
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: 04.05. 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:   1.5.;5/6 17:00 HOD.  
Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice 

ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci:!10.5.;7/617:00 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) 

 

KVĚTEN 2018 



PASTORAČNÍ NÁVŠTĚVY 
 V NAŠÍ FARNOSTI 

 
J.EX. MONS. VÁCLAVA MALÉHO, 

 POMOCNÉHO BISKUPA PRAŽSKÉHO 
 
 

ČTVRTEK 03.05. 2018 
VEČERNÍ MŠE SV. VE FARNÍM KOSTELE 

SV. ALOISE V 17:30 HOD. 
 

 
NEDĚLE 27.05. 2018 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
 

Sobotní mše a mše v neděli jsou podle pokynu o. biskupa 
sloučeny do společné slavnostní bohoslužby  s udílením 

 
 

SVÁTOSTI BIŘMOVANÍ 
 VE FARNÍM KOSTELE SV. ALOISE  

V UHLÍŘSKÝCH JANOVICÍCH 
V 10:00 HOD. 

 
 

V naší farnosti se následně uskuteční 
 PO SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBĚ FARNÍ NEDĚLE  

SE SPOLEČNÝM OBĚDEM V KC SV. JILJÍ, 
 na který srdečně zveme. 

 

 



 

Májové pobožnosti 
 

Uhlířské Janovice: - neděle v 18:00 hod. - v týdnu 
navazují na mši sv. 
Navazující na mši sv.: Malejovice 1/5; Sudějov 5/5; 
Krsovice 10/5; Košice 13/5; Vavřinec 19/5; Čestín 20/5 
2018 
Zásmuky - Mariánské litanie navazují na nedělní            
mši sv. 
Losiny - kpl. sv. Jana Nepomuckého - sobota 12/5 
2018 v 14:00 hod. 

 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
01.05. Sv. Josefa dělníka 
02.05. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
03.05. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
06.05. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
08.05. Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

   – mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v 8:00 hod. 
 
11.05. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
http://www.vojtechkodet.cz/temata/duch-svaty/svatodusni-novena.html , 
nebo využijte novénu, kterou máte anebo se můžete každý den modlit tuto 
modlitbu: 

Modlitba k Duchu Svatému 
Věřím v Ducha Svatého, věřím, že může odstranit moje předsudky, 
věřím, že může změnit moje návyky, věřím, že může přemoci moji 

lhostejnost, věřím, že mě může nadchnout k lásce, věřím, že mě může 
zbavit zlého, věřím, že mi může dát odvahu k dobrému, věřím, že může 

přemoci zármutek, věřím, že mi může dát lásku k Božímu slovu, věřím, že 
mi může dát sílu v utrpení, věřím, že mi může dát na pomoc bratra,          

věřím, že může proniknout moji bytost,                                                                  
věřím, že mi může odejmout pocit méněcennosti. 

Duchu Svatý, přijď do mého srdce, 
dej mi trpělivost, laskavost, pokoru 

a nauč mne odpouštět, 
aby i mně bylo odpuštěno. 

Amen 



12.05. Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
13.05. Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
    - Svatojánská SBÍRKA na arcidiecézi 
    - Den matek – zveme na odpolední setkání v KC sv. Jiljí od 15 hod. 

Každý rok na začátku května se slaví den matek (je to vždy 2. 
neděli v květnu, ale jeho datum bývá také označeno v kalendáři). 
Je to den, kdy máme příležitost poděkovat Pánu Bohu za tu svou 
maminku. A také poděkovat přímo jí.  

Maminky toho pro nás hodně dělají - modlí se za nás, starají 
se o nás, léčí naše bolístky, připravují svačinky na výlety i do školy, balí nás na 
prázdniny... a určitě přijdete na spoustu dalších věcí, které dělá ta vaše pro vás.Všem 
maminkám děkujeme za jejich odvahu, nasazení, a přejeme jim vše dobré. 
 
14.05. Svátek sv. Matěje, apoštola 
16.05. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech 
 

19.05. Jeho Eminence Dominik kardinál Duka OP, 
arcibiskup pražský a primas český s radostí oznamuje, že 
dne 23. ledna 2018 byl Svatým otcem Františkem 
jmenován světícím biskupem pražské arcidiecéze 
ZDENEK WASSERBAUER, tit. biskup butrinský. Srdečně 
zveme na biskupské svěcení, které mu bude uděleno při 
mši svaté v 10:00 hodin dne 19. května 2018 v pražské 
katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 

 
20.05. Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
 

Po dnešní modlitbě před spaním (DMC) končí doba velikonoční. Paškál se odnese 
z presbytáře ke křtitelnici a rozvěcuje se pouze při křtu a u rakve při pohřbu. 

 
 LITURGICKÉ MEZIDOBÍ 
 
21.05. Památka Panny Marie, Matky církve  
           – NOVÁ MARIÁNSKÁ PAMÁTKA 

Papež František zvážil význam tajemství duchovního mateřství Panny Marie, 
která od doby očekávání Ducha o Letnicích (srov. Sk 1,14) nikdy nepřestala 
mateřsky pečovat o církev putující v čase, rozhodl, že památka Panny Marie, 
Matky církve, bude v pondělí po slavnosti Seslání Ducha Svatého závazná pro 
celou cíkev římského obřadu. Spojitost mezi vitalitou církve o Letnicích a Mariinou 
mateřskou péčí o ni je zřejmá. 

24.05. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 
– mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v 17:30 hod. 

26.05. Památka sv. Filipa Neriho, kněze 
27.05. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
           – BIŘMOVÁNÍ a navazující FARNÍ NEDĚLE v KC sv. Jiljí 
30.05. Památka sv. Zdislavy 



31.05. Svátek Navštívení Panny Marie 
– mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v 17:30 hod. 

****** 
03.06. Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ  

– s udílením 1. sv. přijímání při mši sv. ve farním kostele 
 

Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice srdečně 
zve na letošní Noc kostelů. Večer 25. května 2018 
budou přístupny s programem níže uvedené 
kostely. Mezi kostely bude také vypraven zdarma 
autobus, který bude stavět i v průjezdních 
vesnicích podle přiloženého jízdního řádu. Těšíme 
se na Vaši návštěvu. 

 
Uhlířské Janovice, kostel sv. Aloise 

16:30 – 17:00 Prohlídka obrazové výzdoby kostela 
17:30 – 18:10 Mše svatá (slouží vldp. Michal Procházka, farář) 
18:10 – 18:30  Májová pobožnost k Panně Marii (vede vldp. Michal 

Procházka, farář) 
18:30 – 19:00  Komentovaná prohlídka varhan a zvonice, uzavření 

kostela 
19:00 – 19:15  Odjezd autobusem do chrámu sv. Bartoloměje 

v Kolíně na koncert komorního smyčcového 
orchestru ARCHI (autobus je zdarma, 
předpokládaný návrat 21:30) 

 
Uhlířské Janovice, kostel sv. Jiljí 
20:00 – 20:30 Večerní prohlídka kostela 
20:00 – 21:00 Svíčka pro blízké 
 
Sudějov, kostel sv. Anny 

18:00 – 19:00 Volná prohlídka kostela a poutního areálu 
18:00 – 19:00 Exposice o historii poutního místa 
18:00 – 19:00 Svíčka pro blízké a znamení duhy 
 
Svatý Jan t. Krsovice, kostel sv. Jana Křtitele 

16:00 – 22:00   Volná prohlídka kostela 
17:00 – 18:00  Komentovaná prohlídka kostela a zvonice (provází 

dr. Zdeněk Janovský) 
19:00 – 19:30  Kronika farnosti Sudějov – čtení o tom, jak vypadal 

život na našich vesnicích na přelomu 19. a 20. stol. 
19:30 – 19:45 Mariánská modlitba za obec (vede vldp. Michal 

Procházka, farář) 



19:45 – 22:00 Prostor pro ztišení, modlitbu, svíčku pro blízké 
 
Petrovice II, kostel sv. Martina 

16:00 – 20:30 Volná prohlídka kostela 
16:30 – 17:15                 Hudební program (ZUŠ Uhlířské Janovice) 
17:30 – 17:45 Trocha historie,... 
18:00 – 19:00  Svatí včera, dnes a zítra (přednáší dp. Tomáš 

Kábele) 
19:00 - 19:45 Hudební program 
19:45 - 20:30 Prostor pro vzájemná setkání, svíčku pro blízké 
 
Jízdní řád autobusu 
(časy odjezdů jsou u tučně vyznačených zastávek přesné, u ostatních 
orientační) 
 
odj. Uhlířské Janovice, nám. 16:45 18:00 19:15 
 Sudějov, u kostela  16:50 18:10 19:25 
 Žandov, aut. zast.  16:54 18:14 19:29 
 Pivnisko, aut. zast.  16:56 18:16 19:31 
 Svatý Jan t. Krsovice, u kostela 17:05 18:25 19:45 
 Kamenná Lhota, aut. zast. 17:12 18:32 19:52 
 Čestín, u kostela  17:20 18:40 20:00 
 Petrovice II, u kostela  17:35 18:50 20:10 
 Boštice, aut. zast.  17:40 18:55 20:15 
 Nové Nespeřice, křiž. pod obcí 17:42 18:57 20:17 
 Staré Nespeřice, náves  17:45 19:00 20:20 
 Janovická Lhota, aut. zast. 17:50 19:05 20:25 
příj. Uhlířské Janovice, nám. 17:55 19:10 20:30 
 

 
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: Za poslání laiků – aby laici mohli své jedinečné poslání 
naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.  
Národní úmysl: – za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale 
provází a proměňuje (srv. Žl 139/138/). 
 



SEZNÁMENÍ SE STAVEBNÍMI AKCEMI 
NA ÚZEMÍ NAŠÍ FARNOSTI 2017/2018 

 
 

V roce 2017 jsme pokračovali v obnově kláštera Zásmuky opravou dveří a 
kamenných portálů. Vzhledem k problémům se zhotovitelem byla prostavěna pouze 
část dotace ve výši 234.149,- Kč. Další akcí, podpořenou z Programu záchrany 
architektonického dědictví (PZAD), bylo restaurování iluzivní výmalby presbytáře 
kostela Nejsvětější trojice v Drahobudicích. Náklady činily 1.789.000,- Kč. Další 
připravené akce pro rok 2017 podpořené z programu obnovy památek Ministerstva 
zemědělství byly přesunuty do letošního roku 2018 z důvodu zpoždění 
v administrativním procesu schvalování žádostí.  

Jednalo se o rekonstrukci brány hřbitova u kostela sv. Václava v Horní Krutech, 
nátěr šindelové krytiny kostela sv. Mikuláše v Žíšově a střechy zvoničky kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Rašovicích. V Žíšově dojde i k opravě šindelové krytiny, ale 
vzhledem k jejímu stavu nás v brzké době bude čekat její kompletní výměna. Také jsme 
z tohoto programu dostali příspěvek na dokončení opravy omítek ohradních zdí kostela 
sv. Anny v Sudějově. Výše uvedené práce budou provedeny do září letošního roku.  

Další připravené akce – oprava ohradní zdi u kostela sv. Jiljí (hrozí vyvalení 
kamenů na silnici – roh z pohledu od KC sv. Jiljí) a zahájení opravy fasády kostela sv. 
Aloise v Uhlířských Janovicích nebyly podpořeny ze strany státu – přesto musí 
proběhnout zabezpečovací zpevnění zdi u kostela sv. Jiljí z našich prostředků (cca 
100 000,-Kč).  

Po dvouleté pauze se letos bude pokračovat v obnově vnějšího pláště objektu 
bývalé fary v Čestíně – dokončení obnovy oken, zastřešení verandy a zahájení obnovy 
fasády. Tato akce je podpořena z programu obnovy památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností, v tomto případě tedy za příspěvek vděčíme odboru památkové 
péče Kutná Hora. Z programu PZAD jsme v letošní roce dostali příspěvek na dokončení 
obnovy presbytáře a restaurování souboru oltářů a kazatelny kostela Nejsvětější Trojice 
v Drahobudicích, celkové finanční náklady se blíží dvěma milionům korun. Pokud bude 
tato akce podpořena i v roce 2019, dojde k dokončení celé akce obnovy kostela. 

Ze stejného programu pokračujeme i na obnově interiéru kláštera v Zásmukách. 
Letošní objem prací se blíží dvěma milionům korun, provedli jsme výběr nového 
zhotovitele stavby.  V souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi -  je a bude provoz 
kláštera výrazně omezen.  

Z podaných žádostí o dotaci čekáme ještě na vyhodnocení žádosti na obnovu 
střešní krytiny kostela Narození Panny Marie v Zásmukách a na zahájení obnovy fasády 
kostela sv. Petra a Pavla v Čestíně. Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotací 
očekáváme během léta letošního roku. V dalším roce 2019 je ve výhledu oprava kostela 
sv. Vavřince ve Vavřinci. 

 
Velký problém oprav pro naši farnost, je neuznání - 

nezanedbatelné částky DPH - v rámci dotace ze strany MK ČR – proto 
na každou opravu, musí farnost kromě povinného spolupodílu, zaplatit 
ze svých prostředků i DPH. 

 
          p. Miloš Herzog – stavební technik  

 



Finanční hospodaření v naší farnosti 

 
Ze zisku z pronájmů nemovitostí ve výši 1162 tisíc Kč je pokryta ztráta 

z hlavní činnosti farnosti v celkové výši 965 tisíc Kč a hospodaření farnosti 
tedy za rok 2017 skončilo ziskem ve výši 197 tisíc Kč. 
 
 

OZNÁMENÍ 
 
* SETKÁNÍ PÁTEČNÍKŮ – bude v pátek 04.05. 2018 od 9hod. v KC sv. Jiljí. 
* Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 probíhá ve středu 1x za 
14-dnů na faře v Košicích od 16:00 do 16:45 hod. (Tento měsíc: 9.05. a 
23.05. 2018) – v červnu výuka není. 
 
 
 

„Tam, kde se člověk otevře Božímu působení, nechá ve svém životě 
Boha jednat a přidá svoji lásku k lásce Boží, tam se z obyčejných věcí 

každodenního života stává bohoslužba. Všechno všednodenní tak 
může a má být posvěceno, požehnáno a proměněno.“  

 
                                                              Myšlenka z knihy Vojtěch Kodeta: Učednictví, KN 


