračně oblékal. Marta 
byla příliš úzkostlivá. Zacheus byl moc malý. Maria byla jenom teenager. 
Lazar byl mrtvý. 
 Jaká je vaše výmluva? Bůh na vás něco vidí, něco, co možná nevidíte 
ani vy sami. Volá vás, abyste byli pokorní, spoléhali na něj, a uvědomovali 
si, jak ho potřebujete, abyste mu byli schopni lépe sloužit. 
         Zpracováno podle knihy: Crash test, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 

 
Maria žije pro Boha tím, že žije pro druhé. Roste tím, že 
slouží, že se vydává. A každý člověk roste jedině tím,                

že se vydává. Kdo se chce ušetřit, neušetří se.                                   
Kdo se vydává ve službě pro druhé, jenom ten vnitřně roste.                           

Jenom život pro druhé je opravdový život. 
 

Modlitba k   Panně Marii Nanebevzaté 
 

Ó veliká, vznešená a přeslavná Paní. Padáme na kolena před tvým 
trůnem a pozdravujeme tě z tohoto slzavého údolí. Máme radost z 
nesmírné slávy, kterou tě vyznamenal Bůh. Ó nezapomínej na nás, své 
ubohé sluhy, když nyní vládneš jako královna nebes a země. Nezdráhej se 
obrátit k nám ubohým oči se svého vznešeného trůnu! Čím jsi blíže prameni 
milostí, tím více nás jimi můžeš zahrnouti. Z nebe vidíš lépe naše útrapy, 
proto musíš míti s námi také větší soustrast a více nám pomáhat. Učiň, 
abychom ti věrně sloužili zde na zemi, abychom tě pak jednou mohli velebiti 
v nebi. Dnes, kdy ses stala královnou vesmíru, zasvěcujeme se tvé službě. 
Potěš i nás o této slavnosti a přijmi nás za své poddané. Vždyť jsi naše 
Matka. 
 

Ó Matko nejsladší, Matko nejlepší, tvé oltáře jsou obléhány tolika lidmi, 
kteří ti přednášejí své prosby. Jedni tě žádají o zdraví, druzí o pomoc v 
bídě, jiní o dobrou žeň, jiní o získání soudní pře.  
 

My však tě prosíme o milosti tvému srdci nejmilejší: Vypros nám 
pokoru, odloučenost od světa, odevzdanost do vůle Boží. Vypros nám 
svatou lásku k Bohu, dobrou smrt a nebe. Ó Paní, změň nás z hříšníků ve 
světce! Učiň tento zázrak, jenž tě oslaví víc, než kdybys vrátila zrak tisícům 
slepců a vzkřísila k životu tisíce mrtvých. Ty jsi u Boha tak mocná. Tobě 
stačí jen říci, že jsi jeho Matka, jeho nejmilejší, jeho milostiplná. Co pak by ti 
mohl odepříti? 
 

Ó nekrásnější Královno, neodvažujeme se žádat, abychom tě směli 
uvidět zaživa na zemi. Chceme však přijíti do nebe, abychom tam na tebe 
patřili. Ty nám to musíš vyprosit. Tak pevně doufáme. Amen. Amen. 

Sv. Alfons de Liguori: Glorie di Maria (Chvály mariánské) 


