
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: 01.09. 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. (2/9 není mše) 

Poutní kostel sv. Anny - Sudějov 
SOBOTA – s nedělní platností   18:00 HOD. (2/9 není mše) 

           
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:5/9; 3/10 17:00 HOD.  
           

Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice 
ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci:7/9; 5/10 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 (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/


SVĚTOVÝ DEN MODLITEB 
      ZA PÉČI O STVOŘENÍ 
 

Přijměme výzvu papeže Františka a zapojme se do "Dne, kdy půjdu a 
pomodlím se v přírodě". 
 Tento den má být podle papeže Františka příležitostí poděkovat Bohu 
za krásu světa kolem nás, vyjádřit vděčnost za to, co nám svěřil do péče, a 
prosit ho o pomoc při ochraně všeho stvoření. Kromě toho má také 
inspirovat ke konkrétním iniciativám v boji proti krizi životního prostředí, jíž 
čelí naše planeta. Zamyslet se nad prostředím, ve kterém žijeme, 
nesamozřejmou dokonalostí a provázaností přírodních systémů, a na 
druhou stranu zreflektovat, jak náš životní styl ovlivňuje tyto přirozené 
procesy, je přínosným časem pro všechny. 

„Vyhraďme si pár minut na to, abychom se šli projít do přírody a mohli 
se tu pomodlit. Spiritualita v církvi není odtržena od těla, ani od přirozenosti 
nebo jiných skutečností tohoto světa, ale spíše žije s nimi a v nich, 
sjednocena se vším, co nás obklopuje (Laudato si´, 216),“ říká papež 
František. 

Ať se první zářijový den každoročně stane významnou chvílí modlitby, 
reflexe, obrácení a přijetí důsledného životního stylu, přeje si papež 
František. 
 

Křesťanská modlitba s celým stvořením: 
(Papež František, encyklika Laudato sii) - www.modlitba.cz 

 
Chválíme tě, Otče, se všemi tvory, kteří vyšli z tvé mocné ruky. Jsou 

tví a jsou plní tvé přítomnosti a tvé něhy. Buď chválen! 
Boží Synu, Ježíši, skrze tebe je všechno stvořeno. Přijal jsi podobu v 

mateřském lůně Marie, stal ses součástí této země a díval ses na tento svět 
lidskýma očima. Teď jsi živý v každém stvoření se svou slávou vzkříšení. 
Buď chválen! 

Duchu svatý, jenž svým světlem vedeš tento svět k Otcově lásce a 
provázíš lkání stvoření, ty přece žiješ v našich srdcích, abys nás pobízel k 
dobru. Buď chválen! 

Pane Bože, Jediný v Trojici, úžasné společenství nekonečné lásky, 
nauč nás nazírat tě v kráse světa, kde všechno mluví o tobě. Probuď naši 
chválu a naši vděčnost za každou bytost, kterou jsi stvořil. Dej nám milost, 
abychom se cítili důvěrně spojeni se vším, co existuje. 

Bože lásky, ukaž nám naše místo v tomto světě jako nástrojů tvé 
náklonnosti ke všem bytostem na zemi, neboť žádná z nich není tebou 
zapomenuta. Osvěť ty, kdo mají peníze a moc, aby neupadali do hříchu 
lhostejnosti, aby milovali obecné blaho, podporovali slabé a starali se o 
tento svět, kde žijeme. 



Chudí této země volají: Pane, vezmi nás pod svou moc a do 
svého světla, aby byl ochráněn každý život, aby byla připravena 
lepší budoucnost, aby přišlo tvoje království spravedlnosti, pokoje, 
lásky a krásy. Buď chválen! Amen.  
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
01.09. Světový den modliteb za péči o stvoření 
03.09. 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
    * Poutní slavnost ke cti sv. Jiljí v 8:00 hod., v kostele sv. Jiljí 
             – Uhlířské Janovice 
08.09. Svátek narození Panny Marie  
10.09. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
    * Slavnost posvěcení farního kostela sv. Aloise – Uhlířské Janovice 
           * Poutní slavnost Lipky ke cti Narození Panny Marie v 9:30 hod. 

- není mše sv. v Zásmukách 
    * Slavnost posvěcení fil. kostela sv. Petra a Pavla v Čestíně 
    * Poutní slavnost Košice ke cti Narození Panny Marie 
13.09. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
14.09. Svátek Povýšení sv. kříže 

   * mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v 17:30 hod.  
15.09. Památka Panny Marie Bolestné 
16.09. Památka sv. Ludmily, mučednice 
17.09. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
20.09. Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze; Pavla Chong Ha-sanga 

   a druhů, mučedníků 
21.09. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
23.09. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 
24.09. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
    * Poutní slavnost Hodkov ke cti sv. Václava v 10:00 hod. 
     - není mše sv. v Čestíně 
    * Slavnost posvěcení fil. kostela sv. Mikuláše - Vidice ve 12:00 hod. 
  - není mše sv. v Košicích 
    * Poutní slavnost Horní Kruty ke cti sv. Václava v 15:00 hod. 
26.09. Památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 

   – patronů Staroboleslavské kolegiátní kapituly – mše sv. ve Staré 
   Boleslavi v 18:00 hod. basilika sv. Václava 

27.09. Památka sv. Vincence z Paula, kněze 
    * není mše sv. v Uhlířských Janovicích 
 

27.09. VIGILIE SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA VE STARÉ BOLESLAVI 
 
1800  Mše sv. z vigilie slavnosti sv. Václava v kryptě  



  MODLITBA ZA NÁROD:  Modlíme se ji v čase převozu Relikvie sv. Václava do Staré 

Boleslavi 

 
Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou 

a úrodnou vlast. Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům 
vnějším i škůdcům vnitřním. Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí osobnosti 
všude, kde chybí. Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, 
abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě po  vzoru sv. knížete 
Václava zodpovědně konali svůj úkol.  Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 
1930 Přivítání relikvie sv. Václava v průvodu s litaniemi 
2000 Slavnostní svatováclavský koncert a nešpory   
 
28.09. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,  
HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA  

Basilika sv. Václava 
630 Anděl páně, modlitba se čtením  
700 Latinská mše sv. v kryptě  
830 Mše sv. v kryptě  
1400 Modlitba za národ u Palladia země české 
       v basilice sv. Václava! 
1300 a 1500  prohlídka basiliky s výkladem  
1700  Koncert   

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 
1000 SLAVNOSTNÍ KONCELEBROVANÁ  POUTNÍ BOHOSLUŽBA 

 

29.09. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
30.09. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 

FATIMA 1917 – 2017 – SLAVENÍ JUBILEA V ČR 

Program národní poutě ČR do portugalské 
Fatimy proběhne ve dnech 12. – 13. 9. 2017 pod 
vedením našich biskupů českých a moravských 
diecézí. Při hlavní bohoslužbě 100. výročí zjevení 
Panny Marie v Cova d ́Iria převezme z místa 
zjevení předseda ČBK primas český a arcibiskup 
pražský kardinál Dominik Duka OP milostnou 
sochu Panny Marie Fatimské.  

PROGRAM POUTI SOCHY PANNY MARIE 
FATIMSKÉ V DIECÉZÍCH ČECH A MORAVY naleznete na 

www.fatima2017.cz 

ARCIDIECÉZE PRAŽSKÁ 
Pátek 15. 9. 2017 – Památka Panny Marie Bolestné                            

http://www.fatima2017.cz/


- slavnostní zahájení poutě milostné sochy Panny Marie Fatimské                        
v katedrálách a na poutních místech diecézí Čech a Moravy. 

PRAHA KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA – pátek 
15. 9. 2017 16:00 hod. Fatima – výzva k modlitbě a pokání. 
Meditace – modlitba v katedrále u milostné sochy Panny Marie 
Fatimské – Mons. Pavel Dokládal a Ing. Hana Frančáková z ČM 
Fatimy Koclířov / 17.00 hod. Pontifikální mše sv. – hlavní 
celebrant a kazatel arcibiskup pražský a primas český J.Em. 
kardinál Dominik Duka OP, koncelebrují kněží z arcidiecéze; 
18.30 hod. Znamení úcty – společná cesta z katedrály na 
Loretánské náměstí – Modlitba za Prahu a arcidiecézi – Te Deum, 
národní a fatimská hymna  

PROGRAM NA POUTNÍCH MÍSTECH PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE 

 SVATÁ HORA – středa 27. 9. 2017 - 15.00 hod. modlitba 
růžence, možnost svátosti smíření / 16.00 hod. výklad; 17.00 
hod. mše svatá; po skončení průvod zakončený uctíváním 
sochy Panny Marie Fatimské  

 Stará Boleslav při mši národní Svatováclavské pouti ve 
čtvrtek 28. 9. 2017  

MODLITBA JUBILEA FATIMY 2017 

Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria, Královno posvátného 
růžence z Fatimy! Požehnaná mezi všemi ženami, Ty jsi obraz Církve 
oděné do velikonočního světla, Ty jsi sláva našeho lidu, Ty jsi vítěz 
nad znamením zla. Proroctví milosrdné lásky Otce, učitelko zvěstování 
radostné zvěsti Syna, znamení hořícího ohně Ducha Svatého, uč nás, 
v tomto údolí radostí a bolestí věčným pravdám, které Otec zjevuje 
svým maličkým. Ukaž nám moc svého ochranného pláště. Tvé 
Neposkvrněné Srdce ať je útočištěm hříšníků a cestou vedoucí k 
Bohu. V jednotě se svými bratry a sestrami, ve víře, naději a lásce, 
odevzdávám se Tobě. Skrze Tebe, v jednotě se svými bratry a 
sestrami se zasvěcuji Bohu, ó, Panno Růžence z Fatimy. A takto 
obklopen(-a) Světlem, které vychází z Tvých rukou, smím chválit 
Hospodina navěky věků. Amen  

Můžeme připojit i modlitbu z Fatimy ZA MÍR:  

Bože, Nejsvětější Otče, který jsi nám dal svůj Pokoj skrze Ježíše 
a skrze Něj jsi nás chtěl přivést k svému Srdci - na tomto místě, kde 



nás Panna Maria zve k modlitbě za mír ve světě a kde nás Anděl Míru 
povzbuzuje ke klanění Bohu - , dej nám, prosíme, ať mezi všemi lidmi 
zavládne mír; ať vůdcové národů hledají cesty ke spravedlnosti, ať 
všichni dosáhneme míru v srdci a na přímluvu Královny Míru se 
smíme stát tvůrci světa, v němž se šíří a roste bratrství. Skrze Krista, 
našeho Pána. Amen  

s hlavní zásvětnou modlitbou Matce Boží:  

Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému 
Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou 
ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat 
pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i 
těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která 
mne vede k Bohu. Vypros mi milost, abych se z lásky 
k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a 
na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. 
Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti 
Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji.  
AMEN.                             A nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!   
 

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: Farnosti ve službě misiím 
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení 
víry a svědectví lásky. 
Národní úmysl: Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše 
bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní (EG, č. 
100,101). 
 

 TV NOE MÁ DVĚ NOVÉ MOBILNÍ APLIKACE 
 

Sledovat živé vysílání kdekoliv na světě, prohlédnout si televizní 
program, vybrat oblíbený pořad z videoarchivu nebo se sám stát 
reportérem. To vše umožňují dvě nové mobilní aplikace, které vydala 
TV Noe v posledních týdnech. 



V polovině července vydala česká křesťanská Televize Noe mobilní 
aplikaci pro systém Android. Ta umožní uživatelům například sledovat 
živé vysílání nebo si prohlédnout televizní program. Užitečný bude také 
vstup do videoarchivu a sledování aktualit. Skrze aplikaci mohou také diváci 
podpořit vysílání nebo se dostat na sociální sítě či k užitečným kontaktům. 
Zájemci se ale mohou také stát blízkými spolupracovníky TV Noe. K tomu 
slouží druhá aplikace NOE Reporter vydaná 10. srpna. Umožňuje zaslat do 
televize krátká videa z mobilů nebo tabletů, která pak poslouží pro vysílání. 
 

LITURGICKÉ OKÉNKO 
 

Která místa jsou v kostele nejdůležitější? 
 

Tři věci hrají při mši tak důležitou roli, že jim byla ve struktuře kostela 
dána stálá místa a proto např. při koncertech, je přísně zakázáno je jakkoli 
posouvat; přenášet nebo odstraňovat!  

Oltář tvoří ústřední pozici celého kostela a je symbolem Ježíše, 
„živého kamene“, na kterém je postavena církev (1 Petr 2,4). Na něm se při 
slavení eucharistie zpřítomňuje Ježíšova oběť na kříži a jeho 
zmrtvýchvstání. Je to také tabule, ke které je zván Boží lid. Z úcty 
k Ježíšově oběti kněz na začátku a na konci mše svaté oltář políbí. 

Ambon (lektorský pult) je místem, kde z Bible čteme Boží slovo. Mezi 
Ježíšovou přítomností v Božím slově a jeho přítomností na oltáři je velmi 
úzké spojení. 

Sedes, křeslo celebranta (většinou biskupa nebo kněze). Během 
liturgie celebrující biskup nebo kněz představuje lidu Boha, zároveň i lid 
Bohu. Kvůli tomuto úkolu je mu vyhrazeno zvláštní místo (na kterém by 
nikdo jiný neměl sedávat).  

 
Mimo mši je nejdůležitější místo určeno svatostánku, krásné schránce, 

kde se uchovává „chléb“, hostie, které jsou Ježíšovým tělem. Věčné světlo, 
svítí ve dne i v noci na počest Ježíše, který je skutečně a podstatně 
přítomný  v Nejsvětější svátosti.  

 
 Aplikace (Stažení zdarma: Google play; App Store) Tweetuj 

s Bohem (#TwGOD) je velice užitečný nástroj pro každého, 
kdo má otázky týkající se víry. Aplikace #TwGOD obsahuje základní 
modlitby a odpovědi pro mši v mnoha jazycích. „Takže nyní ti už stačí 
vzít si svůj telefon, aby ses mohl/a plně účastnit mše svaté, ať už jsi 
kdekoliv a aniž bys znal/a místní jazyk.“  
 Aplikace může být také velmi užitečná bez související knihy 
„Tweetuj s BOHEM“ (www.paulinky.cz). Má čtyři hlavní funkce: 
základní mešní texty, pokladnu katolických modliteb, rozsáhlý seznam 
otázek a funkci SCAN pro uživatele bez přístupu ke knize.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.telepace.tvnoe
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.telepace.tvnoe
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.telepace.tvnoereporter
http://www.tweetingwithgod.com/cs/content/110-proc-je-bible-tak-dulezita
http://www.tweetingwithgod.com/cs/content/342-co-znamena-vseobecne-knezstvi-vsech-vericich
http://www.tweetingwithgod.com/cs/content/342-co-znamena-vseobecne-knezstvi-vsech-vericich
http://www.tweetingwithgod.com/cs/content/348-je-jezis-v-eucharistii-skutecne-pritomny-co-je-konsekrace


Cílem projektu je pomáhat mladým lidem nalézat 
odpovědi na jejich otázky o víře. Na počátku projektu 
#TwGOD stáli reálné otázky současných mladých lidí, 
kteří sami dali podnět k tomu, aby odpovědi, k nimž 
společně dospěli v dialogu se svým knězem, vyšly v knižní 
podobě a posléze i elektronicky. 
 
 

OZNÁMENÍ 
 
* Nejbližší setkání Pátečníků proběhne při pouti do kláštera sester 
trapistek v Poličanech 1/9 2017 – odjezd od kostela sv. Aloise v 5:00 hod. 
* Pátek 1. září 2017 od 19:00 hod. „Modlitba rodičů za děti“ - v kostele sv. 
Jiljí spolu s úpravou a úklidem přístupové cesty a pozemku před kostelem. 
* V sobotu 2/9 2017 se bude konat komentovaná prohlídka v kostele sv. 
Jiljí ve 13:00 hod. 
* V sobotu 2/9 2017 nejsou „Mše s nedělní platností“ ve Vavřinci a 
v Sudějově; 27/9 není mše sv. u sv. Aloise v Uhlířských Janovicích 
* Vikariátní konference se koná 19.09. 2017 v Kostelci n.Č.L. – mše sv. 
v 9:30 hod. 
* V měsíci září prosím sledujte a zaznamenejte si pozorně rozpisy 
bohoslužeb v jednotlivých kostelích – zvl. Poutní a posvícenské mše, a 
nekonání mší na obvyklých místech.  
* Během září se bude konat modlitba u kapličky v Sudějově, spolu 
s úklidem kapličky a výsadbou zeleně;  a modlitba u křížku v parku v 
Uhlířských Janovicích s drobnými pracemi v parku. Termíny budou 
oznámeny později. 
* 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 nadcházejícího školního roku 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. 
* Poutní zájezd autobusem na Národní svatováclavskou pouť 2017 do 
Staré Boleslavi – pokud máte závazný zájem, přihlaste se do neděle 10/9 
2017, buď u Miriam Houdové nebo u P. Michala 

 

„Bratrská láska ať trvá; 

 s láskou přijímejte i ty, kdo pr ̌icházejí odjinud  

– tak někter ̌í, aniž to tušili,  měli za hosty anděly.“ 
 Žid 13,1 


