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: 06.04. 2018 se koná
od 16 do 1720 tichý Eucharistický výstav, navazuje mše sv.
+ adorace s požehnáním
30

Filiální kostel sv. Vavřince – Vavřinec
SOBOTA – s nedělní platností
Poutní kostel sv. Anny - Sudějov
SOBOTA – s nedělní platností

16:00 HOD.
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: 3.4.;1/5 17:00 HOD.
Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice
ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci: 5.4.;--/5 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)

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
INFORMACE, JAKOU KDY
LIDSTVO DOSTALO
„Bůh je láska.“
Apoštol Jan, nám zanechal toto
zásadní vyznání: „Bůh je láska, a kdo
zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm“ (1 Jan 4,16). Kdyby se nám
ztratil celý Nový zákon a měla by být z něho lidstvu zachována jedna jediná
věta, myslím si, že by to byla tato: „Bůh je láska.“ Výpověď „Bůh je láska“
totiž v celé své šíři a hloubce vyjadřuje smysl, podstatu a ducha Kristova
evangelia.
Nejdůležitější informace, jakou kdy lidstvo dostalo
Možná si to ne tak docela uvědomujeme, ale skutečnost, že Bůh je
láska, je pro lidský rod fundamentální zpráva. Ta nejdůležitější informace,
jakou kdy lidstvo dostalo. „Bůh je láska“ – je ve všech ohledech průlomová
výpověď a v jistém smyslu i šokující. Žádný filozof, prorok ani osvícený guru
před Kristem s ničím podobným nepřišel. Židovští proroci, indičtí ani řečtí
myslitelé nesdělili nic, co by se tomu přibližovalo. Nový zákon naproti tomu
ve třech slovech vyjádřil nekonečnou Boží velikost, Boží krásu, Boží
univerzální aspekt milosrdenství a spásy. A Kristova oběť na kříži pak
znamená dotažení zjevené pravdy „Bůh je láska“ do důsledku. Vertikální i
horizontální. Láska sestupující z nebes a láska ke každému člověku, ke
všem národům, k celému lidstvu. To je Kristův kříž. Apoštol Jan nám dává
jasný návod: k BOHU, který je LÁSKA, se můžeme přiblížit jedině nezištnou
a bezpodmínečnou láskou k NĚMU samotnému, bezpodmínečnou láskou ke
každému člověku a k celému stvoření.
Ve svém srdci se (do rytmu dechu) se mohu modlit: „Bůh je láska.“
Mohu vnímat duchovní oheň sálající z těchto slov.
Modlím se srdcem.
Láska k Bohu, může pořád růst. Neomezeně a donekonečna.
Láska, kterou objevujeme ve svém srdci vůči Bohu, může pořád růst.
Neomezeně a donekonečna. Může se proměnit v řeku, která vyvěrá a teče
bez ohraničení, šumí, hladí, léčí a svlažuje zahradu našeho života. Milovat
Stvořitele, nejvyššího, vznešeného a nekonečného Boha, je naplněním
prastarého snu o člověku, který se zrodil zároveň s počátkem našeho
vesmíru.

Bůh nás volá
ON nás miluje a táhne nás všechny k sobě. My jenom můžeme – pokud se
dostatečně otevřeme – zaslechnout jeho tajemné vábení. Cítí to každý z nás,
cítí to každá bytost, která má srdce.
Věčný a nikým a ničím nestvořený Bůh nás volá. Pohleďme do nedozírných
dálav, do bran věků, copak necítíme tu vnitřní svíravou bolest a
nepropukneme v pláč, když náš zrak spočine na tichém soumraku, který halí
nebesa do půvabného pláště? Hudba nebes zní v každém z nás, je to touha
po našem domově. Jazyk nenachází slova a srdce chce vyskočit z těla. Stačí
se jen zahledět v noci do hvězdného moře nekonečných světů anebo na
ohnivé červánky oznamující příchod nového dne. Na výsostech přebývá Bůh
a my toužíme zrcadlit se v jeho zářících paprscích. Poutník časem je jenom
cizincem na této zemi, a i když ji miluje, ví, že se jednou vrátí domů. Náš
domov je BŮH.
Ať ta touha po SVĚTLE nás všechny probouzí, vtiskne nám do ruky
poutnickou hůl a do srdce lásku ke všemu a ke všem.
V tichu noci ve svém srdci Bohu mohu šeptat: MILUJI TĚ.
Se svolením zpracováno podle knihy
Juraj Dovala, Chrám uprostřed tržiště,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

– 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.
02.04. Pondělí velikonoční
Uhlířské Janovice – sv. Alois
Zásmuky – Nanebevzetí Panny Marie

8:00 hod.
9:30 hod.

08.04. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
– mše ve farním kostele sv. Aloise v 17:30 hod.

11.04. Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
15.04. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
22.04. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Den modliteb za duchovní povolání
23.04. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka,
hlavního patrona pražské arcidiecéze
– mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v 17:30 hod.
24.04. Památka sv. Jiří, mučedníka
– Poutní mše sv. Malejovice ke cti sv. Jiří v 18:00 hod.
29.04. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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:
• Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii
– aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli
odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat
nové cesty.
Národní úmysl: – za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným
odpovědím na Boží volání.

REPATRIACE
J. EM. JOSEFA KARDINÁLA BERANA,

ARCIBISKUPA PRAŽSKÉHO A PRIMASE ČESKÉHO
S respektem k jasně formulovanému přání v poslední vůli a na základě
konzultací s jeho rodinou bylo rozhodnuto o repatriaci služebníka Božího
Josefa kardinála Berana. Jeho Svatost papež František tuto repatriaci
schválil a povolil přesun ostatků z krypty svatopetrské baziliky do katedrály
sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.
Ve svatopetrské bazilice bude na trvalou památku Josefa kardinála
Berana péčí Arcibiskupství pražského zřízena pamětní deska. Vyzdvižení
ostatků pana kardinála Berana se uskuteční ve svatopetrské bazilice ve
čtvrtek 19. dubna 2018. S poctami příslušejícími kardinálu Svaté církve
římské budou ostatky převezeny do Papežské koleje Nepomucenum
(Kardinál Beran v Nepomucenu bydlel po dobu svého nuceného exilu od 19.

února 1965 do své smrti 17 května 1969), kde se večer toho
dne uskuteční slavnost za účasti rodáků a nepomucenských
alumnů.
Repatriace
V pátek 20. dubna v odpoledních hodinách budou
ostatky pana kardinála Berana letecky dopraveny do vlasti.
Přílet, který bude přenášet TV NOE, je plánován na 18.00 hod.
Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka srdečně zve všechny, kteří
by se chtěli poklonit památce tohoto statečného kněze a muže, který miloval
svou vlast, aby k tomu využili připravované slavnosti:
* V pátek 20. dubna v 19.00 hod. se autokolona s ostatky pana kardinála
Berana zastaví před seminárním kostelem sv. Vojtěcha v pražských
Dejvicích. (Kardinál Beran byl rektorem Arcibiskupského semináře a
vyhledávaným duchovním správcem seminárního kostela v letech 1932 až
1946. Jeho služba rektora byla od data 6. 6. 1942 přerušena vězněním a
pobytem v nacistických koncentračních táborech.) Bohoslovci a společenství
věřících při Duchovní správě u kostela sv. Vojtěcha uctí památku pana
kardinála modlitbou nešpor od 19.05 hod. Předprogram začne již v 18.00
hod. Nešpory bude přenášet TV NOE.
*V pátek 20. dubna ve 20.15 hod. se autokolona s ostatky pana
kardinála Berana zastaví před bazilikou Panny Marie v areálu Strahovského
kláštera. (Kardinál Beran pronesl v této bazilice své poslední kázání před
zatčením komunistickými bezpečnostními složkami 18. června 1949.)
Královská kanonie premonstrátů na Strahově uctí následně památku pana
kardinála Berana veřejně přístupnou modlitební vigilií. Ostatky pana
kardinála zůstanou v bazilice přes noc.
Hlavní den slavnostního přivítání
V sobotu 21. dubna vyjde v 10.00 hod. po krátké modlitbě procesí s
ostatky kardinála Berana ze Strahovské baziliky přes Pohořelec,
Loretánskou ulicí na Hradčanské náměstí. Rakev s ostatky pana kardinála
bude vezena na pohřebním voze taženém šestispřežím Starokladrubských
vraníků. Na Hradčanském náměstí bude v 10.30 hod. rakev z vozu sejmuta
a na krátký čas umístěna na katafalk pod oblouk mezi prvním a druhým
nádvořím Arcibiskupského paláce. Poté, co lid projde bezpečnostní kontrolou
do areálu Pražského hradu a kněží v Arcibiskupském paláci přijmou
bohoslužebná roucha, vyjde v 10.50 hod. liturgický průvod Bránou gigantů a
přes I. a II. nádvoří Pražského hradu do katedrály sv. Víta, Václava a

Vojtěcha. Rakev s ostatky pana kardinála Berana do katedrály vnesou
bohoslovci. (O Božím Těle 19. 6. 1949 sloužil kard. Beran poslední
bohoslužbu v katedrále před zatčením StB. Komunistické bezpečnostní
složky tehdy bezprecedentně přerušily důstojný průběh bohoslužby a pan
kardinál Beran musel být bohoslovci eskortován do Arcibiskupského paláce.
Pana kardinála tehdy chránili vlastními těly.)
*V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude od 11.00 hod.
sloužena slavná mše sv. ke cti sv. Vojtěcha. Bohoslužbu bude přímým
přenosem vysílat Česká televize. Během bohoslužby bude v blízkosti
oltáře vystavena lebka mučedníka sv. Vojtěcha. Rakev s ostatky pana
kardinála Berana bude umístěna před oltářem. Po skončení mešní
liturgie, jejímž hlavním celebrantem bude
Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský,
budou ostatky pana kardinála Berana
přeneseny do kaple Bartoňů z Dobenína,
která od roku 1989 nese titul sv. Anežky
České. V kapli bude rakev vystavena veřejné
úctě do pondělí 23. dubna 2018, kdy po
večerní poutní bohoslužbě od 18.00 hod.
bude uložena v nově zřízeném sarkofágu.
Organizační informace
Arcibiskupský sekretariát k připravované slavnosti připojuje několik
důležitých organizačních informací:
* Všichni poutníci jsou zváni, aby doprovodili ostatky pana kardinála Berana
ve slavném procesí ze strahovské baziliky Panny Marie. Průvod vyjde v
10.00 hod. V 10.30 hod., po příchodu průvodu na Hradčanské náměstí,
absolvují poutníci přednostní bezpečnostní kontrolu dle pokynů, uvedených
níže.
*Přístup ke katedrále je možný ze všech veřejných přístupů na Pražský hrad
(dále PH). Na všech těchto vstupech jsou zřízena bezpečnostní stanoviště,
kde každý návštěvník PH musí projít bezpečnostní kontrolou. Prosíme
poutníky, aby tuto skutečnost zohlednili a pamatovali na ni při balení svých
zavazadel (nebrat zbraně, větší nože, obranné spreje, paralyzéry apod.).
* Z důvodu silného turistického provozu na Pražském hradě a pro usnadnění
přístupu účastníkům pohřbu, budou u vstupu přes Prašný most (od zastávky
tramvaje č. 22) a při severním vstupu na I. nádvoří PH (z Hradčanského
náměstí vedle Brány Gigantů) zřízena zvláštní kontrolní stanoviště, která
budou vyhrazena pro přednostní odbavení smutečních hostí. Tato stanoviště
budou označena tabulí „VSTUP NA BOHOSLUŽBU“. Tyto vstupy budou
otevřeny od 9.00 hod. do 10.45 hod.
* Vstup do katedrály bude možný v rozmezí 9.45 – 10.45 hod. Je třeba počítat

s časovou rezervou k bezpečnostní prohlídce.
* Pro poutníky bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny
obrazovky. Poutníci do katedrály vstupují vchodem vlevo při pohledu na
průčelí katedrály.

MODLITBA
Dobrotivý Bože, Tys vyvolil svého služebníka
Josefa kardinála Berana, arcibiskupa pražského,
aby šel po stopách Tvého Syna a v dobách
pronásledování byl oporou církve v naší vlasti.
Našel-li jsi zalíbení v jeho Životě a obětech, veď
nás, prosíme, svým svatým Duchem, abychom se
dovedli modlit jako on, abychom dovedli spojovat
své bolesti a utrpení s obětí Tvého Syna na kříži a
abychom nikdy neztráceli naději a důvěru v Tvou
láskyplnou prozřetelnost. V této naději a v důvěře,
že sám Tvůj Duch povede naši modlitbu „vzdechy,
kterou jsou ve shodě s Tvou svatou vůli“ (srv. Řím
8,26-27), Ti nyní předkládáme tuto záležitost (vyjádříme ji svými slovy). Svěřujeme
ji do přímluv kardinála Berana s prosbou, abys jejím vyslyšením oslavil i našeho
pastýře, který během svého života pomáhal a těšil všechny, kdo se k němu
obraceli. Odvažujeme se prosit i za věci, které jsou lidským silám nedosažitelné,
protože sama církev nás k tomu povzbuzuje, když prohlašuje za blahoslavené a
svaté ty, na jejichž přímluvu se udály zázraky.
Prosíme o to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou a Duchem
svatým žije a kraluje na věky věků.
Amen.
Případná vyslyšeni sdělte, prosím, na adresu:
Postulátor procesu blahořečení kardinála Josefa Berana
Interdiecézní tribunál Hradčanské náměstí 56/16
119 02 PRAHA – HRADČANY
(S církevním schválením pražského ordinariátu Č.j. 4178/98)

OZNÁMENÍ
* SETKÁNÍ PÁTEČNÍKŮ – bude v pátek 6.04. 2018 od 9hod. v KC sv. Jiljí.

* 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: 11.04. a
25.04. 2018)
* POUŤ KE SV. JIŘÍ – MALEJOVICE – poutní mše svatá ke cti sv. Jiří se
bude konat v úterý 24.04. 2018 od 18:00 hod.
*Mše sv. nebudou: Vavřinec – sobota 7/4 a sobota 28/4; Sudějov – sobota
7/4 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 (VČETNĚ sobotních mší s nedělní platností
26/5) bude dle pokynu o. biskupa SPOLEČNÁ mše sv. ve farním kostele
sv. Aloise v Uhlířských Janovicích od 10:00 hod.

VELIKONOCE - SVÁTEK JARA
Velikonoce jsou svým původem svátkem jara. Židé
dali kananejskému pohanskému svátku jara zcela nový
význam svátkem Paschy. Křesťané pak v tajemství
Velikonoc poznali opravdové jaro: život je silnější než
smrt, strnulost hrobu je proměněna v kvetoucí zahradu...
Skrze vzkříšení objevujeme nový život.
Mnozí raději zůstávají ležet v hrobě
Kristovo vzkříšení nebylo ojedinělou událostí. Ve víře v Ježíšovo
vzkříšení můžeme zakoušet vzkříšení i my sami na sobě a navíc můžeme k
životu probouzet i druhé. Mnozí ale přesto zůstávají raději ležet v hrobu
svého strachu a rezignace, svých zklamání a zranění. Zařídili se v hrobce,
protože mají strach ze života.
Zpívejme Aleluja, i když jsme plni starostí
Od počátků církve byly Velikonoce hlavním a ústředním svátkem
církevního roku. Po celých 50 dní slavili křesťané vzkříšení Pána, radovali se
z toho, že láska zvítězila nad smrtí, a že skrze vzkříšení již máme podíl na
naplněném životě Ježíše Krista. Výrazem této velikonoční radosti se staly
rozmanité zpěvy Aleluja...
„Zpívejme Aleluja zde na zemi, kde jsme ještě plni starostí,
abychom je jednou mohli zpívat ´tam´ v jistotě...
Zpívejme Aleluja dnes ne proto, abychom se radovali z klidu,
ale abychom našli útěchu v trápení.
Tak jako zpívali poutníci:
Zpívej, ale kráčej dál!
Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý!
Zpívej a kráčej dál“!
(Sv. Augustin)
***************************************************************
Žádná tma pro tebe není temná:
noc jako den svítí, temnota je jako světlo! Žalm 139,12
Krásné požehnané velikonoce plné Boží milosti přejí
P. Michal a P. Václav

