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: 05.10. 2018 se koná od 1630 do 1720 tichý Eucharistický výstav,
navazuje mše sv. + adorace s požehnáním
Vietnamská mše sv. v měsíci říjnu není.

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: 2/10;6/11 17:00 HOD.
Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice
ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci: 4/10;8/11 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)

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
Bratři a sestry, jak jsem psal v minulém Zpravodaji, v tomto měsíci
budeme volit členy do nové pastorační rady farnosti (dále jen PRF). Volební
komisi tvoří pí Ilona Vokolková, pí Marie Jirásková, p. 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 v kostelích od úterý 2.10. 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 a zapečetěných krabic v kostelích při
bohoslužbách.
Kandidáti následně budou osloveni zda souhlasí nebo nesouhlasí
s kandidaturou do PRF; souhlas předpokládá rovněž zveřejnění svých
údajů (GDPR).
Volební komise následně vytvoří volební lístky. Druhé kolo volby do
PRF proběhne v sobotu 20. října a v neděli 21. října 2018 při mších
svatých, tam kde se konají bohoslužby nedělní nebo sobotní s nedělní
platností na území naší farnosti rovněž do označených a
zapečetěných 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
až čtyři kandidáty, 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 listopadovém zpravodaji vyhlášeny výsledky.

PODZIMNÍ DÁRKY PRO PANNU MARII
Milé děti, už je tu zase měsíc říjen, měsíc, o kterému také říkáme, že
je to měsíc Panny Marie. Panna Maria je Maminkou Ježíšovou ale také
nebeskou Maminkou nás všech. Proto se můžeme, kdykoliv nás napadne, k
ní v modlitbě obracet, a když potřebujeme, můžeme ji prosit o pomoc. A
navíc, můžeme to dělat s velkou důvěrou, s tak velkou důvěrou, jakou má
každé dítě ke své mamince.
Určitě máte vyzkoušené, co dělá maminkám radost. A kdo znáte
nějakou modlitbu, můžete mít jistotu, že je pro Pannu Marii velkou radostí.
Pokud rádi něco vyrábíte, zkuste třeba během října vyrobit pro Pannu Marii
nějaký podzimní dárek a přineste ho (nebo po někom
dalším pošlete) do kostela k její soše. Miriam
http://www.jaksiudelat.cz/kastanove-dekorace/

CHARLES BALVO
SE VRACÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY.
21.09. 2018 oznámilo tiskové
středisko Svatého stolce, že
papež František jmenoval
apoštolským nunciem v ČR
Mons. Charlese Daniela Balva.
Američana z Brooklynu, který
mluví česky.
Životopis
nového apoštolského nuncia
v České republice
Jeho Excelence Mons. Charles
Daniel BALVO se narodil
v Brooklynu
ve
Spojených
státech amerických 29. června
1951. Na kněze byl vysvěcen 6.
června 1976 v New Yorku. Vystudoval kanonické právo. Do diplomatických
služeb Svatého stolce vstoupil 1. března 1987, působil postupně
v diplomatických zastupitelstvech Svatého stolce v Ghaně, Ekvádoru, Chile,
v České republice, Jordánsku a na Litvě.
1. dubna 2005 byl jmenován apoštolským nunciem na Novém Zélandu,
Cookových ostrovech, ostrově Fidži, Marshallových ostrovech, Kiribati, ve
Federativních státech Mikronésie, Nauru, Palau, na ostrově Samoa, Tongu
a Vanuatu a apoštolským delegátem Oceánie.
17. ledna 2013 byl jmenován apoštolským nunciem v Keni a stálým
pozorovatelem Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a pro lidská
sídla (UN-Habitat).
21. prosince 2013 byl jmenován apoštolským nunciem v Súdánu.
Hovoří anglicky, italsky, španělsky, francouzsky a vzhledem k tomu, že
v minulosti působil jako rada Apoštolské nunciatury v České republice,
disponuje i znalostmi češtiny.

"ANDĚLEM" MŮŽE BÝT I KAŽDÝ ČLOVĚK
Máš problém. Nemůžeš dál. Nejde to. Už jsi hotov. Tu někdo
jiný dostane vnuknutí, jakýsi tichý a naléhavý příkaz jít za tebou, prokázat ti
lásku, pomoci ti, potěšit tě, ukázat řešení, dát ti radu, udělat rozhodný krok.

Potom řekneš: "Ty jsi anděl!" Tma se prosvětlila, starost zmizela, život je
zase plný jasu.
Potkal jsem již spoustu andělů. Často na ulici, v lidském hemžení.
Najednou tu byli, podali mi ruku, pomohli rozřešit problém a zase zmizeli,
aniž by čekali na poděkování. "Andělem" můžeš být i ty sám.
(Phil Bosmans)

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
01.10. Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
02.10. Památka svatých andělů strážných
04.10. Památka sv. Františka z Assisi
07.10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Panna Maria Růžencová
* Modlitba růžence ve farním kostele od 7:30 hod.
13.10. Slavnost posvěcení kostela sv. Vavřince ve Vavřinci
14.10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
* Slavnost Posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách
* Slavnost Posvěcení kostela Narození Panny Marie v Košicích
* Poutní slavnost ke cti sv. Havla – Skvrňov v 15:00 hod.
15.10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
17.10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty
21.10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SBÍRKA NA MISIE
DEN MODLITEB ZA MISIE
(Bl. Karla I. Rakouského)
22.10. Sv. Jana Pavla II.
Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky
pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října),
pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2.-8. listopadu.

28.10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

01.11. Slavnost Všech svatých – mše ve farním kostele sv. Aloise 17:30 hod.
02.11. Památka Věrných zemřelých

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:
Poslání zasvěcených osob – aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo
misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni
a nemají slovo.
Národní úmysl – za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se
na něj spoléhat (srv. Žl 23/22/).

JSI NĚKDY SLABÝ, NEŠŤASTNÝ A MALÁTNÝ?
PODÍVEJ SE NA SVĚT JINÝMA OČIMA
(Anselm Grün)
Vděčnost proměňuje život. "Jakmile někdo začne děkovat, začne hledět
na život novýma očima."
"Cítíš-li se slabý, malátný a nešťastný, začni děkovat a hned se ti
povede líp." Hledíš-li na svůj život s vděčností, temnoty se rozjasní a hořkost
dostane jinou chuť. Vděčnost Tě bude chránit před malomyslností a
zahořklostí. Přibližuje Tě k Bohu.
O "veselém" svatém Filipu Nerim se traduje, že měl ve zvyku modlit se
následující večerní modlitbu: "Pane, děkuji ti, že dnes věci neproběhly tak,
jak jsem si přál já, ale tak, jak jsi to chtěl ty."
Kdo se v takovém postoji dokáže podívat na uplynulý den,
nehněvá se, ale všechno prožité v sobě proměňuje ve zdroj radosti a pokoje.
„Potkal jsem člověka.
Ten člověk mně oslovil – nepřehlédl mě.
Ten člověk mi naslouchal a nedíval se přitom na hodinky.
Obrátil se ke mně s přátelským úsměvem a vypadal,
jako by měl ze setkání opravdu radost.
Nechal si ode mne pomoci a neodmítl mě povýšeně.
Zastavil se mnou na ulici a nebál se rizika,
že mu to bude připočteno k tíži.
Pohladil mě a nebál se pomluv.
Kdosi se ke mně zachoval jako Kristus!“

OZNÁMENÍ
* Společná modlitba Ranních chval z Breviáře (DMC) se koná každý
čtvrtek od 8 hod. v KC sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích – srdečně zveme ke
společné modlitbě J.
* Setkání Pátečníků proběhne v pátek 5. října 2018 v KC sv. Jiljí od 9:00 11:30 hod.
* Vikariátní konference se koná 16.10. 2018 v Pečkách – mše sv. v 9:30
hod.
* Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019 probíhá ve středu 1x za
14dnů na faře v Košicích od 16:00 do 16:45 hod. (Tento měsíc: 03.10. a
17.10. 2018)
* Na 5. benefičním jarmarku „KOLÁČ PRO KOSTEL V KOŠICÍCH“, byla
pro kostel získána částka 9 130,-Kč – děkujeme organizátorům, všem
přítomným, tvůrcům koláčů, porotě a gratulujeme výhercům.

KŘESŤANŮV POLITICKÝ POSTOJ
www.vira.cz

Vybízím, ať se konají modlitby za všecky, kdo
mají moc,
abychom mohli vést život pokojný a klidný,
a aby se všichni lidé zachránili
a došli k poznání pravdy.
(srov. 1 Tim 2,1-8)
Foto: Vojtěch Mucha

Křesťanství přežilo
nejroztodivnější politické systémy
Křesťanská víra přežila již dva tisíce let v nejrůznějších politických, sociálních a
ekonomických systémech. I dnes jsou křesťané lidmi orientovanými jak „pravicově“, tak
„levicově“, ale i lidmi politicky nevyhraněnými. Křesťané jsou zastoupeni ve všech
vrstvách společnosti: na univerzitách, ale i v pralesech, jsou to králové a prezidenti, ale
i lidé ze slumů... Za dva tisíce let prošli nejrůznějšími režimy. V mnohých byli
pronásledováni. Vždy byli ale spolu/tvůrci společnosti. Někdy ale bohužel propadli
pokušení moci a snažili se druhým svůj pohled diktovat. Když totiž křesťané začali
spoléhat jen na svou moc a sílu, začalo křesťanství upadat. Naopak rozkvétalo a
přinášelo užitek vždy, když se nespoléhalo samo na sebe, ale obracelo se k Bohu.
Křesťané tedy mají s politickými postoji své kontinuální dvoutisícileté zkušenosti...

Jak se mají křesťané stavět k politice
a jak se do ní mají zapojovat?
Konkrétní otázka tedy zní: „Jak se dnes křesťané mají v politice orientovat a jak
se k ní mají stavět?“ Částečnou odpovědí by mohl být životní osud jednoho z prvních
křesťanů: apoštola Pavla. Pavel, původním jménem Šavel byl původně člověkem, který
krutě pronásledoval nově vznikající církev v Jeruzalémě. Byl dokonce přítomen první
veřejné popravě – ukamenování jáhna Štěpána (Sk 7,54-60). A možná že právě tato
událost, která mnohé křesťany naplnila smutkem, byla pro Pavlovu budoucnost
rozhodující. Štěpán totiž těsně před svou krutou smrtí všem aktérům popravy odpustil a
modlil se za ně. Tedy neproklínal je, neurážel je, nenadával jim a nezoufal si. Dělal ale
pravý opak ve smyslu Kristových slov: „žehnejte a neproklínejte“ a „modlete se za své
nepřátele“… Odpuštění je prostředkem, který osvobozuje z pout nenávisti a zášti. A
tak se možná právě Pavel, i díky odsouzencově postoji mohl stát tím, který nejenže
křesťanství již nadále nepronásledoval, ale stal se jedním z jeho největších šiřitelů v
dějinách.
Možná právě v této události je tedy výzva i pro nás tváří v tvář bezmoci vůči
politické situaci v naší zemi: nenadávat, neurážet, neodsuzovat a nezlořečit. Ale trvale
ve svém srdci odpouštět, žehnat, přimlouvat se a být citlivými na Boží volání, kam Bůh
volá právě nás, kde je naše místo a poslání. Nemusíme hned předpokládat, že se z
našich politiků stanou apoštolové, ale zcela jistě se něco pohne. Minimálně v nás
samých. A to není málo. Protože neexistují „malé role“ v životě. Lékem na stav
společnosti totiž nejsou „velcí lidé“, ale velký zástup lidí „malých“, kteří přijímají své
vlastní povolání, své poslání a kteří jsou každý na své úrovni, na svém místě.
Křesťanův politický postoj
by se dal shrnout do těchto bodů:
•
•
•
•

Odpouštět (i těm, kdo společnosti škodí), ale zastávat se pravdy, práva a
spravedlnosti
Žehnat a vytrvale se přimlouvat i za nepřátele (nenadávat a neproklínat)
Být ve spojení s Kristem, který dává sílu
Přijmout své vlastní poslání a svou vlastní (i malou) roli v rodině, společnosti,
církvi, politice…

Modleme se za naše politiky
Každá modlitba může mít nejrůznější formy. Tak i modlitba za politiky naší země.
Níže nabízíme jednu možnou formulovanou modlitbu (zpracovanou podle Českého
misálu). Pokud můžete, zapojte se nyní do proudu lidí, kteří ji přednášejí před Boží tvář:
Všemohoucí, věčný Bože,
lidská srdce i životy nás všech jsou ve tvých rukou;
veď všechny, kdo jsou odpovědni za naši společnost a stát,
aby hájili svobodu svědomí a všechna lidská práva,
aby prosazovali spravedlnost a mír
a usilovali o rozvoj naší vlasti.
Prosíme o to skrze Ježíše Krista. Amen

