
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: 06.10. 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:3/10; 7/11 17:00 HOD.  
           

Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice 
ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci:5/10; 9/1117:00 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 (kaplan): 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/


 

MODLIT SE, JE LEPŠÍ, NEŽ … 
http://www.adoptujsipolitika.cz 

 
Naším cílem je motivovat lidi k modlitbě za konkrétní politiky, kteří v 

poslanecké sněmovně, senátu, vládě a ve funkci prezidenta ČR rozhodují o 
zákonech a o směřování naší země. Nejde nám o propagaci jednotlivých 
politických stran ani o prosazení jakéhokoli politického názoru. Jako 
křesťané věříme, že tím, že se sjednotíme v modlitbě, můžeme ovlivnit, co 
se v naší zemi děje.  

Věříme, že Bůh touží po tom, aby křesťanské hodnoty jako 
spravedlnost, čestnost či úcta k životu, byly respektovány i na politickém 
poli. Uplatňování těchto hodnot máme od politiků očekávat. Místo neustálé 
kritiky a odmítání politiky chceme zaujmout postoj, který bude odrážet 
zodpovědnost za naši zem a za její budoucnost. 
 

UNIVERZÁLNÍ MODLITBA 
Nebeský Otče, 

jsi Pán pánů, Král králů i Autorita autorit. 
Proto tě prosím za (JMÉNO POLITIKA). 

Dej se mu poznat jako Pravda, která mu pomůže žít život ve Světle. 
Daruj mu živou a pevnou víru, která odolá nesprávným názorům        

panujícím v našem světě. 
Naplň ho odvahou prosazovat spravedlnost, čestnost, pokoj a další tvé 

principy a hodnoty tam, kde pracuje a žije. Povzbuď ho, aby hledal pravdu 
a aby ji šířil všude, kde je to možné. 

Pomáhej mu, aby byl vnímavý a citlivý k potřebám druhých. 
Požehnej i jeho rodině a jeho blízkým láskou, pokojem a radostí. 

Prokaž mu, Pane, své veliké milosrdenství. 
Amen. 

 

Křesťané mají svojí modlitbou doprovázet 
politiky, i ty chybující. Nemodlit se za všechny vládní 
představitele je hřích. Křesťané mají svojí modlitbou 
doprovázet politiky, i ty chybující – řekl papež František při mši svaté v kapli 
Domu sv. Marty (18.9.2017). K modlitbě vybídnul také samotné politiky, 
protože jinak hrozí, že se uzavřou do svojí skupinky. Uvědomuje-li si vládce 
svoji podřízenost lidu i Bohu, pak se modlí. 
  „»Ne, já jsem ho volil, volil jsem jej.« - » Já jsem ho nevolil, ať si dělá 
své.« Nikoli, my nesmíme ponechat vládnoucí představitele samotné. 
Musíme je provázet modlitbou. Křesťané se mají za vládce modlit. Někdo 
řekne: »Ale otče, jak se mám modlit za toho, který dělá tolik špatností?« - 
Tím více to potřebuje. Modli se a čiň pokání za vládce. Přímluvná modlitba, 
jak krásně říká Pavel, je za všechny krále, za všechny, kdo mají moc. Proč? 

http://www.adoptujsipolitika.cz/


Abychom mohli vést život pokojný a klidný. Když je vládce svobodný a 
může vládnout v míru, má z toho prospěch všechen lid.“ 

V závěru pak vybídnul ke zpytování svědomí: 
„Prosím vás: každý si dnes vezměte pět minut, ne víc. *Komu je 

svěřena vláda, ať se zeptá: »Modlím se k Tomu, kdo mi prostřednictvím lidu 
dal moc?«.  

*A komu ne, ať se ptá, zda se modlí za vládce. Ale nikoli si říci: »Za 
toho a toho se budu modlit, protože mi vyhovují, a potřebují to více než 
tamten.« Modlím se za všechny vládce? A když při zpytování svědomí 
zjistíte, že se za vládce nemodlíte, jděte se vyzpovídat, protože nemodlit se 
za vládce je hřích.“ 

Končil papež František svoje ranní kázání v kapli Domu sv. Marty. 
(www.vira.cz – zkráceno – celý text: 

http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Krestane-maji-svoji-modlitbou-
doprovazet-politiky.html 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
01.10. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
02.10. Památka sv. Andělů strážných 
04.10. Památka sv. Františka z Assisi 
07.10. Památka Panny Marie Růžencové – modlitba RŮŽENCE SVĚTLA 

   za naši farnost od 10:00 hod. ve farním kostele sv. Aloise 
08.10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
14.10. Slavnostní mše sv. ke 140. Výročí posvěcení 

   kostela sv. Vavřince ve Vavřinci   v 16:00 hod.;  
           celebrantem mše sv. je P. Mgr. Josef Nerad   
15.10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  
* Slavnost Posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách 
* Slavnost Posvěcení kostela Narození Panny Marie v Košicích 
* Poutní slavnost ke cti sv. Havla – Skvrňov v 15:00 hod. 
17.10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
21.10. Památka bl. Karla Rakouského 
22.10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – DEN MODLITEB ZA MISIE – SBÍRKA  

 

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro 
duše v očistci  už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října),                                                                              
pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2.-8. listopadu. 

28.10. Svátek Šimona a Judy, apoštolů 
 
29.10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – ZMĚNA ČASU! 
 
 
**************************************** 

http://www.vira.cz/
http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Krestane-maji-svoji-modlitbou-doprovazet-politiky.html
http://www.vira.cz/Texty/Aktuality/Krestane-maji-svoji-modlitbou-doprovazet-politiky.html


01.11. Slavnost Všech svatých – mše ve farním kostele sv. Aloise  
02.11. Památka Věrných zemřelých – mše ve farním kostele v 17:30 hod. 
 
 

OHLÉDNUTÍ ZA 
CELOSTÁTNÍM 

SETKÁNÍM 
MLÁDEŽE 

V OLOMOUCI                                    
2017 

 
V úterý 15. srpna jsme s kutnohorským spolčem vyrazili z Kolína směr 

Olomouc, kde jsme byli na celostátním setkání mládeže Olomouc 2017 až 
do neděle 20. srpna. Ubytovaní jsme byli na vysokoškolskýkch kolejích. 

Po příjezdu jsme šli na mši a večer na nás čekala katecheze a 
společný program. Středu jsme strávili nejprve na přednáškách a po mši 
jsme měli oběd. Odpoledne jsme se těšili na setkání s Jiřím Strachem a 
večer na nás opět čekala katecheze a společný program. Podobně jsme 
strávili i čtvrtek a pátek dopoledne. Odpoledne jsme se pak vydali na Svatý 
kopeček, kde jsme měli mši svatou a petardy. Sobota byla zároveň 
setkáním rodin, takže někdo se sešel se svojí rodinou a ostatní měli volno. 
V neděli jsme pak měli pouze dopoledne mši 
svatou a vraceli jsme se speciálně 
vypraveným vlakem domů. 

Jsem moc ráda, že jsem mohla být na 
setkání, kterého se celkově zúčastnilo 7 000 
mladých lidí z ČR. Domů jsem se vracela 
s pocitem toho, že jsem poznala nové lidi, 
s kterými jsem mohla sdílet svoji víru a řadu 
dalších věcí.                            Anna Šustková 

 

 

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: Práva dělníků a nezaměstnaných - Za svět práce, aby 
všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se dala 
možnost přispět k budování společného dobra. 
Národní úmysl: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v 
převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost 
jsou ctnostmi silných (EG, č. 288). 
 
 

LITURGICKÉ OKÉNKO 
 

Která místa jsou v kostele nejdůležitější? 
 
Minule jsme jsme se věnovali: Oltáři; Ambonu, Sedes – křeslo celebranta a 
Svatostánku. 

 
Zpovědnice - zpovědní místnost - jedná se o místo, ve kterém 

můžeme jedinečným způsobem zakoušet Boží milosrdenství. Zpovědnice je 
místem, kde se hříšný člověk setkává s Bohem, který mu projevuje svou 
lásku a nabízí mu své odpuštění. Ve zpovědnici se uskutečňují jedinečná 
setkání člověka s Bohem. Proto bychom měli mít i k tomuto místu zvláštní 
úctu. 

Křtitelnice slouží k udělování křtu. Jedná se tedy o místo, které je pro 
náš křesťanský život velmi důležité. My častokrát vodu křtu spojujeme s 
tím, že smývá dědičnou vinu (případně všechny vykonané hříchy). Je ale 
dobré si uvědomit, že vodu běžně nepoužíváme pouze k umývání, ale že 
má pro nás životodárný význam. Bez vody nejsme schopni příliš dlouho žít. 
Když se vypravíme na poušť, budeme moci vidět, že tam, kde není voda, je 
sucho, prázdno, „mrtvo“. Pokud ale bude v poušti přítomna voda, 
nalezneme oázu, ostrůvek života. Voda křtu je pro nás pramenem života. A 
tento pramen vyvěrá právě z křtitelnice. Je skutečně dobré 
si toto občas uvědomit, a třeba při výročí křtu přistoupit ke 
křtitelnici  a obnovit své křestní vyznání.  
 Paškál  - je zdobená vosková svíce, která se světí o 
velikonoční vigilii a stojí pak u oltáře až do Slavnosti seslání 
Ducha svatého. Světí ji kněz u vchodu do kostela 
bezprostředně po svěcení ohně, od něhož ji také zapálí. 
Velikonoční svíce je symbolem zmrtvýchvstalého Pána 
Ježíše Krista jako Světla světa. To připomíná také kříž, který kněz při 
svěcení do svíce vyryje, jakož i řecká písmena Alfa a Omega. Při svěcení 
kněz také do svíce vsadí 5 kadidlových zrn do tvaru kříže, která připomínají 
pět ran Ježíše Krista 

 



NĚKDY JE DOBRÉ OHLÉDNOUT SE ZPÁTKY 
„Slavit budu tvé jméno Bože pro tvou dobrotu a tvou věrnost. Když 

jsem volal, vyslyšels mě, v mé duši jsi rozhojnil sílu.“ (Srv. Ž 138,2-3) 
 

Často Boha o něco prosím – o mnoho malých i velkých věcí. 
Hledávám útěchu v Boží náruči a věřím, že mi ji poskytne. Někdy se mě ale 
zmocní pochybnost a strach, občas necítím žádnou odezvu… 

Nedávno jsem přemýšlela o tom, kolik mých úpěnlivých proseb Bůh 
skutečně vyslyšel. Ke svému překvapení jsem si uvědomila, že mnoho. 
Zajímavé je ale, že jsem si toho mnohokrát vlastně ani nevšimla! Snad 
proto, že se konkrétní problémy někdy nevyřešily přesně tak, jak jsem 
chtěla anebo k jejich vyřešení došlo v jiném čase, než jsem si 
představovala. Když se ale zamyslím, všechno vlastně přišlo tak, jak mělo, 
a v tu pravou dobu. 

Někdy je totiž dobré ohlédnout se zpátky a zjistit, kolik jsme toho 
od Boha už vlastně dostali. Uvědomit si, v kolika ohledech už naše volání 
bylo vyslyšeno. Takové ohlédnutí může být obrovskou posilou ve dnech, 
kdy si připadáme od Boha vzdálenější, nebo se nám zdá, že se stále 
trápíme stejnou věcí a řešení nepřichází. 

Při takovém ohlédnutí si možná více 
uvědomíme, jak je nám Bůh stále na blízku, jak 
plní naše životy svou dobrotou, 
milosrdenstvím. Když si uvědomíme, kolikrát 
jsme volali a On nás vyslyšel, najdeme v sobě 
mnoho sil k dalším bojům ve všech oblastech 
našeho života a přestaneme pochybovat. 

Znovu uvěříme, že On má skutečnou moc nás vyvést ze všech našich 
bolestí, strachů a nemocí, a to v ten pravý čas a tou nejlepší cestou. 

 

OZNÁMENÍ 
 
* Vikariátní konference se koná 17.10. 2017 v Kostelci n.Č.L. – mše sv. 
v 9:30 hod. Celebrant: J.Ex. Mons. Václav Malý 
* Nabídka výletu na podzimní prázdniny: Cesta do kláštera 
premonstrátů v Želivě 26. 10. 2017 - Na cestu se vydáme v 8:30 
autobusem z náměstí v Uhlířských Janovicích – Program: 10:00 - prohlídka 
klášterních prostor a sbírek v nich umístěných s výkladem odborného 
průvodce, při prohlídce uvidíme unikátní interiéry této národní kluturní 
památky, především konvent kláštera s přilehlým kostelem Narození Panny 
Marie, který po požáru na počátku 18. století přestavěl významný český 
architekt Jan Blažej Santini, 11:00 - hra dobýváme Trčkův hrad, 12:00 – 
modlitba Anděl Páně v kostle Narození Panny Marie, 12:15 – oběd v 
klášterní restauraci, 13:00 – tvořivá dílna,výroba maňásků, 14:00 – 



komentovaná prohlídka klášterního pivovaru, seznámíme se se 400 let 
starou tradicí vaření piva v želivském klášteře a uvidíme, jak se zde vaří 
pivo dnes. Předpokládaný návrat do Uhlířských Janovic 16:30. 
* Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018: Rodiče, přihlaste své děti u P. 
Michala, předpoklad výuky od října, dle zájmu bude určeno místo a další náležitosti. 
* V plánu doby velikonoční 2018 je i udílení svátosti biřmování – tato je také 
nazývána svátostí křesťanské dospělosti - kdo máte zájem tuto svátost přijmout, 
přihlaste se u P. Michala. Biřmování je možné přijmout v doporučeném věku od 15 let 
a dále.  

*  V sobotu 18/11 2017 nejsou „Mše s nedělní platností“ ve Vavřinci a 
v Sudějově.  

 
ŘÍJEN – MĚSÍC PANNY MARIE 

 
Ahoj děti, asi už znáte maminku Ježíška, Pannu Marii, 

která je v nebi.  Když žila přibližně před 2000 lety na zemi, 
narodil se jí syn Ježíš a vychovávalo ho společně se sv. 
Josefem. Protože teď už je v nebi, nemůžeme ji vidět, ale 
když si s ní budeme povídat, pocítíme, že je s námi. Můžeme 
jí říct úplně všechno a bude ráda, když ji o něco poprosíme, 
protože pak nám může pomoci, může se za nás u Boha 
přimlouvat, aby naše prosby vyslyšel. Panna Maria má moc 
nás všechny ochránit, musíme se jí ale svěřit, dovolit jí vzít 
nás do své náruče. Miluje především děti a chce je učinit 
šťastnými. Ona nás vede, žehná nám a pomáhá nám být 

dobrými. Zato vše ji patří velké a upřímné poděkování.  
Určitě víte, že jednou z možností, jak Panně Marii vyjádřit vděčnost a 

děkovat jí, je modlitba růžence, při které bereme do ruky šňůru padesáti 
pomyslných perel. Ke každé perle pak můžeme přidat jeden "Zdrávas 
Maria". Je to jako když Panně Marii podáváme kytici padesáti krásných 
růží. 

Panně Marii můžeme samozřejmě děkovat a dělat jí radost i jakkoliv 
jinak, každého z vás může napadnout něco pěkného, z čeho bude mít 
Panna Maria radost. 
 

Podzimní dárky pro Pannu Marii  
Pokud byste chtěli, můžete také během října pro 

Pannu Marii jako symbol díků vyrobit třeba nějaký hezký 
podzimní dárek, nakreslit obrázek nebo něco pěkného 
napsat a přinést to do kostela (nebo poslat po rodičích, 
babičce, dědečkovi nebo nějakém kamarádovi). Můžete je 
pak umístit přímo k soše Panny Marie.                    Miriam 
  


