
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: 01.12. 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:5/12;2/01 17:00 HOD.  
           

Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice 
ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci:7/12;4/01 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/


SYMBOLIKA ADVENTNÍHO VĚNCE 
 
V sobotu 2/12 a v neděli 3/12 na začátku mše svaté 1. Neděle adventní 

se budou žehnat adventní věnce.  
Nazapomeňte si je vyrobit a přinést s sebou! 

 
 

V adventním čase má mnoho lidí doma adventní věnec. Ačkoli je 
tato dekorace určitě slavnostní a oživuje svátky, má také velikou symboliku, 
kterou mnoho lidí vůbec nezná. 
 
Kruh 

Adventní věnec má vždy tvar kruhu, protože nemá ani začátek, ani 
konec, je symbolem Boha, který je věčný, bez začátku i bez konce. 
Větve jehličí 

Adventní věnec je vždy udělaný z jehličí. Tyto větve jsou stále zelené, 
stále živé. Symbolizují Krista, který pro nás zemřel, ale který vstal z 
mrtvých a nikdy už nezemře. Zelené větve také symbolizují naše 
nesmrtelné duše. Kristus přichází na tento svět a dává nám věčný život. 
Jehličím jsou propleteny červené cesmínové plody (bobule), používají se i 
červené mašle. Vypadají jako velké červené kapky krve. Symbolizují krev, 
kterou Kristus prolil za celé lidstvo. Připomínají nám, že Kristus přišel na 
tento svět, aby nás svou smrtí vykoupil. Skrze Jeho prolitou krev máme 
věčný život. 
Čtyři svíce 
Věnec má čtyři svíce, tři fialové a jednu růžové barvy. Ty symbolizují čtyři 
týdny adventního období, času přípravy na Vánoce. Každý den nám liturgie 
ve starozákonních čteních vypráví o tom, jak Židé očekávali Mesiáše, a 
evangelia nás začínají uvádět do symbolů vánoční události. Na začátku 
adventu se zapaluje jedna svíce a každý týden přibývá další. Světlo věnce 
vzrůstá každý týden tím, že je zapálena další svíce, a to nám připomíná, že 
čas narození Světla světa se blíží. Tak mohou naše duše pohotověji růst v 
lásce a v očekávání toho, že s příchodem Krista jako malého dítěte přichází 
období milosti. 
Barva 
Barva čtyř svící má také symboliku. Fialové svíce (a stejně tak i fialové 
stuhy) mají zdůraznit ducha kajícnosti a obrácení. Fialová barva nám 
připomíná, že advent je období přípravy, ve kterém bychom se měli 
duchovně připravit tak, aby naše duše mohla přijmout Krista o Vánocích. 
Růžová svíce se rozžíhá o třetí naděli adventní, která se nazývá Gaudete. 
Gaudete je latinské slovo pro radost, symbolizuje prvek radosti uprostřed 
naší přípravy v duchu kajícnosti a obrácení a upozorňuje nás, že vánoční 
radost už je téměř zde. Růžová barva se získává smícháním červené a 
bílé. Bílá znamená radost, kterou slavíme o Vánocích. Červená barva pak 



symbolizuje lásku, se kterou Bůh Otec posílá svého Syna na svět. O 
Vánocích jsou všechny čtyři svíce nahrazeny bílými - náš čas přípravy 
minul a my vstupujeme do veliké radosti. 
Naspodu každé svíce nebo ve věnci samém může být modrý kalíšek. 
Modrá barva nám připomíná Pannu Marii, Matku Boží, která Ježíše nosila 
ve svém lůně a zrodila ho celému světu právě o Vánocích. 

 
Adventní věnec by měl být umístěn na čelném místě v kostele. 

Mnoho rodin má malý adventní věnec doma. Tato skutečnost připomíná 
rodinám jejich spojení s farní obcí. Svíce se zapalují před hlavním jídlem 
dne, kdy se celá rodina společně shromáždí. Nová svíce se zapaluje pokud 
možno v neděli, první den nového týdne, před hlavním jídlem. Společenství, 
které prožíváme u společného stolu, nám připomíná naše farní společenství 
u stolu našeho Pána, okolo kterého se shromažďujeme každý týden, 
abychom spolu s ním slavili oběť mše svaté a přijímali chléb Pána, který je 
výživou pro naši duši. 

 

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ 
V KOSTELE SV. JILJÍ 

 
"Rorate coeli de super..."  

"Rosu nám dejte nebesa, dejte nám Spasitele....  

Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí 
a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží 

věrnosti v příslibu spásy. 
 

ve čtvrtek 7. + 14. + 21. prosince 2017 v 6:00 hod. 
a po mši svaté zveme do Komunitního centra sv. Jiljí                                       

na posezení  v teple u společné snídaně. 
 

ADVENTNÍ OBNOVA 

 
Bude probíhat o sobotách 9/12 + 16/12 + 23/12 2017 

   doby adventní od 8:00 v KC sv. Jiljí 
 

Vystoupit z lodi tedy vždycky znamená udělat krok víry 
a pustit se do neznáma. Vyjít na cestu, jejíž průběh je 
značně nejistý, ale jejíž konec je pro nás vždy v něčem 
dobrý. Najít v sobě odhodlání vystoupit z lodi znamená být 
ochoten riskovat a důvěřovat… Chceme-l prožít 
dobrodružství s Bohem, musíme opustit svoje pohodlí, musíme být ochotni 
vzdát se pocitu bezpečí… 

 



LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 

03.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – SBÍRKA NA BOHOSLOVCE 
    – žehnání adventních věnců – nezapomeňte je přinést  

 
ADVENT V KLÁŠTEŘE 

 
Advent v klášteře v Zásmukách na téma "Ejhle, člověk" se bude konat 

na první adventní neděli 3. prosince 2017 od 14:00 v bývalém 
františkánském klášteře a kostele Stigmatizace sv. Františka v Zásmukách. 
  Nejdříve pobesedujeme na dané téma ve vytopeném refektáři od 
14:30 - 15:15, moderujícím besedy bude lékař Martin Havrda, besedující 
budou výtvarnice Radka Vaňková, žena pečující o svou postiženou dceru 
Ludmila Stoklasová, kněz z Konga P. Georgie Mondo, poutník Zdeněk 
Veselý, básnířka Renata Bulvová, spolupracovník Post Bella (Paměti 
národa) a učitel Petr Zemánek.  Po besedě uslyšíme krátké povídání o 
zásmuckém rodáku Prokopu Vejdělkovi (103 let).  V chodbách kláštera 
zhlédneme výstavu výtvarných prací na téma "Ejhle, člověk", zahřejeme se 
kávou, čajem a svařeným vínem od firmy Káva Svět. Ve sklepení bude 
probíhat štafetové čtení. V klášterním kostele Stigmatizace sv. Františka 
uslyšíme od 16:00 - 16:30 skladby v podání varhanice Veroniky Vejmelkové 
a flétnistky Gabriely Žižkové.  Na závěr uslyšíme v klášterním kostele 
duchovní slovo P. Kamila Vrzala inspirované dobou adventní. 
 
06.12. Památka sv. Mikuláše, biskupa 
07.12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
08.12. Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY  
           DĚDIČNÉHO HŘÍCHU – doporučený svátek 
10.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
    * Vidice – poutní mše sv. ke cti sv. Mikuláše ve 12:00 hod. 

                 – není mše sv. v Košicích 
   * Žíšov – poutní mše sv. ke cti sv. Mikuláše v 15:00 hod. 

13.12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice 
14.12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
 

16.12. 2017 bude od 16:00 v Sudějově v kostele sv. Anny - „Adventní 
koncert - ROSA MYSTICA“ s recitací veršů z knihy Václava Renče 

Popelka Nazaretská. Účinkuje komorní smíšený sbor L´Asenzio (Praha), 
sbormistr: Ludmila Bajerová. Po koncertě jste srdečně zváni na malé 

adventní setkání na sudějovskou faru. Rodiny Sudějov 
 
17.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
24.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ – pravidelné nedělní bohoslužby! 
    * Uhlířské Janovice – mše sv. v kostele sv. Jiljí 



DOBA VÁNOČNÍ 
Ve vánoční době bývá zvykem vystavovat jesličky ke zbožné úctě věřících. V kostelích a 

kaplích, kde se konají bohoslužby, mohou být vystaveny do svátku Křtu Páně (08.01. 2018). 
Pouze tam, kde jsou vystaveny v postranní kapli nebo v zadním prostoru kostela, mohou 

zůstat déle - do svátku Uvedení Páně do chrámu (02.02. 2018) 

 
24.12. Mše sv. z Vigilie slavnosti Narození Páně 
    * Čestín  15:00 hod. 
    * Vavřinec 16:30 hod. 
    * Košice 22:00 hod. 
 
25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek 
    * Uhlířské Janovice 0:00 hod. – „půlnoční“ mše sv. 
    * Zásmuky    0:00 hod. – „půlnoční“ mše sv. 
    * Uhlířské Janovice 8:00 hod. – mše sv. „za svítání“ 
    * Zásmuky   9:30 hod. – mše sv. „ve dne“ 
    * Čestín         10:00 hod. – mše sv. „ve dne“ 
    * Košice        12:00 hod. – mše sv. „ve dne“  
 
26.12. Svátek sv. Stěpána, prvomučedníka 
    * Uhlířské Janovice 8:00 hod. 
    * Zásmuky   9:30 hod. 
 
27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

   – žehnání vína při mši sv. v 17:30 hod.  
28.12. Svátek svatých Mláďátek, mučedníků – mše sv. v 17:30 hod. 
 

VÁNOČNÍ KONCERT ve farním kostele sv. Aloise bude v 

pátek 29.12. 2017 od 19
00

 hod. – v podání vokální skupiny mladých 
zpěváků  KrisKrosKvintet a beatboxu Jara Cossigy, při kterém zazní 

netradiční úpravy známých českých i světových koled. 
 
31.12. Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 

   – při mších sv. mohou manželé obnovit své sliby 
 
31.12. Mše sv. „Na začátku občanského roku“ s poděkováním a prosbou 

o Boží pomoc do nového roku -  mše sv. ve farním kostele sv. Aloise 
v Uhlířských Janovicích v 16:00 hod. 

2018 
01.01.  Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek 

- nedělní mše sv. 
07.01. Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – žehnání vody, kadidla a křídy 

  – nedělní mše sv. 
08.01. Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční – koledy, výzdoba, jesličky 



NĚKOLIK TIPŮ 
JAK ŽÍT KAŽDÝ DEN Z VÍRY 

 

Každému z nás se už určitě stalo, že se chtěl do něčeho pustit, ale 
nevěděl, jak na to. Mnohdy to nakonec vzdal. Totéž platí i o práci na 
vlastním životě, na životě z víry. Několik tipů jak žít víru ve všedním životě 
shrnul v desetibodovém programu s názvem „Desatero pokoje“ papež Jan 
XXIII. Je to spiritualita přizpůsobená všednímu dni. Každý níže uvedený 
bod lze žít buď jeden den, či jeden týden, či jeden měsíc…  Začít je 
možno kdykoliv. Třeba právě nyní… 

JEN PRO DNEŠEK - SE BUDU SNAŽIT PROŽÍT DEN, 
ANIŽ BYCH CHTĚL VYŘEŠIT PROBLÉM CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA 

Co všechno na mě dnes čeká! Před svými problémy dnes nebudu uhýbat, 
nebudu klesat na mysli, budu jim hledět do očí. Předám sebe i se svými 
problémy Bohu, uvědomím si: i dnes se o mne stará On. Jde se mnou přes 
hory a doly, výšiny i hlubiny. Stačí vždy jen krátká modlitba, občasné 
zamyšlení a připomenutí. 

JEN PRO DNEŠEK - NEBUDU NIKOHO KRITIZOVAT A NAPRAVOVAT 

Jsem především zodpovědný sám za sebe, ne za druhé. Měl bych tedy 
především sám na sobě vidět všechno to dobré, ale i zlé. A měl bych se, 
pokud možno, vidět tak, jak mě vidí Bůh. On má o mém životě největší 
přehled. Jemu záleží jak na mě, tak ale i na lidech v mém okolí. Nyní je 
tedy pro mě důležité Kristovo slovo: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého 
bratra a trám ve svém oku nepozoruješ?“ Jen pro dnešek chci tedy 
korigovat pouze sám sebe. 

JEN PRO DNEŠEK - BUDU ŽÍT Z JISTOTY,  
ŽE JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ 

Jsme Boží synové a dcery. Naše oči pro Boha ale osleply, naše uši pro 
jeho slovo ohluchly, ztrácíme božský cíl a běžíme výhradně za lidskými cíly. 
V uších nám přestává znít Boží volání. Jsme pyšní na to, co jsme a co 
chceme. Naše zacpané uši ale musíme pročistit, abychom slyšeli, k čemu 
jsme povoláni, odvalit kámen z našich srdcí, abychom poznali k čemu nás 
Bůh stvořil. 

JEN PRO DNEŠEK - VĚNUJI ALESPOŇ DESET MINUT DOBRÉ ČETBĚ 

Dobrá četba je pro život duše stejně důležitá a nutná jako dobrá výživa pro 
život těla. „Čtěte málo ale dobře!“ Otevírám si pravidelně i Boží slovo – 
Bibli? 



JEN PRO DNEŠEK - CHCI POZNÁVAT PLÁN,  
KTERÝ SE MNOU MÁ BŮH 

Nemusím se štvát, ani váhat. Bůh zná mé kroky a jejich rychlost, zná mé 
možnosti. Půjde se mnou za předpokladu, že se vydám po jeho cestách a 
že ve svých plánech ponechám místo na jeho dobré záměry. 

JEN PRO DNEŠEK - SE PŘIZPŮSOBÍM OKOLNOSTEM, 
ANIŽ BYCH CHTĚL OKOLNOSTI PŘIZPŮSOBIT MÝM PŘÁNÍM 

Domnívám-li se, že lidé se vždy musí přizpůsobit mně, promeškám mnohé 
cenné hodnoty pro svůj život. Něco velmi důležitého mi může být darováno 
právě v lidech, kteří jsou mi málo sympatičtí. 

JEN PRO DNEŠEK - CHCI KONAT DOBRO 

Konání dobra vyvěrá z Boží dobroty. Nemusím konat nemožné, mohu činit 
jen to, co je v mých lidských silách. Jeho dobrota totiž chce působit i skrze 
mne. Vykonám pouze to, co je možné, a vše ostatní ponechám Bohu. 
Vždyť je to Bůh, kdo dobro dává a působí. 

JEN PRO DNEŠEK - VYKONÁM DOBRÝ SKUTEK A NEBUDU 
O TOM NIKOMU VYPRAVOVAT 

Jak mohu žít tak, aby v mém okolí přibylo trochu dobra? 

JEN PRO DNEŠEK -  CHCI KONAT BOŽÍ VŮLI 

V životě se vždy najde něco, co mi připravuje více starostí – nějaký 
nevyřešený problém, který přede mnou narůstá a skličuje mě. Proto si 
určím pořadí věcí, které je nutné vyřídit a předně vykonám něco 
konkrétního, do čeho se mi vůbec nechce, co již dlouho odkládám. Když se 
k tomu nakonec odhodlám, jistě poznám, že mi najednou zbývá více času 
na vše ostatní a jak mi je lehce. Vždycky smím důvěřovat, že Bůh mi chce 
pomoci, stojí při mně a ukazuje mi cestu z každé životní situace. 

JEN PRO DNEŠEK - CHCI VĚŘIT V BOŽÍ PROZŘETELNOST 

Bůh o mně ví a stará se o mne tak, jakoby mimo mne nebylo nikoho na 
světě (i kdyby okolnosti svědčily o pravém opaku). Bůh si mě váží, cení mě 
jako drahocenný šperk a miluje mne jako svou milovanou dceru nebo syna. 

JEN PRO DNEŠEK - NEBUDU MÍT STRACH 

Nebudu mít strach radovat se ze všeho, co je krásné, a budu věřit v 
dobrotu. Nebudu mít strach před tím, co mě jednou může potkat. Vždyť 
tolikrát je v Písmu připomínáno : „Neboj se, jsem s Tebou, držím Tě za 



ruku.“ Naše často „podzimní nálada“ by se tak měla měnit v náladu spíše 
adventní. Strach a hrůza by se měly měnit v očekávání krásného, co nám 
Pán přislíbil. 

JEN PRO DNEŠEK - SI VYBERU JEDEN Z TĚCHTO BODŮ... 
Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Bože, 

a světlem mé stezce. (Žl 119,105) 
 

Zpracováno podle knih J. Haase: „Žít pokojně“ 
a W. Stinissena I „Dnes je den Boží“ – rozjímaní na celý rok, 

které vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
 

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: Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských 
společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na 
předávání víry a výchově nových generací.  
Národní úmysl: Za vytrvalost v modlitbě (EG, č. 281,282). 

 
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: 06.12. 2017) 
* V pátek 1.12. 2017 od 9:00 setkání Pátečníků v Komunitním centru. 
* Vikariátní konference se koná 19.12. 2017 Český Brod  
* Adventní koncert ZŠ Uhlířské Janovice bude v úterý 19. prosince od 
17:00 hod. v kostele sv. Aloise.  

* Skauti budou rozdávat v Uhlířských Janovicích před kostelem sv. 
Aloise Betlémské světlo - přesný čas a datum bude uvedený na 

plakátku. 
* Tříkrálová sbírka 2018: 1. 1. 2018 — 14. 1. 2018  - Výtěžek sbírky je 
určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v 
tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména 
v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky 
je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.  
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