
Sv. Alois: „Já hledám svou spásu,  hledejte ji také vy.“ 
 

 
           ZPRAVODAJ 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI UHLÍŘSKÉ JANOVICE 
  

 
Farní kostel sv. Aloise – Uhlířské Janovice 

NEDĚLE         8:00 HOD.  
STŘEDA, PÁTEK     17:30 HOD.  

 

Na 1. pátek v měsíci: 07.09. 2018 se koná od 1630 do 1720 tichý Eucharistický výstav, 
navazuje mše sv. + adorace s požehnáním 

 
Vietnamská mše sv. dne 16.09. 2018 v 11:30 hod. 

 
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:   -/9.;2/10 17:00 HOD.  
Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice 

ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci: -/9.;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) 

 



 
LIÊN CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO  VIỆT NAM  

TẠI CỘNG HÒA TIỆP 

Vietnamská katolická komunita  
    v České republice 

Jménem zakládající se janovické Vietnamské 
katolické komunity, která si vybrala za svého 

patrona sv. Matouše, vás farníky srdečně zveme  ke společné modlitbě,  
sdílení velké radosti s námi - při poutní mši ke cti sv. Matouše, která se bude 
konat v kostele sv. Aloise v Uhlířských Janovicích v neděli 16. 9. 2018 za 
spoluúčasti dalších vietnamských komunit z celé České republiky. 
Podrobnosti k programu: 
11:00 začátek 
11:30 průvod s modlitbami okolo kostela, na který naváže mše svatá 
13:00 občerstvení v Bistru na Václavském náměstí 
 

MODLITBY ZA VLÁHU  
 V obdobích závažného sucha, které se stále častěji opakuje, vyzýváme 
k modlitbám za vláhu. Na podnět z řad věřících zveřejňujeme text modlitby, 
kterou je možné užít. V modlitbě je zahrnuta část Sluneční písně sv. Františka 
v překladu P. Bonaventury Boušeho OFM a část Modlitby za naši Zemi z 
encykliky Laudato siʼ papeže Františka. Závěr tvoří 12. verš 9. kapitoly knihy 
Júdit. 

Motto (Žl 135,5-7) 
Já přece vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade 
všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to činí 

na nebesích i na zemi, v mořích                                         
i ve všech propastných tůních. 

Přivádí mlhu od končin země, déšť provází blesky,                                          
ze svých zásobnic vyvádí vítr. 

  
Text modlitby 

 
Chválen buď, můj Pane, mnou a všemi stvořeními,  a především panem 

bratrem sluncem,  jenž přináší den a nám svítí světlem svým,  jest krásné a 
září leskem velikým jsouc, Nejvyšší, tvým obrazem.  

Chválen buď, můj Pane, skrze sestru lunu, skrze hvězdy, na nebi jsi je 
stvořil jasné, vzácné a krásné. Chválen buď, můj Pane skrze bratra vítr, skrze 
vzduch a mraky, skrze nečas i počasí jasné, kterým na živu své tvory 
udržuješ.  



Chválen buď, můj Pane, skrze sestru vodu, která je tak užitečná, dobrá, 
pokorná a čistá.  

Chválen buď, můj Pane skrze bratra oheň, kterým osvěcuješ naše noci,  
je krásný, radostný, mohutný a silný.  

Chválen buď, můj Pane, skrze naši sestru matku zemi, která dává život 
a jež vládne nade všemi a jež rodí různé plody a trávu a barevné květy.  
  

Náš Pane, chtěli bychom se připojit k této chvále, kterou vyzpíval svatý 
František. Jak tě ale může chválit slunce, když spaluje, voda, která ztrácí 
průzračnost a v přívalech přináší zkázu namísto života, jak tě může chválit 
oheň změněný v ničivý požár, a vyprahlá země? Pohled na ni nás naplňuje 
sklíčeností.  
  Vyznáváme, že nejsme dobrými správci tvého stvoření, když přírodu víc 
drancujeme, než abychom ji chránili, a rozséváme znečištění a zkázu 
namísto krásy.  
  Odpusť nám a obměkči srdce těch, kdo hledají jen svůj prospěch na 
úkor přírody a na úkor chudých.  
  Prosíme o dar vláhy pro naši zem a pro nás o sílu tvé lásky, abychom 
pečovali o život a krásu. Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry  
a nikomu neškodili.  
  Dobrý Pane, Bože našich předků, Panovníku nebe a země, Stvořiteli 
vod, Králi všeho svého stvoření, vyslyš naši modlitbu. Amen.  
  

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
 
02.09. 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

   * Poutní slavnost ke cti sv. Jiljí v 8:00 hod., v kostele sv. Jiljí 
             – Uhlířské Janovice 

   * Slavnost posvěcení fil. kostela sv. Petra a Pavla – Dolní Chvatliny, 
     bohoslužba v 15:00 hod. 

03.09. Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 
08.09. Svátek Narození Panny Marie 
    * 12:00 hod. Poutní slavnost ke cti Narození Panny Marie v Košicích 
    * „KOLÁČ PRO KOSTEL V KOŠICÍCH“ 
     * Jáhenské svěcení v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
    * 700. let obce Čestín 
09.09. 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
    * Slavnost posvěcení farního kostela sv. Aloise – Uhlířské Janovice 
           * Poutní slavnost Lipky ke cti Narození Panny Marie v 9:30 hod. 
              - není mše sv. v Zásmukách 
    * Slavnost posvěcení fil. kostela sv. Petra a Pavla v Čestíně 
12.09. Jména Panny Marie 



13.09. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
14.09. Svátek Povýšení svatého kříže 
15.09. Památka Panny Marie Bolestné 
16.09. 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
20.09. Památka Sv. Ondřeje Kim Tae-gona, Pavla Chong Ha-sanga  
           a druhů mučedníků 
21.09. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

V rámci Roku evropského kulturního dědictví se uskuteční zapojení do evropské 
iniciativy “A zvony zvoní“ v době od 18 do 18:15 hodin, která má nám 
připomenout Mezinárodní den míru, jenž připadá na 21. září. Česká biskupská 
konference na svém 114. plenárním zasedání schválila zapojení církve do této 
evropské iniciativy. 

23.09. 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
26.09. Slavnost sv. Kosmy a Damiána, mučedníků a patronů  

   Staroboleslavské kapituly – není mše sv. v Uhlířských Janovicích 
27.09. Památka sv. Vincence z Paula, kněze 
 

NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 2018 
 
27.09. VIGILIE SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA VE STARÉ BOLESLAVI 
1800  Mše sv. z vigilie slavnosti sv. Václava v kryptě  

MODLITBA ZA NÁROD:  Modlíme se ji v čase převozu Relikvie sv. Václava 
                                         do Staré Boleslavi 

 
Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou 

a úrodnou vlast. Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům 
vnějším i škůdcům vnitřním. Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí osobnosti 
všude, kde chybí. Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom 
žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě po  vzoru sv. knížete Václava 
zodpovědně konali svůj úkol.  Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 
1930 Přivítání relikvie sv. Václava v Brandýse nad Labem - „pod zámkem“  
2000 Slavnostní svatováclavský koncert a nešpory  
 
28.09. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, 
MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA 
ČESKÉHO NÁRODA  

Basilika sv. Václava 
630 Anděl páně, modlitba se čtením  
700 Latinská mše sv. v kryptě  
830 Mše sv. v kryptě  
1400 Modlitba za národ u Palladia země české 
       v basilice sv. Václava! 
1300 a 1500  prohlídka basiliky s výkladem  
1700  Koncert   

 
MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 

1000 SLAVNOSTNÍ KONCELEBROVANÁ  POUTNÍ BOHOSLUŽBA 



29.09 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
30.09. 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SBÍRKA „Na církevní školství“ 

   * Poutní slavnost ke cti sv. Václava - Hodkov 10:00 hod. 
      - není mše sv. v Čestíně 
    * Slavnost posvěcení fil. kostela sv. Mikuláše - Vidice ve 12:00 hod. 
      - není mše sv. v Košicích 
    * Poutní slavnost ke cti sv. Václava - Horní Kruty 15:00 hod. 
 
 

 

DEVATERO PRO RODIČE  

Máte pocit, že někdy nevíte, jak reagovat na 
dětský hněv?  •  Co si počít, když dítě nechce jít 
spát, odmítá jíst, odmlouvá dělat úkoly či domácí 
práce?  •  Mrzí vás, že se odchod z domu neobejde 

bez křiku, připomínání či odmlouvání?  •  Zdá se vám, že vás vaše děti 
neposlouchají?  •  Že dělají často pravý opak toho, než co byste vy jako 
rodiče potřebovali?  
 

Zveme vás na intenzivní zážitkově vzdělávací kurz pro rodiče a 
prarodiče, kteří chtějí rozvinout své výchovné kompetence a posunout se k 
výchově dětí samostatných, zodpovědných a pohodových. A aby to šlo bez 
křiku a výčitek i bez shovívavého rozmazlování. 

Kdy:   3. října až 12. prosince 2018 (devět lekcí, vždy ve středu kromě 31. 
10. a 7. 11. ) od 18.30 do 20.30 
Kde:   Křesťanská psychologická poradna, Thákurova 3, Praha 6-Dejvice, 
místnost č. 2114 (2. patro)  
Cena: 1350 Kč pro jednotlivce a 2200 Kč zvýhodněná cena pro pár 
Přihlášky prostřednictvím formuláře. 
 
 
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: Mladí lidé v Africe – aby mladí lidí afrického světadílu 
měli přístup ke vzdělání a práci ve vlastní zemi.  



Národní úmysl: Za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes 
opakující se poklesky a nedokonalosti (srv. Žl 137/136/). 

 
OBEC KOŠICE  ve spolupráci  s  Římskokatolickou 
farností Uhlířské Janovice si Vás dovoluje pozvat na 
5. benefiční jarmark „KOLÁČ PRO KOSTEL  
V KOŠICÍCH“, který proběhne v sobotu 8. září 2018 

 
program: 
12:00 – slavnostní poutní bohoslužba  
13:00 – přivítání účastníků  
13:15 – zahájení jarmarku Košickým zvoněním 
14:30 – vyhlášení vítězů soutěže o „Košický koláč“, kulturní program a 
pohoštění 
17:30 – volná zábava 
 

Akci moderuje Petr Brožík z Rádia Blaník. Hraje  country kapela 
„Trampoty“. Dále se můžete těšit na vystoupení  chůdařů a žonglérů Kolínské 
společnosti Poprávu, pro děti je  přichystána výtvarná dílna, malování na 
obličej, jízda na ponících a další zajímavosti. Na Vaši účast se těší 
pořadatelé. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program oslav: 
http://www.cestin.cz/index.php?id=Aktuality-3&aktualita=700-LET-ZALOZENI 

 
 



OZNÁMENÍ 
 
* V měsíci září prosím sledujte a zaznamenejte si pozorně rozpisy 
bohoslužeb v jednotlivých kostelích – zvl. Poutní a posvícenské mše, a 
nekonání mší na obvyklých místech.  
* MŠE SV. NEBUDOU V ZÁŘÍ: na 1. úterý v Malejovicích a 1. čtvrtek 
v Krsovicích; UJ: 5/9; 19/9; 26/9; 28/9. 
* Setkání Pátečníků proběhne v pátek 7. září 2018 v KC sv. Jiljí od 9:00 - 
11:30 hod. 
* JÁHENSKÉ SVĚCENÍ v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha - v sobotu 
8. září 2018 v 10.00 hodin přijmou z rukou pomocného biskupa Mons. 
Václava Malého jáhenské svěcení bohoslovci pražské arcidiecéze, kteří letos 
úspěšně uzavřeli svá studia a seminární formaci. !!! V sobotu 8. 9. 2018 
NENÍ možné parkování na Hradčanském náměstí z důvodu 
komplexního čištění komunikací v této lokalitě!!! 
* Vikariátní konference se koná 18.09. 2018 v Kostelci n.Č.L. – mše sv. 
v 9:30 hod. 
* Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019: Rodiče, přihlaste své 
děti u P. Michala, předpoklad výuky od října, dle zájmu bude určeno místo a 
další náležitosti. 

* Poutní zájezd malým autobusem na Národní 
svatováclavskou pouť 2018 do Staré Boleslavi – pokud 
máte závazný zájem, přihlaste se do neděle 16/9 2018 u 
Miriam Houdové osobně nebo na mobil: 731 482 898  

 
 

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 
 

Drazí bratři a sestry, V MĚSÍCI ŘÍJNU budeme volit členy do nové 
pastorační rady farnosti (dále jen PRF). Mandát předchozí PRF vypršel.  

Na posledním zasedání PRF byla vytvořena volební komise. Jejími 
členy jsou Ilona Vokolková, Marie Jirásková, Ing. Novotný. Právo volit má 
každý katolický křesťan, který dosáhl 15-ti let. Do PRF může být zvolen 
takový katolický křesťan, který je starší 18-ti let a je ochoten plnit úkoly PRF.  

První kolo volby do PRF proběhne od středy 3.10. do 7.10. 2018 
(neděle). V tomto období má každý katolík, který má právo volit (tedy starší 
15-ti let), možnost navrhnout, kdo by měl být na volebním lístku. První kolo 
je tedy vytvořením kandidátky pro druhé kolo. Své návrhy vložte do 
označených krabic v kostelích. Kandidáti následně budou osloveni zda 
souhlasí nebo nesouhlasí s kandidaturou a svým zvolením do PRF. 

Volební komise následně vytvoří volební lístky. Druhé kolo volby do 
PRF proběhne v sobotu 13. října a v neděli 14. října 2018 po mších 
svatých, rovněž do označených krabic v kostelích. Kdo se nebude 



účastnit těchto mší sv. v naší farnosti a chce volit, ať se obrátí na některého 
z členů volební komise.  

Každý účastník voleb bude moci ze sestavené kandidátky vybrat 
čtyři lidi, které chce zvolit do PRF. Následně volební komise sečte hlasy, 
farář farnosti doplní PRF dalšími dvěma až čtyřmi jím jmenovanými 
členy a následně budou na webových stránkách, na vývěsce a ve farním 
zpravodaji vyhlášeny výsledky.  

Volba patří k projevům demokracie. Velkým nedostatkem demokracie 
však mnohdy je, že nevíme, čeho se volba vlastně týká.  

Pokud máme volit členy PRF, je třeba si klást především otázku, co je 
jejím úkolem, posláním. Vždyť máme přeci volit takové lidi, kteří v ní mohou 
své poslání naplňovat. Cílem není zvolit „některé“ lidi, ale cílem je zvolit 
takové, kteří jsou nejvhodnějšími kandidáty pro naplňování cílů PRF. Proto 
bych rád v krátkosti představil smysl a poslání PRF. A všechny vás 
povzbuzuji k tomu, abyste ve volbách volili takové farníky, kteří mohou 
takové poslání naplňovat – tedy jsou z naší farnosti, účastní se 
pravidelně bohoslužeb v našich kostelích ale i akcí pořádaných v naší 
farnosti.  

Můžeme zmínit, že PRF je poradním a pracovním orgánem faráře. Nese 
spoluodpovědnost za šíření poselství spásy. Proto všichni její členové mají 
usilovat o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání a o celkový 
rozvoj vlastní osobnosti.  

PRF se spolupodílí na vytváření pastoračního programu a na jeho 
realizování. K úkolům PRF zvláště náleží zapojování lidí do života a poslání 
farnosti. Proto je třeba volit takové lidi, kteří se nebojí komunikovat, kterým 
mohou být svěřeny některé úkoly a kteří jsou schopni delegovat - zapojovat 
ostatní. Proto je tedy také třeba, aby farní společenství tyto členy 
přijímalo, vnímalo, že se jedná o lidi, kteří je budou prosit o spolupráci 
a budou je delegovat některými úkoly a akcemi posilovat vědomí 
společenství...  

Pokud to shrnu, do PRF je třeba vybrat lidi aktivní a tvůrčí; lidi, kteří se 
zapojují a chtějí zapojovat do pastoračního poslání farnosti. Kteří chtějí 
spolupracovat s knězem (ne jej řídit) a jsou schopni dialogu s druhými a ne, 
neplodné a mnohdy od další činnosti ve farnosti odrazující kritiky - těch 
druhých.  

Nezapomínejme také  pamatovat na volby do PRF ve svých 
modlitbách.                                                                                      P. Michal 
 

 
Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad Tebou po cestě bděl a přivedl tě na 

místo, jež jsem ti určil.  Uctívej ho a naslouchej jeho hlasu a nebouři se 
proti němu.  V něm přebývá mé Jméno. Jestliže budeš jeho hlasu bedlivě 

naslouchat a budeš dělat, co říká, budu nepřítelem tvých odpůrců.             
Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh. 

Exodus 23,20-23 


