
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: 02.02. 2018 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: 6.2.;6/3 17:00 HOD.  
           

Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice 
ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci: 1.2.;1/3 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/


NOVÝ POMOCNÝ BISKUP 

 
V úterý 23. ledna 2018 

jmenoval Svatý otec František 
novým pomocným biskupem 
pražské arcidiecéze dosavadního 
generálního vikáře Mons. ThLic. 
Ing. Zdenka Wasserbauera Th.D. 
Na plenárním zasedání České 
biskupské konference v Praze to 
oznámil Apoštolský nuncius v ČR, 
Mons. Giuseppe Leanza. 

Jako titulární biskupský stolec přidělil papež František Mons. 
Wasserbauerovi Butrintskou diecézi (Dioecesis Buthrotia). Toto dávné 
biskupství na jihu dnešní Albánie při hranici s Řeckem patřilo do poloviny 8. 
století do římského patriarchátu a posléze přešlo pod Konstantinopolský 
patriarchát. Vykopávky starověkého a raně středověkého města Butrint byly 
díky svému rozsahu a stavu zachování zapsány v roce 1992 na seznam 
světového dědictví UNESCO. 

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
02.02. Svátek Uvedení Páně do chrámu – žehnání svící s průvodem – 
pro ty, kteří se nemohou účastnit mše sv., budou požehnané svíčky 
„Hromničky“ přivezeny k rozebrání na nedělní mše. 
 
04.02. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
05.02. Památka sv. Agáty, panny a mučednice 
06.02. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 
 
09.02. (pátek) Při mši sv. v 17:30 hod. ve farním kostele sv. Aloise bude 
možnost přijmout hromadnou svátost nemocných.  

 Dříve tato svátost byla chápána, jako „poslední štace“ před smrtí a také se 
tak nazývala: „poslední pomazání.“ Přítomnost kněze byla pro nemocného a 
jeho blízké znamením blízkosti smrti. Dnes je smysl této svátosti chápán jinak. 

 Až v nemoci člověk opravdu zakusí svou zranitelnost. Zvláště, když se 
jedná o něco vážného nebo dokonce velmi vážného. I v této situaci je Bůh 
blízko, i když se to nemusí zdát. Právě v utrpení můžeme zvláště pocítit Boží 
pomoc. Svátost nemocných je především svátostí duchovní posily v nemoci. 

 Nejde o fyzický lék, který nás nějak automaticky zachrání, či zlepší náš 
zdravotní stav, ale jde o duchovní posilu v nemoci. Svátost nemocných se 
uděluje kdykoli během roku na požádání (např. i před operací).  

 

10.02. Památka sv. Scholastiky, panny 
11.02. 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Světový den nemocných (PM Lurdské) 



Srdečně vás zveme na 

VÍKENDOVÉ ODPOLEDNE 
 PŘED ZAČÁTKEM POSTNÍ DOBY 

v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích 
v neděli 11.02. 2018  od 15:00 hod. 

 

DOBA POSTNÍ 
Každoroční prožívání doby postní doby je příhodný čas pro vystoupení na 
posvátnou horu Velikonoc – věřící se pak pokáním připravují k obnovení 
křestního vyznání horlivějším nasloucháním Božímu slovu a modlitbou.  

 
 
Podnětem mohou být setkání POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY, která bude 
probíhat v jednotlivých zamyšleních o sobotách této doby od 8:00 hod. 
v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích: 17/2 + 24/2 + 3/3 + 
10/3 + 17/3 + 24/3 2018 (Pokud na některou z těchto sobot připadne 
biskupské svěcení – duchovní obnova se nebude konat.) 

 Rovněž můžete využít aplikaci „Malý průvodce postní dobou“ 
z Brněnské diecéze https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.pruvodcepostnidobou&hl=cs 
 

 

 
 
14.02. POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu – mše sv. 
s udílením popelce je ve farním kostele sv. Aloise v 17:30 hod. 
 
- V tento den je nařízen půst zdrženlivosti od masitých pokrmů a zároveň 
půst újmy. Při postu újmy je dovoleno najíst se jen jednou za den dosyta. 
Tento společný půst zdrženlivosti a újmy je závazný pro katolíky 
od dokončeného 21. roku  do dokončeného 59. roku života. 
- Mladistvým mezi 14. – 21. rokem života a starším po dovršení 59. roku se 
v těchto dnech ukládá pouze půst zdrženlivosti od masitých pokrmů. 
- Nemoc, těžká tělesná práce, nebo jiný podobně vážný důvod 
od povinnosti újmy osvobozuje 
 
18.02. 1. NEDĚLE POSTNÍ - je slavnostním vstupem do každoročního               
čtyřicetidenního postu; při mši sv. je možné rovněž přijmout Popelec pro ty, 
kdo jej nemohli z vážných důvodů  přijmout na Popeleční středu. 
 
22.02. Svátek Stolce svatého apoštola Petra 
25.02. 2. NEDĚLE POSTNÍ - SBÍRKA „Haléř sv. Petra“ 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.pruvodcepostnidobou&hl=cs


KŘÍŽOVÉ CESTY V NAŠICH KOSTELÍCH 
 

* Farní kostel sv. Aloise Uhlířské Janovice: 
ve středu a v pátek od 17:00 hod. 

 
* 1. Neděle postní – fil. k. Narození Pany Marie – Košice v 15:00 hod. 
* 2. Neděle postní – fil. k. sv. Vavřince – Vavřinec v 15:00 hod. 
* 3. Neděle postní – fil. k. Nanebev. Panny Marie – Zásmuky v 15:00 hod. 
* 4. Neděle postní – fil. k. sv. Petra a Pavla – Čestín  v 15:00 hod. 
* 5. Neděle postní – poutní k. sv. Anny – Sudějov v 15:00 hod. 
* Květná neděle – farní kostel sv. Aloise – Uhlířské Janovice v 15:00 hod. 
 

JEŽÍŠ SE ZASTAVIL… 
MK 10,49 

 

  "Spolu s Kristem, který trpí za spásu světa, se u jednotlivých obrazů 
můžeme zastavit i my a ponořit se do tajemství jeho nezměrné bolesti a 
utrpení. Jeho a náš pohled se v tu chvíli setkají, abychom pak i my mohli s 
větší ochotou jít za ním po naší cestě života." uvádí Mons. Vladimír Málek 
ve svém zamyšlení nad křížovou cestou. 
 Ke dnům doby postní mimo jiné neodmyslitelně patří rozjímání o 
Kristově umučení, pobožnost křížové cesty. Už naši rodiče nás na ni do 
kostela přiváděli. Víme dobře, že ji podle tradice tvoří čtrnáct zastavení, 
označených křížky, která nám staví před oči některé okamžiky Ježíšovy 
cesty na smrt. Pán se jakoby sám zastavil, aby nám zprostředkoval setkání. 
Mnohá z nich se inspirují přímo v textech evangelií. Spolu s Kristem, který 
trpí za spásu světa, se u jednotlivých obrazů můžeme zastavit i my a 
ponořit se do tajemství jeho nezměrné bolesti a utrpení. Jeho a náš pohled 
se v tu chvíli setkají, abychom pak i my mohli s větší ochotou jít za ním po 
naší cestě života.  

V této pobožnosti, určené jak společenství, tak i jednotlivcům, stojí na 
jedné straně Boží služebník, náš Pán, a na druhé je přítomen i člověk, pro 
kterého Kristus po této cestě jde, padá a povstává. Člověk, který Krista na 
tuto cestu vyslal. Právě tím, že Boží Syn přijal naše lidství, vydal se nás 
hledat na naše cesty. Setkáváme se tak také se sebou samotnými – v 
nenávisti davu a ve slabosti vladaře, v tiché 
bolesti a přítomnosti Mariině, v postavě 
Šimona Cyrenského, jenž po nátlaku dovede 
změnit svůj program a vzápětí dát svou vůli i 
síly do služby Krista. Přítomna je i velká 
odvaha slabé Veroniky a zároveň nesprávně 
směřovaný soucit žen jeruzalémských, krutost 
vojáků a zatvrzelost rouhajícího se provinilce i 
projevená upřímná lítost toho druhého, který 



zakouší plod křížové cesty, Ježíšův příslib ráje. Díváme se na Krista 
nesoucího kříž a on svým pohledem spočívá na nás a ve vrcholném 
okamžiku své oběti se za nás modlí a odpouští nám…  
 Pobožnost křížové cesty nás velmi krásně zapojuje do modlitby: na 
jedné straně je čtrnácterým zastavením, ztišením a rozjímáním. Na druhé 
straně je v ní živě přítomno celé naše lidství, naše smysly: díváme se na 
obrazy s jednotlivými výjevy, jdeme od zastavení k zastavení, neseme kříž, 
poklekáme, pronášíme slova modlitby, nasloucháme a zpíváme. V 
některých kostelích najdeme křížovou cestu ještě se zastavením 
patnáctým, připomínajícím Ježíšovo velikonoční vítězství, prázdný hrob. 
Velikost Boží lásky nezastavily ani smrt a hrob. Ježíšova oběť se stala 
pramenem života. Rozjímání o těchto událostech nám napomůže sklonit se 
ve vděčnosti před Pánem a bude zároveň inspirací pro naši cestu za ním, 
nejen ke hrobu, ale i k vítězství Velikonoc.  
 

 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.sdb.izidoor&hl=cs 

 

Aplikace iZIDOOR je první česká salesiánská mobilní aplikace. 

Mobilní telefon byl vytvořen pro komunikaci, proč jej nevyužít ke komunikaci 
s Bohem... A proč se vlastně aplikace jmenuje iZIDOOR? 
 

 sv. Isidor ze Sevilly je patron internetu 

 písmenko "i" na začátku evokuje něco, co je spojeno s internetem 
(ivysilani...) 

 dvě "OO" jsou spojeny v ležatou osmičku (symbol nekonečna=Bůh) 

 slovo "DOOR" znamená anglicky "dveře". Ježíš o sobě říká, že je 
dveře (J 10,7), ale také iZIDOOR může být dveřmi k hlubšímu 
duchovnímu životu 

 

iZIDOOR přináší mnoho podnětů pro duchovní růst a vaši modlitbu, 
aktuální modlitební úmysly, přidání vlastních úmyslů, ale také průvodce 
duchovním životem, který pomůže jeho prohloubení.  
 
Nabízí ti 6 různých sekcí: MODLI SE - inspirativní modlitby pro různé 
příležitosti, průvodce duchovním životem, připomínky modliteb i 
modlitebních úmyslů; INSPIRUJ SE - každý den nový inspirativní citát, 
každý týden evangelium na neděli s myšlenkou, příběh a úryvek z knihy, 
kterou stojí za to číst; ZAPOJ SE - kurzy a možnosti zapojení pro tvoji 
službu a rozvoj; SVATOZÁŘ - svatí, kteří mají co říct; STAV SE - místa, 
kam stojí za to zajít; MAPA - interaktivní mapa nejrůznějších míst spojených 
se současností i historií církve. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.sdb.izidoor&hl=cs


ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 2018 
 
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: „Ne“ korupci – aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo 
mají materiální, politickou nebo duchovní moc.  
Národní úmysl: abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako 
něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1). 
 

STŘELNÉ MODLITBY 
 

Jistě je znáte. A možná, že máte i ty své. K inspiraci nabízíme výběr 
těch, o nichž se zmiňuje autor knihy „Svoboden ve víře“. 
*** 

Ježíš, Panna Maria, apoštolové a učedníci užívají v evangeliích i jiných 
novozákonních spisech krátké modlitební texty, které jsou velmi krásné. 
Tyto modlitby pronikají celým jejich životem. Já, který jsem slabý a vlažný, 
miluji právě proto tyto krátké modlitby. Rád se je modlím před 
svatostánkem, když sedím za psacím stolem, když kráčím po ulici, když 
jsem o samotě. Čím více si je opakuji, tím hlouběji mnou pronikají. 

 

                                        Cítím, že jsi mi nablízku, Pane. 
   Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. 
   Otče, ať   jsou jedno. 
  Jsem služebnice Páně. Už nemají víno. 
  To je tvůj syn. To je tvá matka. 
  Pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. 
  Pane, co chceš, abych udělal? 
  Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě miluji. 
  Bože, buď milostiv mně hříšnému! 

                                           Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 
                                             … 

Když tyto krátké modlitby a mnohé další plynoucí ze svého 
konkrétního života, z toho co prožíváme vzájemně propojíme, mohou 
formovat celý náš duchovní život, podobně jako řada gest a pohledů 
formuje život v lásce. Díky těmto krátkým modlitbám lze setrvávat 
v atmosféře modlitby, aniž bychom byli odváděni od toho, co je naším 
úkolem. Tyto a další podobné modlitby nám umožňují, abychom veškeré 
své jednání neustále posvěcovali.                                 www.paulinky.cz 

http://www.paulinky.cz/


OZNÁMENÍ 
 

* Setkání mladých lidí a řeholníků pražské 
arcidiecéze -  V úterý 6. února se uskuteční již třetí 
setkání mládeže a převážně mladých bratří a sester, 

kteří zastupují komunity na území pražské arcidiecéze. Letošní setkání 
nese název „Jsme odvážní (?)“. Účastníci se mohou setkat se zástupci 
různých řeholí a hnutí, položit jim otázky, svěřit se v osobním rozhovoru, 
anebo se prostě jen tak dívat, a to vše během neformálně laděného 
programu, jehož součástí bude zamyšlení o. Františka Hylmara SJ – Jak se 
pozná povolání? A dá se vůbec poznat? 
Program začne v 18.00 hod. mší svatou v kostele Panny Marie Sněžné 
(Jungmannovo nám. 18, Praha 1) a pokračovat bude od 19.15 hod. až do 
cca 22.00 hod. ve františkánském klášteře. Nebude chybět občerstvení a 
pásmo svědectví spojené s odpověďmi na otázky publika. Večer bude 
zakončen adorací s možností osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. 
 
* Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 probíhá ve středu 1x za 
14dnů na faře v Košicích od 16:00 do 16:45 hod. (Tento měsíc: 07.02. a 
21.02. 2018) 
* V pátek 2.02. 2018 od 9:00 setkání Pátečníků v Komunitním centru. 
 

* V sobotu 17. února 2018 se opět otevřou dveře bývalého 
františkánského kláštera v Zásmukách pro širokou 
veřejnost, tvůrce, umělce, žáky a studenty, kteří se účastní 
tvorby na vyhlášené téma roku 2017/18 "Ecce, homo". 
Zapsaný spolek klášter Zásmuky srdečně zve všechny 
příznivce a podporovatele na vernisáž výstavy, která začne 
ve 14:00 vstupem do chodeb kláštera, kde si návštěvníci 

prohlédnou výtvarné práce, v refektáři od 14:30 - 15:30 proběhne oficiální 
prezentace jednotlivých institucí a umělců, od 16:00 v klášterním kostele 
vernisáž završí mše svatá. Vernisáži předchází pěší pouť z blízkých 
Drahobudic, která začíná v 12:30 u drahobudického kostela a směřuje do 
kláštera v Zásmukách, kam poutníci připutují v 13:45. Akci organizuje 
zapsaný spolek Klášter Zásmuky s podporou města Zásmuky, farnosti 
Uhlířské Janovice, Arcibiskupství pražského a iniciativy Cesta sedmi 
kostelů. Vstup volný, občerstvení zajištěno. 
 
* Vikariátní konference se koná 20.02. 2018 v Kostelci n. Č.L.  – mše sv. 
v 9:30 hod. 
 
* Mše sv. ve farním kostele sv. Aloise nebude ve středu: 28.02. 2018  
 
 



UTRPENÍ DOSTALO NADPŘIROZENÝ SMYSL 

 
Poušť, kameny, cesta, člověk, lidé, putování 

 
Utrpení se může stát (dobrodružným) příběhem 

 
Někteří lidé hledí na každodenní utrpení jako na kameny roztroušené po krajině. 

Ty ztěžují volný pohyb po světě a bolí z nich nohy. Nepřinášejí žádný užitek, a proto 
jsou dostatečným důvodem k neustálým nářkům a ke svalování viny na všechny okolo 
nás, Bohem počínaje a bližními konče. Do ležícího kamene lze kopnout, není-li příliš 
velký, a tak jej odstranit z cesty. Ale je-li to balvan, můžeme si nad ním postěžovat 
nebo dát průchod svému pohoršení a vzteku. Utrpení lidí, kteří přistupují k věci takto, 
je skutečná tragédie. Nikdy v nich neuvolní lásku, ten krásný dar vlastního já ve 
prospěch druhých. 
 

Ale kameny utrpení, roztroušené po našem okolí, 
mohou mít i jiný příběh (dokonce dobrodružný příběh). 
Můžeme je přijmout a dovolit Pánu Ježíši, aby z nich 
vybudoval solidní stavbu, jejíž pevnost a krása budou 
mít věčné trvání. Takový palác nikdo nepoboří, protože 
pojivem stavebního kamene je láska probuzená v srdci 
utrpením. 
 
Utrpení dostalo nadpřirozený smysl 
 

Díky Ježíšově smrti na kříži totiž dostalo utrpení nadpřirozený smysl, což 
znamená, že se stalo způsobem zadostiučinění za hříchy, cestou duchovního růstu a 
posvěcení. Jedním slovem, stalo se velikou a drahocennou hodnotou utvářející lidský 
život. 
 
Kroutíme hlavou, když slyšíme některé světce 
 

Zvolání svaté Terezie od Ježíše: „Zemřít nebo trpět!“, svatého Jana od Kříže 
„Trpět a být pohrdán!“, nebo svaté Marie Magdalény de Pazzi: „Trpět a neumírat!“, to 
nejsou jen okřídlené vzdechy podivínů s masochistickými sklony. Svatí se od nás liší 
mimo jiné tím, že zápasili o odvahu, aby dokázali vstoupit hluboko do tajemství utrpení 
a jeho smyslu. Pochopili cosi, co my jen velice těžko přijímáme: že utrpení může jít 
ruku v ruce s pocitem štěstí a vděčnosti Bohu, že může být důvodem slávy a 
důstojnosti. Proto často kroutíme hlavou, když slyšíme tyto jejich zarážející výroky. 
 

„Každý člověk musí trpět a umírat, avšak je-li živoucí součástí tajemného těla, 
jeho utrpení a smrt získá výkupnou moc díky božství toho, který je jeho hlavou. To je 
podstatný důvod, pro který si každý světec přál utrpení.“ (sv. Terezie Benedikta od 
Kříže) 
 

Se svolením zpracováno podle knihy: 
Jerzy Zielinski, 365 dní s Mystiky Karmelu, 
kterou vydalo karmelitánské nakladatelství. 
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