
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: 03.11. 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:7/11; 5/12 17:00 HOD.  
           

Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice 
ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci:9/11;7/12 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 
 
Výpomocný duchovní (Zásmuky): R.D. Václav Nekolný 321 796 177 
(Farní vikář (kaplan): R.D. Mgr. Andrzej Czesław Grygiel 607 953 260) 

mailto:crossmenmp@me.com
mailto:kc.jilji@gmail.com
http://www.farnostjanovice.cz/


Každá svíčka na hřbitově nebo v domácnosti nám může 
zpřítomnit světlo velikonoční svíce – paškálu, tedy té svíce, 

která je symbolem vzkříšeného Krista, symbolem naší naděje.  
Ve světle Kristova vzkříšení potom není památka na zesnulé jen 

prostorem zármutku a vzpomínání,ale je ozářena světlem,                        
které ukazuje k vrcholné budoucnosti.  

Mons. Aleš Opatrný 
 

PROBUZENÍ PO SMRTI 
 

Náznak našeho domova ve věčnosti 
 

Jsme-li hladoví, ukazuje to na to, že existuje něco 
jako potrava. Kdybychom byli bytostmi, které normálně nejedí a nejsou 
vybaveny k jídlu -  pociťovali bychom hlad? A všimněte si, jak jsme neustále 
překvapováni časem („Jak ten čas letí! To snad není ani možné, že John už 
je dospělý a oženil se!“) Proč jsme tak časem zaskočeni? Ledaže v nás 
vskutku existuje něco, co není dočasné… Touha po věčnosti je totiž 
zabudována v nás všech.  

Jestliže si tedy stěžujeme na čas a radujeme se ze zdánlivě 
bezčasového okamžiku, napovídá to, že jsme vždycky nebyli, nebo 
navždycky nebudeme bytostmi závislými čistě na čase. Napovídá to, že 
jsme byli stvořeni pro věčnost. Nejen že jsme časem tísněni, zdá se, že si 
na něj nejsme schopni ani za tisíc generací zvyknout.  Vždycky nás čas 
ohromuje – jak rychle plyne, jak pomalu plyne, kolik ho už uplynulo. Kam se 
ten čas poděl, vykřikujeme. Nejsme s to se mu přizpůsobit, nejsme v něm 
doma. Je-li tomu tak, může se to jevit jako silný náznak toho, že existuje 
věčnost a že ta je naším domovem.  
 

Touha po radosti ukazuje k Bohu 
 

C. S. Lewise přivedla k Bohu jeho touha po radosti, která zde na zemi 
nemůže dojít naplnění. Pozemské skutečnosti totiž radost slibují jen 
zdánlivě. Zprvu je v našem životě touha po něčem nepojmenovatelném. Je 
to přání, které námi proniká při vůni hořícího ohně, nebo při volání divokých 
kachen, které nám letí nad hlavou. Pak ale tuto svou touhu spojíme s 
nějakým pozemským předmětem. Věříme, že ji nalezneme, jestliže 
vyšplháme na vrchol vysněné hory, když najdeme vzácnou květinu, 
získáme lásku určité krásné ženy, nebo když doplachtíme ve své 
plachetnici až za modrý obzor ke své vlastní objevené zemi.  

A přece, ať už je předmětem našeho hledání cokoliv, jakmile to 
najdeme, poznáváme, že to vůbec neobsahuje tu radost, která nám lámala 
srdce touhou. Člověk tak dochází k poznání, že lidská duše byla stvořena, 
aby se těšila z nějakého nekonečného „předmětu“. Když zde na zemi 



člověk po něčem touží, zahlédne matně věčnost a Boha. Ve všech našich 
tužbách tak ve skutečnosti toužíme po Bohu:  Existuje totiž jen jeden 
Pramen Radosti. 
  

Probuzení po smrti 
 

Vzpomínám si, jak jsem na jednom obědě mluvil s C. S. Lewisem o 
smrti, nebo spíše řečeno o probuzení po smrti. Ať to bude jakékoliv, říkali 
jsme, že naše reakce bude: „Jakpak by ne! Ovšem, je to právě takové! 
Jak by to mohlo být jiné?“ Oba jsme se při tom usmívali. Bude to asi jako 
přijít (opravdu) domů…  
 

Zpracováno podle knihy Sheldona Vanaukena, 
Přísné milosrdenství, C. S. Lewis a příběh velké lásky;  

kterou vydalo nakladatelství Návrat www.navrat.cz .  
Redakčně upraveno www.vira.cz 

 

 

Plnomocné odpustky pro duše zemřelých,         

které potřebují očištění, můžeme získat prvních osm listopadových dnů. 
Podmínkou jsou známé úkony: 

• Přijetí svátosti smíření 
•Eucharistie 

•modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba) 
*Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru). 

 
Od - poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro 

duše v očistci získat návštěvou kostela  spojenou  
s modlitbou Páně a Vyznáním víry. 

 
Předpokladem je, pokřtěný (ne exkomunikovaný) katolík, který je ve 

stavu milosti aspoň po předepsaných úkonech, má úmysl odpustek získat a 
nemá sebemenší zalíbení v hříchu. 
 Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním 
rozmezí. Na jejím základě lze získat více odpustků, avšak pro každý 
odpustek zvlášť je nutné přijmout Svátost oltářní a pomodlit se 
předepsanou modlitbu. Za jeden každý den se získá vždy jen jeden 
plnomocný odpustek. Při obtížích mohou předepsané skutky zaměnit 
zpovědníci za jiné anebo se bude jednat o odpustek částečný. 
 Navíc lze pro zesnulé získat částečné odpustky kterýkoliv jiný den za 
podmínek, které platí pro listopadový oktáv (zpověď, eucharistie, modlitba 
za papeže a zemřelé), a také zbožnou invokací Odpočinutí věčné dej 
zemřelým, ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen. 
Dále i recitací ranních chval či nešpor officia za zesnulé. (Denní modlitba 
církve, str. 1785nn nebo 1628nn).  

http://www.navrat.cz/
http://www.vira.cz/


POBOŽNOSTI ZA ZEMŘELÉ  NA HŘBITOVECH 
 
1/11 středa: Zásmuky v 15:00 hod.; Žíšov 16:00 hod. 
2/11 čtvrtek: Uhlířské Janovice 16:00

 
hod. 

4/11 sobota: Vavřinec 15:15 hod.; Rašovice 17:15 hod. 
5/11 neděle: Čestín 9:15 hod.; Košice u kostela 11:30 hod. 
7/11 úterý: Malejovice - navazuje na mši sv. 
9/11 čtvrtek: Krsovice – navazuje na mši sv. 
 

Bože, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, 
dopřej mi ale, abych dobrým životem,  

milující Tebe, sebe a druhé,  
byl v té chvíli připraven vstoupit  

do Tvé šťastné náruče. 
(Mychal Judge OFM (1933-2001) Kaplan newyorských hasičů, 

jenž zahynul při teroristickém útoku 11.9.2001) 

 
LITURGICKÝ KALENDÁŘ 

 
01.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek 

 – mše ve farním kostele sv. Aloise Uhlířské Janovice  v 17:30 hod.  
Svatí působí jedinečným kouzlem. A nám se zdá, že svatost je 

určena jen pro dokonalé nebo pro podivíny.  
A přitom svatý Pavel nazýval křesťany všeobecně "svatými", 

ačkoli znal jejich lidskou slabost, včetně své vlastní...Podle Pavla 
nejsme svatí proto, že bychom byli zvláště dokonalými lidmi, nýbrž 
proto, že si nás Bůh povolal, že se nám Bůh zjevil v Ježíši Kristu a 
daroval nám víru v něho.  

 
02.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

 – mše ve farním kostele sv. Aloise Uhlířské Janovice v 17:30 hod. 
- předchází pobožnost na zdejším hřbitově v 16:00 hod. 

 
04.11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 
05.11. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
09.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
10.11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 

11.11. Památka sv. Martina, biskupa 
12.11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

  - SBÍRKA na charitní činnost v arcidiecézi 
* Poutní mše sv. ke cti sv. Martina od 10:00 hod.  
v Petrovicích -  tuto neděli není mše sv. v Čestíně! 

 



13.11. Památka sv. Anežky České, panny 
17.11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
19.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Den bible – SBÍRKA na biblické dílo 

 
„Máte v rukou něco božského: knihu jako oheň, knihu, 

v níž Bůh promlouvá. Proto si pamatujte: Bible není 
vyrobená proto, aby se položila na polici, nýbrž aby byla 
držena v ruce, aby byla často čtena, každý den, o samotě 
nebo i ve společenství.  

Chci se vám svěřit, jak čtu svou starou Bibli. Často ji vezmu, 
přečtu kousek, pak ji odložím a nechávám Ježíše, aby se na mě díval. 
Nejsem to já, kdo se dívá na něho, on se dívá na mě: Bůh je skutečně 
tam, je přítomný. Tak se jím nechávám pozorovat a cítím – a není to 
sentimentální – vnímám v hloubce, co mi Pán říká. 

„Někdy nemluví. A tedy necítím nic, jen prázdno, prázdno, 
prázdno… Avšak trpělivě tam zůstávám a takto ho očekávám, četbou 
a modlitbou. Někdy dokonce při modlitbě usnu, ale to nevadí: Jsem 
jako syn v blízkosti svého otce, a to je to, na čem záleží. Chcete mi 
udělat radost? Čtěte Bibli.“                                            Papež František 

 
Bible online 

Online Bibli naleznete na stránce vytvoření Českou biblickou 
společností  nebo ERF Medien. Existuje také mnoho aplikací pro mobilní 
telefony, z nichž můžeme zmínit např. PocketSword pro Apple iOS  nebo 
MyBible pro Android. Obě zmíněné aplikace obsahují také Český ekumenický 
překlad. 

 
21.11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
22.11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 
24.11. Památka sv. Ondřeje Dũng-Laca, kněze a druhů mučedníků 
26.11. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

http://www.biblenet.cz/
http://www.biblenet.cz/
http://cz.bibleserver.com/
https://itunes.apple.com/app/Pocketsword/id341046078
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.mybible


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: Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí 
slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především 
těch, kteří patří k jiným náboženstvím. 
Národní úmysl: Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality 
(EG, č. 208). 
 

LITURGICKÉ OKÉNKO 
 

Jak rozumět svátkům? 
Určitě jste se už setkali se situací, kdy se hovoří tu o svátku, tu o památce, 

nezávazné památce či dokonce o zasvěceném svátku a vám nad tím vším 
zůstává rozum stát. Kdo se v tom má orientovat? Zbabělé řešení by bylo hodit 
vše za hlavu a smířit se s tím, že tomu nerozumím. Druhé řešení je přijmout 
malé vysvětlení daných pojmů. 
 Předpokládejme, že všechny události, které se nějak vymykají všedním 
dnům, jsou svátky. Mohou to být svátky vánoční, svátek sv. Antonína z Padovy 
nebo sv. Václava. Jistě cítíte, že mezi těmito „svátky“ jsou nějaké rozdíly. A o to 
nám tady jde. Všechny svátky dělíme do tří základních skupin podle toho, jak 
významné pro nás jsou a do jaké míry je liturgicky slavíme. 

* Nejnižší skupinu tvoří památky. Statut památky většinou přísluší 
jednotlivým svatým. Takovou památkou například slavíme již zmíněného sv. 
Antonína z Padovy. Snad jen poznamenám, že památky ještě dělíme na 
závazné a nezávazné. Závazné jsou od toho, že je v daný den povinnost je 
slavit, a pak jsou ještě památky takzvaně nezávazné. Ty nalezneme v kalendáři, 
ale slavit se nemusí. 

* Druhou vyšší skupinu tvoří svátky. Jsou to tedy oslavy významných 
postav z církevních dějin, například apoštolů. Takový svátek se pozná třeba 
podle toho, že se ve mši svaté zpívá (či recituje) Sláva na výsostech Bohu. 

* Nejvyšší příčky liturgického slavení pak zaujímají slavnosti. Zde je nutno 
připomenout, že slavnost má pro nás význam na úrovni neděle. Mše svatá o 
slavnostech také nese veškeré prvky nedělní bohoslužby. Zpívá se nejen Sláva, 
ale i Věřím, koná se také zpravidla sbírka. Určitě jste si také všimli, že o 
slavnostech jsou bohoslužby přesouvány tak, aby byly pro většinu lidí dostupné.         



Když tedy slyšíme, že bude ta či ona slavnost, měli bychom udělat všechno pro 
to, abychom se daného slavení zúčastnili. 

* Co ale znamená, když se hovoří o závazném či doporučeném 
zasvěceném svátku? Takto se hovoří vždy jen o slavnostech. Také slavnosti 
mají své postavení. Ty nejdůležitější jsou označeny jako zasvěcený svátek. To 
nám má opět připomenout důležitost setkání celého farního společenství. 
Závazný zasvěcený svátek je tedy rovnocenný s nedělí, bylo by těžkým hříchem 
ho pominout. Závazné zasvěcené svátky jsou mimo neděle jen dva: Slavnost 
Narození Páně – čili 25. prosince  a Slavnost Matky Boží Panny Marie – čili 
1. leden. Doporučené zasvěcené svátky hovoří o stejné důležitosti, ale jsou 
v dnešní náročné době ponechány naší dobrovolné volbě. Zvláště pak proto, že 
v naší zemi tyto dny nejsou dny volna, jako například v jiných evropských 
státech. Ostatně, jakou hodnotu by měla účast na slavnosti jen 
z povinnosti? Doufám, že toto vysvětlení alespoň trochu pomohlo k chápání 
všeho liturgického slavení a také k tomu, že s otevřeným srdcem a ochotou 
budeme Boha oslavovat. A to nejen liturgií v kostele, ale i ve svých domovech. 

 

OZNÁMENÍ 
 
* Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 probíhá 1x za 14dnů na faře 
v Košicích od 16:00 do 16:45 hod. (Tento měsíc: 8.11 + 22.11. 2017) 

* V sobotu 18/11 2017 nejsou „Mše s nedělní platností“ ve Vavřinci a 
v Sudějově.  
* V sobotu 11. listopadu se uskuteční v Praze Arcidiecézní setkání pro 
ministranty. http://www.apha.cz/2013/mladez-a-ministranti/arcidiecezni-
ministrantske-setkani 

* Martinská peroutka – se koná v sobotu 11.11. 2017 od 15 
hodin na faře v Čestíně – společné vyrábění peroutek z husího 
peří, zářících lampionů, pečení husy a makových martinských 
rohlíčků.  

* Vikariátní konference se koná 21.11. 2017 Uhlířské Janovice – mše 
sv. v 9:30 hod. ve farním kostele 
* Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze již tradičně pořádají 
duchovní víkend TAMMÍM pro mladé muže od 15 do 30 let, tentokrát na 
téma „Den co den s Bohem“. TAMMÍM se bude konat v termínu 24. – 26. 
listopadu. Více informací na http://arcs.cuni.cz E-mail: tammim@signaly.cz. 

* Den otevřených dveří v dětském hospici 
v Malejovicích - Srdečně Vás zveme na již tradiční Den 
otevřených dveří, který v našem respitním hospicovém 
domě v Malejovicích pořádáme v sobotu 2. 

prosince. Dům bude pro návštěvníky otevřený od 10:00 do 
18:00. Podrobný program bude vyvěšený na nástěnce na 
náměstí v Uhlířských Janovicích. Těšíme se na setkání s 
Vámi! Za Nadační fond Klíček Markéta a Jiří Královcovi 
www.klicek.org 

http://www.apha.cz/2013/mladez-a-ministranti/arcidiecezni-ministrantske-setkani
http://www.apha.cz/2013/mladez-a-ministranti/arcidiecezni-ministrantske-setkani
mailto:tammim@signaly.cz
http://www.klicek.org/


* Výhled na Dobu adventní: 3/12 1. Neděle adventní – na začátku mší sv. 
žehnání adventních věnců - nezapomeňte je ze svých domovů přinést; 
Rorátní mše sv. budou v kostele sv. Jiljí v UJ ve čtvrtek 7.+14.+21/12 od 
6:00 hod. s následným agape v KC; Duchovní adventní obnova bude o 
prosincových sobotách 9.+16.+23/12 od 8 hodin v KC. 
 

AŽ UMŘEŠ, CO CHCEŠ, ABY O TOBĚ 
LIDÉ ŘÍKALI? 

Jednou umřete. Je to jisté. Jsme na tom všichni 
stejně. Nezáleží, jak jsme bohatí, populární nebo 
mocní: všichni jednoho dne „zaklepeme bačkorama.“ 
Možná mi řeknete: „A co já teď s tím?“ 

Jakmile tuto skutečnost vědomě přijmeme, 
můžeme se snažit, abychom vše dělali s myšlenkou 
na svůj konec. Můžeme začít přemýšlet, co je v životě 
opravdu důležité. Co udělám s tím krátkým časem, 
který zde na zemi mám? Budu člověkem, který trochu 

změnil svět? Budu tím, kdo víc dával, než bral? Co chci, aby o mně lidé 
řekli, až vydechnu naposled? Řeknou o mně lidé: „Cítil jsem se v jeho 
přítomnosti dobře“, nebo řeknou: „Ten člověk byl strašný mizera, lépe by 
bylo ho nikdy nepotkat“?  Začněte žít tak, aby v den vaší smrti řekli lidé, 
kteří vás znají, přesně to, co chcete, aby o vás řekli.  

Byl jsem za svůj kněžský život u mnoha smrtelných postelí, takže vím, 
jaké to bude, až budeme umírat. Když tam tak člověk leží, jsou pro něj tím 
nejdůležitějším vztahy – lidé, které miloval, a lidé, kteří zase milovali jeho. 
Proč tedy všichni nežijí každý den s tím vědomím? 

Až zaklepeš bačkorama, spustí tě do jámy 
a potom si dají řízek s bramborovým salátem 

To, co v životě potřebujeme, není jen fyzická péče a ukázněnost; ještě 
důležitější je péče a kázeň duchovní. Nedávno jsem potkal jednoho 
vytrénovaného mladíka. Hrdě mi oznámil: „Každé ráno trénuju – celé dvě 
hodiny. Mám skvěle vyrýsované svaly.“ Celý jeho život se točí jen kolem 
posilování. Nic jiného. 

Řekl jsem mu: „Posiluješ každý den, abys měl vyrýsované svaly na 
břiše, a když budeš mít štěstí, dožiješ se stovky. A až zaklepeš bačkorama, 
spustí tě do jámy hluboké dva metry a zasypou tě hlínou. Potom půjdou 
všichni domů a dají si řízek s bramborovým salátem.“ A pokračoval jsem: „V 
posledních letech jsem byl na mnoha pohřbech a ani jednou jsem nezažil, 
aby někdo řekl: ´Viděli jste někdy ty jeho vypracované břišní svaly?´ Ani 
jednou. Vsadím se, že je to proto, že je to každému jedno. Tyhle 
vyrýsované svaly se brzo stanou pokrmem červů. 
  A co tvoje duše? Musíš na sobě pracovat i duchovně, aby ses mohl 
otevírat Boží milosti, která je ti věnovaná darem, a aby ses stal silným 
v Bohu.“             Se svolením zpracováno podle knihy Larry Richards, Buď mužem! www.vira.cz 

http://obchod.portal.cz/spiritualita/bud-muzem/

