
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: 02.03. 2018 se koná  
od 1630 do 1720 tichý Eucharistický výstav, navazuje mše sv.                            

+ 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: 6.3.;3/4 17:00 HOD.  
           
Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice 

ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci: 1.3.;5/4 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) 



KDO ZNÁ SVOU HODNOTU, TEN NEMUSÍ 
PORÁŽET DRUHÉ 

 
Když nemohu nad někým vyhrát, hledám si jiného, 
kterého porazím 

Mnozí lidé spolu dovedou komunikovat jen na rovině vítězství a 
porážek. Buď jsem silnější nebo slabší nežli ten druhý, buď vítězím já, nebo 
on. Jeden musí vždy nutně prohrát. Je to hra bez konce. Protože prohraji-li 
jednou, pak bojuji jen proto, abych příště vyhrál. A když nemohu nad týmž 
partnerem vyhrát, hledám si jiného, kterého porazím. Protože nevydržím 
ustavičně prohrávat. 

Kdo našel svou hodnotu, ten nemusí porážet druhé 
Tak jako víra, tak i láska opouští rovinu, kde se odehrávají hry bez konce 

- série vítězství a porážek. Kdo totiž našel svůj základ a svou hodnotu v 
milujícím Bohu, ten může ponechat druhého, aby i on měl svou vlastní 
hodnotu. 

Láska proto opouští rovinu vítězství a porážek, přenese se přes ni a 
jedná s druhým na vyšší rovině. Nevidí v něm konkurenta, nýbrž člověka, v 
němž je mnoho dobrého. Láska má zájem o to, posílit v druhém dobro, 
probudit v něm jeho možnosti a nechat ho žít. Nepotřebuje porážku druhého 
k tomu, aby uvěřila ve vlastní hodnotu a sílu. 

 
Kdo našel svou hodnotu, ten nemusí 

pod rážet a po rážet 
s rážet a u rážet 

                                                druhé. 
 
 
 

Setkání POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY, probíhají v jednotlivých 
zamyšleních o sobotách této doby od 8:00 hod. 
v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích: 
3/3 + 10/3 + 17/3 + 24/3 2018 
 

SVÁTOST SMÍŘENÍ před Velikonocemi, bude 
možné přijmout (mimo obvyklé možnosti v kostelích)  po 
posledním setkání Duchovní obnovy (24/3) – 
v Komunitním centru sv. Jiljí v časovém rozmezí               
od cca 9 do 11:30 hod. 

Lze se samozřejmě domluvit i na individuálním termínu a místu setkání. 
Ale prosím, nenechávejte svátost smíření na poslední chvílí při slavení 
Velikonočního tridua. Děkuji. P. Michal 
 
 



KŘÍŽOVÉ CESTY V NAŠICH KOSTELÍCH 
 

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

 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
04.03. 3. NEDĚLE POSTNÍ 
11.03. 4. NEDĚLE POSTNÍ – SBÍRKA: Na charitní činnost v arcidiecézi 
 

13.03. Výroční den zvolení papeže Františka  
 

Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi nám 
daroval papeže Františka. Prosíme tě, žehnej mu 
v jeho náročné službě. Naplňuj ho stále svým svatým 

Duchem, aby v jeho síle hlásal evangelium o tvém milosrdenství celému 
světu. Ochraňuj ho ode všeho zlého a pošli mu dobré rádce a 
spolupracovníky. Naplňuj ho svou láskou, aby tě miloval nade všechno a s 
horlivostí i pastýřskou láskou vedl Boží lid, který jsi mu svěřil. Amen 
 
18.03. 5. NEDĚLE POSTNÍ 
19.03. Slavnost  SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 
  - Mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v 17:30 hod. 
 
 

! 25. BŘEZNA 2018 - ZMĚNA ČASU ! 
 
 
 
 
25.03. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE – mše s žehnáním ratolestí - 
V našich krajích palmy, zastoupily  nejčastěji větvičky jívy – kočičky, ale 
světily se také košťata z břízových větví, jedlové chvojí, lýkovec, klokočí, 
jalovec, narašené pruty vrby, lípy, hlohu, z nichž se vytvořil svazek a ovázal 
se červenou stuhou. 



- v Uhlířských Janovicích budeme začínat 
žehnáním ratolestí v 8:00 hod. v kostele sv. Jiljí a 
následně se průvodem s ratolestmi přesuneme do 
farního kostela  sv. Aloise na mši sv.  

  
Květná neděle je poslední (6.) neděle postní a je počátkem Svatého 

týdne, zasvěceného památce Kristova utrpení, které začíná jeho 
mesiášským vjezdem do Jeruzaléma, proto se na začátku mše koná žehnání 
ratolestí a koná se průvod do kostela, kde se slaví mše. V kraji Jeruzaléma 
rostou palmy, které bylo zvykem světit. V našich krajích palmy zastoupily 
nejčastěji větvičky jívy – kočičky, ale světily se také košťata z břízových větví, 
jedlové chvojí, lýkovec, klokočí, jalovec, narašené pruty vrby, lípy, hlohu, 
z nichž se vytvořil svazek a ovázal se červenou stuhou. 
 
 
 
29.03. ČTVRTEK SVATÉHO TÝDNE 

9:30 hod. - Missa Chrismatis - mše sv. v katedrále 
sv. Víta, Václava a Vojtěcha - při níž bude otec 
kardinál Dominik Duka hlavním celebrantem 
eucharistické slavnosti, v níž obnoví kněží své 
závazky vyplývající ze svátosti svěcení a budou 

posvěceny oleje k udílení svátostí. Pokud máte možnost, srdečně 
zveme k Vaší účasti. J V souvislosti se  zabezpečením areálu 
Pražského hradu, je potřeba časově počítat se zdržením ve vstupech u 
bezpečnostních prohlídek.  
 
 
„Zelený čtvrtek je mimo jiné svátkem svátostného kněžství, proto se kněží 

setkávají ve všech katedrálách se svými biskupy. 
Jako křesťané se setkáváme s Kristem ve svatostánku, v Božím slově a v 

eucharistii, ale i ve společenství církve, které ji slaví. Zvláštním způsobem je však 
přítomen také v celebrantovi, který v jeho jménu říká při proměňování: „Toto je mé 
tělo, které se za vás vydává." Je v nás kněžích, když říkáme: „Toto je kalich mé 
krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů." On v nás a my 
v něm, on je já a já jsem on - bytostné připodobnění ke Kristu je základem naší 
kněžské služby pro druhé. Často říkáme ve zpovědi: „Uděluji ti rozhřešení." 
Člověk sám o sobě ale nemá takovou moc. To říká Kristus ústy kněze. V každém 
odpuštění jsme svědky duchovních zázraků a uzdravení duší. Svatý farář arský 
kdysi zvolal v úžasu: „Kdyby člověk pochopil, čím je kněz na zemi, nezemřel by 
hrůzou, ale láskou... Kněžství je láska Ježíšova srdce." 

Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“ www.kna.cz 
 

 



VELIKONOČNÍ TRIDUUM 
 

29.03 ZELENÝ ČTVRTEK – VEČERNÍ MŠE NA 
PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ se slaví na památku 
Ježíšovy poslední večeře, ve které zanechal vrcholný 
odkaz své lásky, svatou Eucharistii. 

 
Uhlířské Janovice – sv. Alois   17:30 hod. 
Zásmuky – Nanebevzetí Panny Marie 18:00 hod. 

 
Po mši se přenáší Eucharistie na vyzdobené místo 

(Getsemanská zahrada), kde se uloží. Alegorie v tom vidí 
odchod Ježíšův z večeřadla do Getseman – adorace, má 
připomenout Ježíšovu úzkost a povzbudit věřící, aby i oni 
splnili Ježíšovu žádost: „Bděte a modlete se mnou“.  

 
Po skončení večerní mše se obnaží oltář, zahalí či odnesou se kříže a 

z kropenek u vchodů se odstraní svěcená voda a nalije se teprve z křestního 
pramene při slavení velikonoční vigilie – alegorie v tom spatřuje znázornění, 
že této noci byl Kristus zrazen, opuštěn od svých přátel a nakonec zbaven 
svobody. 

*** 
„Možná toužíme po eucharistickém Kristu, možná dokážeme horlit pro církev 

či pro Ježíše jako Petr. Ale nemáme těch podobností s učedníky víc? Copak v 
sobě neobjevíme Petra, který už tolikrát z falešných ohledů, ze strachu z okolí či 
posměchu, obavy z problémů a nepříjemností zapřel svou víru? Copak v sobě 
nenajdeme i kousek Jidáše, který kvůli nějakému zisku či výhodě zradil své 
svědomí? 

Ježíš ví, co je v člověku. Nezlehčuje naše viny, nezakrývá je. On je bere na 
sebe, a jak ho tíží, to můžeme zahlédnout v Getsemanské zahradě. Ani ta úzkost 
jej však nedovede zastavit v lásce, která nám vrací důvěru, která nám nabízí sebe 
samého za pokrm. On chce, abychom věděli, že jeho láska je větší než všechny 
naše viny, abychom věděli, že k němu se může obrátit každý bez výjimky a že 
bude přijat milosrdným Otcem jako marnotratný syn, pro kterého otec vystrojil 
hostinu. „On sám se pak přepáše a bude nás obsluhovat", jak slíbil, protože jako 
první z prvních chce být služebníkem všech.“   

 Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“ www.kna.cz 
 
30.03. VELKÝ PÁTEK – den přísného postu – SBÍRKA NA SVATOU ZEMI 
- není dnem smutku, ale vítězného utrpení Kristova. V žádné liturgii se dnes 
neslaví eucharistická oběť (mše), avšak prastará a působivá  liturgie, o 
utrpení a smrti Páně. Je to slavnost Pána, vyvýšeného na kříž. 



 
Křížová cesta:  
Uhlířské Janovice – sv. Alois   15:00 hod. 

 
  Velkopáteční obřady: 

Uhlířské Janovice – sv. Alois   17:30 hod. 
Zásmuky – Nanebevzetí Panny Marie 18:00 hod. 

 
 
Slyšíme pašije, a jako bychom naráz viděli všechny naše 
nadšené začátky, které neskončily v cíli! Nejde jen o 
nesplněné sliby či z nejrůznějších příčin rozpadlé rodiny. Zdá 
se, že dnes už jde spíše o problém vnitřní jednoty člověka, 

neschopnosti prožívat kontinuitu svého života, koherenci vlastního jednání v čase. 
Vidím jako problém, jsme-li schopni s lehkostí říct: Ano, vím, že jsem včera 

něco slíbil, a dnes to neplním, ale já se tím už ani necítím vázán. Včera jsem 
udělal slib Bohu na celý život, ale dnes to už neplatí. Včera jsem dal manželský 
slib věrnosti až do smrti, ale dnes už jsem vnitřně někde jinde... Jako kdybych v 
televizi zhlédl krásný film, který mě zaujal, silně jsem ho prožíval, ale skončil, aniž 
by ovlivnil můj život; stačilo vypnout knoflík. A dnes zase hledím na film o něčem 
jiném. Ty dva filmy nijak nesouvisí... 

Nejednám někdy i já jako kdysi Pilát, netvořím součást vrtkavého davu, 
kdykoli se nechám vláčet náladami a trendy, kdy nejsem věrný danému slovu“?                  
Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“ www.kna.cz 
 

*8:00 hod. ve farním kostele sv. Aloise modlitba Ranních 
chval z Denní modlitby církve. 
* Po ranních chválách do 15:00 hod. bude možnost 
modlitby u Ježíšova hrobu. Pak se farní kostel uzavře až 
do doby slavení Velikonoční vigilie. 

 
„Celý den jsme prožili ve zvláštním tichu. Bděli jsme u Ježíšova hrobu. Jak 

řekl krásně starobylý kazatel: 
„Na zemi je dnes veliké ticho, protože Král spí. Země se zatřásla a zmlkla, protože 
vtělený Bůh usnul a vyburcoval ty, kteří od věků spali... Jistě jde navštívit ty, kdo 
se nacházejí v naprostých temnotách a ve stínu smrti; přichází ten, který je jejich 
Bůh a jejich syn, vysvobodit z bolestí uvězněného Adama spolu s uvězněnou 
Evou... Já jsem tvůj Bůh a pro tebe jsem se stal tvým synem... 

Probuď se, spáči, přece jsem tě neučinil proto, abys prodléval spoutaný v 
podsvětí! Vstaň z mrtvých, neboť já jsem život těch, kdo zemřeli." 
Kristovo vítězství nad smrtí nám umožňuje nový pohled na smrt. Smrt není konec. 
Smrt těch, kteří jsou spojeni s Kristem, je branou k životu. „Pro svoje spojení s 
Kristem všichni budou povoláni k životu," vyznává slavnostně liturgie.“ 

Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“ www.kna.cz 
 



– slavená během oné svaté noci, v níž Pán vstal z mrtvých, se pokládá za 
„matku všech posvátných vigilií“. Optimálním 
začátkem není ta hodina, která nám vyhovuje; ale 
která optimálně vyhovuje rázu bohoslužebného 
dění: je to noční slavnost, „svátostné“ zpřítomnění 
Velké noci, v níž s Kristem jdeme ze tmy do svítání.  

 
Uhlířské Janovice – sv. Alois   20:00 hod. 
Po mši sv. zveme na setkání AGAPÉ do 
Komunitní centra sv. Jiljí - hostina, vycházející 
z přirozené touhy věřících podělit se o radost 
se svými bližními. 

 
Zásmuky – Naneb. Panny Marie 18:30 hod. 

 
                                         

 – mše sv. se žehnáním pokrmů 
 
 Uhlířské Janovice – sv. Alois         8:00 hod. 

o Po mši sv. zveme na setkání do Komunitní centra sv. Jiljí 
 Zásmuky – Nanebevzetí Panny Marie       9:30 hod. 
 Čestín – sv. Petra a Pavla       10:00 hod. 
 Košice – Narození Panny Marie      12:00 hod.
  
  „V některých rodinách prožíváte napětí, neporozumění či rozdělení. 
Nezoufejte si! Mějte odvahu svěřit Kristu s upřímnou důvěrou všechno a všechny. 
Pozdvihněte s důvěrou svůj pohled k Zmrtvýchvstalému. Pak už na to nebudete 
sami. A Kristus se zjeví i mezi vámi, tak jako po svém zmrtvýchvstání mezi 
učedníky, a pronese své „Pokoj vám!" On sám posílí naši víru, promění atmosféru, 
uzdraví vztahy. 

Opravdově uvěřit, že Kristus vstal a žije, nebylo lehké ani pro apoštoly tehdy 
v Jeruzalémě. Marie uvěřila, až ji oslovil jménem, apoštolově, až s nimi pojedl. 
Tomáš až tehdy, když se mohl dotknout jeho ran. Pak se však vzkříšení pro ně 
stalo skutečností, za kterou stálo za to i obětovat život, jistotou, která změnila svět. 
I my potřebujeme tuto jistotu Kristova vítězství, radost z jeho přítomnosti i pevnou 
naději v naše vlastní vzkříšení. Pak uvidíme požehnané plody uzdravujícího 
vykoupení v našich rodinách, farnostech i v národě.“ 

Mons. Jan Graubner „Hledání živého Krista“ www.kna.cz 
 
02.04. Pondělí velikonoční 
 Uhlířské Janovice – sv. Alois      8:00 hod. 

Zásmuky – Nanebevzetí Panny Marie    9:30 hod. 
 



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: 

Evangelizační úmysl: Formace k duchovnímu rozlišování – aby si celá 
církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na 
osobní i komunitní rovině.  

Národní úmysl: – za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od 
prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89/).  

 

OZNÁMENÍ 
 
* 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: 07.03. a 
21.03. 2018) 
* AVIZO NA MĚSÍC KVĚTEN: v neděli 27.05. 2018 „ Slavnost Nejsvětější 
Trojice“ bude v naší farnosti probíhat udílení svátosti biřmování J.Ex. Mons. 
Václavem Malým – tuto neděli bude dle pokynu o. biskupa pouze mše sv. 
ve farním kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích od 10:00 hod.  

* TJ Sokol Čestín zve dne 10.03. 2018 od 9:00 hod. po celý den na 
JARNÍ TVOŘENÍ v čestínské sokolovně: přijďte si vyzkoušet 
tradiční i netradiční techniky nebo si vyrobit rozmanité velikonoční 

dekorace. Tvořivé aktivity pro děti i dospělé po celý den. Jarmark ručně 
dělaných výrobků. Vstupné dobrovolné, část materiálů za úhradu na místě. 
* TIP na film „Alenka v zemi zázraků“ je autobiografické fantaskní vyprávění, 
které se pohybuje mezi poezií, snovou mystikou a 
humorem. Před očima jí ožívají tajuplné a legendární 
postavy Malého Prince, Jana Nepomuckého, Pražského 
Jezulátka, Anděla a dalších. Alence následně odejde její 
vysněný kamarád a s ním jí zemře její dětství. Pomocí 
„zázračné“ koule najde za zrcadlem střed labyrintu své 
duše a vzkřísí se do dospělosti. Alenka v zemi zázraků je 
osobitou parafrází známé Alenky v říši divů. Filmu udělil 
záštitu pan kardinál Dominik Duka a spolu s jezuitou 
Miroslavem Heroldem mu na premiéře požehnal. 
  


