
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: 03.08. 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:   7/8.;2/10 17:00 HOD.  
Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice 

ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci: 2/8.;4/10    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) 

 



SLYŠÍTE V KOSTELE PŘI BOHOSLUŽBÁCH?! 
ROZUMÍTE CO ČTOU LEKTOŘI, KNĚZ?! 

ROZJÍMÁTE NAD BOŽÍM SLOVEM PŘES TÝDEN?! 
CHCETE SE PŘIPRAVIT                                               

NA NÁSLEDUJÍCÍ NEDĚLI?! 

 

V TOM VŠEM VÁM CHCE POMOCI „NEDĚLNÍ LITURGIE“, KTERÁ JE 
V KOSTELE PŘIPRAVENA PRO VÁS J V TIŠTĚNÉ PODOBĚ NEBO 
V ELEKTRONICKÉ, Z WEBU: http://www.vira.cz/Nedelni-Liturgie/ 

 
ŽIVOT JE DAR,                                                               

ZA KTERÝ BĚHEM DOVOLENÉ                         
MŮŽEME DĚKOVAT.  

ZAMYŠLENÍ P. JANA VECHETY 
 
Také už vám začala dovolená? Nebo 

co nevidět začne? Nebo se na ni ještě 
budete pár týdnů těšit a necháváte si ji na 
pozdní léto? 
 

 
Muž na výletě si prohlíží pampeliškuFoto: Jana Šustová 
 

Ať tak či tak, asi každý z nás, kdo jsme zařazeni do pracovního procesu, 
vítáme možnost na pár dnů všeho nechat a změnit prostředí. Vyjít si do lesa 
nebo k vodě, lehnout si na rozkvetlou louku nebo vnímat krásu modrých chrp 



v pšeničném poli. Dýchat čerstvý horský vzduch nebo vůni mořského 
pobřeží. Zkrátka – jen tak být. Vychutnat si pocit, že jsem, že existuji, a že 
kolem mě se odehrává zázrak zvaný „život“ – a já jsem jeho součástí.   

Co je to vlastně život?   

Rád bych připomněl sedm bodů, sedm střípků z mozaiky obsahu tohoto 
slova:  

1. Ten první jsem už zmínil: Život je zázrak a – doplnil bych – život 
je tajemství – nevíme, odkud přichází a jak je to možné, že vůbec existuje?  

2. Druhý bod je podobný: Život je nesamozřejmost: Jak jsme si zasloužili, 
že žijeme? Vždyť jsme tu vůbec nemuseli být!  

3. Třetí charakteristika navazuje: Život je dar – nikdo z nás si jej nedal, 
nezasloužil, nepředplatil – všichni jsme jej dostali, a to zcela zdarma! Nejsme 
tedy jeho pány, ale příjemci a správci.  

4. Za čtvrté: Život je křehký – jak málo stačí, aby nebyl – hlavně v počátku, 
ale i v průběhu. A musí být proto chráněn.  

5. Protože – a to je za páté: Život je boj – kolik nebezpečí se staví proti němu! 
Ale právě v zápase se život utváří a posiluje.  

6. Šestý bod: Život je cesta – je to stálý pohyb a změna, dál a hloub …  

7. A nakonec - co dodat, jako sedmý bod? To podstatné: Život je účast na 
Bytí (s velkým počátečním písmenem „B“), je to účast na životě toho, který 
byl, je a bude, který JEST a jehož jméno je: „Jsem, který jsem“. Život je jeho 
dar a má ve své podstatě vepsánu potřebu se rozdávat. Je v nás život 
samotného Boha! V něm žijeme, pohybujeme se a jsme.  

Necítíme potřebu za dar života občas poděkovat? Vděčnost je přece 
přirozená reakce, když jsme něco obdrželi. Není k tomu vhodná příležitost 

právě o dovolené – pojmout ji jako čas díkůvzdání za dar života?                 
Přeji Vám prožití času regenerace sil v blízkosti Pána a Dárce života! 

 
LITURGICKÝ KALENDÁŘ 

 
01.08. Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 
04.08. Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 
05.08. 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

* Klášterní kostel Stigmatizace sv. Františka Serafinského        
v Zásmukách – PORCIUNKULE – poutní mše sv. v 9:30 hod. 

06.08. Svátek Proměnění Páně 
   – mše ve farním kostele sv. Aloise v 17:30 hod. 



08.08. Památka sv. Dominika, kněze 
09.08. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, 

   panny a mučednice, patronky Evropy  
10.08. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 
11.08. Památka sv. Kláry, panny 
           POUTNÍ MŠE SVATÁ 

   KE CTI SV. VAVŘINCE VE VAVŘINCI V 16:00 HOD. 
12.08. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
14.08. Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 
15.08. Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – doporučený svátek 
 

 
Maria žije pro Boha tím, že žije pro druhé.                             

Roste tím, že slouží, že se vydává.                                                   
A každý člověk roste jedině tím, že se vydává.                          

Kdo se chce ušetřit, neušetří se. 
Kdo se vydává ve službě pro druhé, jenom ten vnitřně roste.                           

Jenom život pro druhé je opravdový život. 
 
18.08. POUTNÍ MŠE SVATÁ  

V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V RAŠOVICÍCH 
OD 18:00 HOD. (není mše sv. v Sudějově) 

19.08. 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
    POUTNÍ MŠE SVATÁ  V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

   V ZÁSMUKÁCH V 9:30 HOD. 
  

Modlitba k   Panně Marii Nanebevzaté 
Sv. Alfons de Liguori: Glorie di Maria (Chvály mariánské) 

 
 Ó veliká, vznešená a přeslavná Paní. Padáme na kolena před tvým 
trůnem a pozdravujeme tě z tohoto slzavého údolí. Máme radost z nesmírné 
slávy, kterou tě vyznamenal Bůh. Ó nezapomínej na nás, své ubohé sluhy, 
když nyní vládneš jako královna nebes a země. Nezdráhej se obrátit k nám 
ubohým oči se svého vznešeného trůnu! Čím jsi blíže prameni milostí, tím 
více nás jimi můžeš zahrnouti. Z nebe vidíš lépe naše útrapy, proto musíš 
míti s námi také větší soustrast a více nám pomáhat. Učiň, abychom ti věrně 
sloužili zde na zemi, abychom tě pak jednou mohli velebiti v nebi. Dnes, kdy 
ses stala královnou vesmíru, zasvěcujeme se tvé službě. Potěš i nás o této 
slavnosti a přijmi nás za své poddané. Vždyť jsi naše Matka. 
 
 Ó Matko nejsladší, Matko nejlepší, tvé oltáře jsou obléhány tolika lidmi, 
kteří ti přednášejí své prosby. Jedni tě žádají o zdraví, druzí o pomoc v bídě, 
jiní o dobrou žeň, jiní o získání soudní pře.  



 My však tě prosíme o milosti tvému srdci nejmilejší: Vypros nám 
pokoru, odloučenost od světa, odevzdanost do vůle Boží. Vypros nám svatou 
lásku k Bohu, dobrou smrt a nebe. Ó Paní, změň nás z hříšníků ve světce! 
Učiň tento zázrak, jenž tě oslaví víc, než kdybys vrátila zrak tisícům slepců a 
vzkřísila k životu tisíce mrtvých. Ty jsi u Boha tak mocná. Tobě stačí jen říci, 
že jsi jeho Matka, jeho nejmilejší, jeho milostiplná. Co pak by ti mohl odepříti? 
 
 Ó nekrásnější Královno, neodvažujeme se žádat, abychom tě směli 
uvidět zaživa na zemi. Chceme však přijíti do nebe, abychom tam na tebe 
patřili. Ty nám to musíš vyprosit. Tak pevně doufáme. Amen.  
 
 
20.08. Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 
21.08. Památka sv. Pia X., papeže 
22.08. Památka Panny Marie Královny 
24.08. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
26.08. 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
27.08. Památka sv. Moniky 
28.08. Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 
29.08. Památka Umučení svatého Jana Křtitele 

 

PROČ BYCHOM SE V NEBI                              
NEMOHLI SETKAT                
SE SVÝM PSEM? 

Příroda nám tisíci různými způsoby 
vypráví o Bohu 

Někdy se říká, že příroda je pátým evangeliem, protože nám tisíci různými 
způsoby vypráví o Bohu: „Různí tvorové, které Bůh chtěl v jejich vlastním 
bytí, jsou každý svým způsobem odleskem nekonečné Boží moudrosti a 
dobroty,“ (KKC). 

Sám Ježíš se často inspiroval přírodou 

Sám Ježíš se často inspiroval přírodou, aby lépe vyjádřil, co chtěl říct: 
obilné zrnko spadlé do země, polní lilie oděné Bohem, vrabci, kterým nic 
nechybí, obilí zralé ke žni, kvočna, která schraňuje kuřátka pod svá křídla, 
lišky a jejich doupata.  I svatá Terezie z Lisieux si pomáhala přirovnáním k 
přírodě, aby vysvětlila svou spiritualitu odevzdanosti, například když 
ukazuje rozdíl mezi drobným ptáčkem a orlem. 

 



Příroda nám pomáhá relativizovat to, co prožíváme 

Proč se při procházce venku uklidníme? Protože nás příroda učí tisícileté 
moudrosti, která nám pomáhá relativizovat to, co prožíváme. Můžu se pod 
touto jabloní rozbrečet, můžu řvát, ale ona bude dál v rytmu ročních období 
růst, ve správný čas dávat plody, jeden rok hojně, druhý méně, v zimě bude 
vypadat jako mrtvá a zjara začne očekávat první pupence a krásu 
rozvoněného období květu. 

Přijdou pejsci a morčata do nebe? 

Moje děti se mě často ptaly, jestli pejsci a morčata přijdou do nebe. Pokud 
si takovou otázku spojíme s pojmem nesmrtelné duše, anebo dokonce 
s pojmem křtu jako vstupenky do ráje, může se zdát trapná. Ve své 
podstatě je ale velmi jednoduchá: pokud nás květiny, motýli, beránci, osli a 
vlci nenásledují do posmrtného života, jak si máme představovat ráj? Proč 
bychom se nemohli v nebi setkat se svým psem, když nás měl tady na zemi 
svým psím způsobem rád? Nebe nebude méně krásné než země, takže 
tam určitě bude vůně růží, zpěv ptáků, lev vedle beránka, potůčky a louky, 
chuť jahod. Lidé, zvířata, rostliny a minerály budou žít ve věčném míru a 
pokoji. Není toto snad to, co někdy cítíme při pohledu do krásné krajiny, na 
západ slunce či při omamné vůni letního večera? 

Se svolením zpracováno podle knihy 
Odile Haumonté, Všední život s Duchem Svatým 

Redakčně upraveno       www.pastorace.cz 

 
 

ODILE HAUMONTÉ 
VŠEDNÍ ŽIVOT S DUCHEM SVATÝM 

Na příkladech z vlastního života i z života světců (Jan 
Pavel II., Terezie z Lisieux aj.) autorka knihy ukazuje, jak 
nám Duch Svatý pomáhá v konkrétních situacích všedních 
dnů. Zmiňuje také nejčastější nástrahy a překážky v přijetí 
jeho darů a nabízí řešení, jak s těmito překážkami bojovat. 
 
 
 

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: Rodiny jako bohatství 
– aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad, 
chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.  

Národní úmysl: – za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v 
kterém se Bůh zjevuje (srv. Žl 29/28/). 

 
 

OZNÁMENÍ 
 
 
* MŠE SV. NEBUDE V MĚSÍCI SRPNU: 18/8 2018 v Sudějově  
* MŠE SV. NEBUDOU V ZÁŘÍ: na 1. úterý v Malejovicích a 1. čtvrtek 
v Krsovicích; UJ: 5/9; 19/9; 26/9; 28/9. 
 

 
NENAPODOBOVAT NĚCO, 
CO NENÍ ZAMÝŠLENO PRO 
MĚ 
„Radujte se a jásejte“ je název nového listu 
(„exhortace“) papeže Františka. V tomto 
pojednání papež František poukázuje na pravý 

poklad, kterým je naše povolání ke svatosti v současném světě, v každodenním životě, 
a v našich konkrétních životních okolnostech. Ve kterých je Pán s námi… 

Každý svou vlastní cestou 

Touto exhortací bych především rád připomněl povolání ke svatosti dané Pánem 
každému z nás, také tobě: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý“ (Lv 11,44; 1 Petr 1,16). 
Druhý vatikánský koncil na to položil mocný důraz: „Všechny věřící křesťany, v každém 
povolání a stavu, volá Pán – každého jeho vlastní cestou – k dokonalé svatosti, jako je 
dokonalý sám Otec“ (LG 11). 

„Každého jeho vlastní cestou“, říká koncil. Není tedy třeba klesat na mysli při pohledu 
na vzory svatosti, které se jeví nedostižné. Existují svědectví, která jsou užitečná, 
povzbuzují nás a motivují, ale nikoli proto, abychom je kopírovali, což by nás dokonce 
mohlo vzdalovat od té jediné a specifické cesty, kterou Pán vyhradil nám. Záleží na tom, 
aby každý věřící rozpoznal svoji vlastní cestu a dal vzejít tomu nejlepšímu ze sebe, co 
do něho zcela osobně vložil Bůh, a nevyčerpával se ve snaze napodobovat něco, co 
není zamýšleno pro něho. Všichni jsme povoláni být svědky, ale „existuje mnoho forem 
svědectví“.  Božský život se totiž sdílí „jedněm tímto a druhým oním způsobem“. 



Jsi ženatý či vdaná? Jsi pracující? Jsi zasvěcená nebo zasvěcený? 

Častokrát jsme pokoušeni myslet si, že svatost je vyhrazena těm, kdo mají možnost 
zachovávat odstup od běžného zaměstnání, aby se věnovali modlitbě. Tak to není. 
Všichni jsme povoláni být svatými tím, že budeme žít lásku a nabízet každému svědectví 
v každodenním zaměstnání tam, kde jsme. Jsi zasvěcená nebo zasvěcený? Buď svatý 
(svatá) tím, že budeš radostně prožívat svoje zasvěcení. Jsi ženatý či vdaná? Buď svatý 
v lásce a oddanosti vůči své manželce či manželovi, jako Kristus a církev. Jsi pracující? 
Buď svatý poctivou a kompetentní prací ve službě bratřím. Jsi matka či babička? Buď 
svatá trpělivým vyučováním dětí, aby následovali Ježíše. Máš pravomoc? Buď svatý 
zápasem o obecné dobro a zříkáním se svých osobních zájmů. 

Vol Boha stále znovu, neklesej na mysli 

Dovol, aby milost tvého křtu přinášela plody na cestě svatosti. Všechno nech otevřené 
Bohu a s tímto cílem se rozhodni pro Něho, vol Boha stále znovu. Neklesej na mysli, 
protože máš sílu Ducha svatého, která to umožňuje, a svatost je v zásadě plodem 
Ducha svatého v tvém životě. Když jsi pokoušen sednout na lep svojí slabosti, pozvedni 
oči k Ukřižovanému a řekni: „Pane, jsem ubožák, ale ty můžeš učinit zázrak, abych byl 
trochu lepší.“ V církvi, svaté i hřešící, se nachází vše, co je potřeba k růstu ve svatosti. 
Pán ji obdařil mnohotvárnou krásou, plynoucí z Pánovy lásky, „jako nevěstu ozdobenou 
šperky“. 

Svatost, k níž tě volá Pán, roste malými skutky 

Svatost, k níž tě volá Pán, roste malými skutky. Například: nějaká paní jde nakupovat 
na trh, potká sousedku, začnou si povídat a padne nějaká kritika. Paní si však řekne: 
»Ne, nebudu o nikom mluvit špatně.« Toto je krok směrem ke svatosti. Potom se doma 
svého syna zeptá na jeho plány, a přestože je unavena, sedne si k němu a trpělivě a 
citlivě mu naslouchá. To je další oběť, která posvěcuje. Potom zakusí nějakou úzkost, 
ale připomene si lásku Panny Marie, vezme růženec a s vírou se modlí. To je další krok 
ke svatosti. Potom vyjde na ulici, potká chudáka, zastaví se a citlivě s ním rozmlouvá. 
Také toto je krok vpřed. 

Někdy tak, jindy onak 

Někdy život klade větší výzvy, jejichž prostřednictvím nás Pán vybízí k novým 
konverzím. Jindy jde jen o to, najít dokonalejší způsob života toho, co již děláme. Když 
byl kardinál Van Thuan dlouhá léta ve vězení, netrápil se čekáním na svoje osvobození. 
Ale rozhodl se „prožívat přítomný okamžik tím, že jej naplňoval láskou“, a způsob, 
kterým to konkretizoval, spočíval ve „využívání příležitostí, jež se během dne naskytnou, 
k mimořádnému provedení obyčejných skutků“. 

Není snadné naplno milovat, protože jsme často velice slabí. Avšak právě proto, 
abychom mohli milovat, jako nás miloval On, sdílí Kristus svůj vzkříšený život s námi. 
Náš život tak dokazuje působení Jeho moci také uprostřed lidské slabosti. 

Zpracováno podle apoštolské exhortace  
„Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte)“ 

papeže Františka 

Tiskem v češtině vyšlo v nakladatelství Paulínky. 


