
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: se nebude konat tichý Eucharistický výstav.  

 
Vietnamská mše sv. se koná v sobotu  03.11. a 17.11. od 20:00 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:   6/11;4/12  17:00 HOD.  
Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice 

ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci: 8/11;6/12    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) 

 

 

mailto:crossmenmp@me.com
mailto:kc.jilji@gmail.com
http://www.farnostjanovice.cz/


POČTY HLASŮ VOLBY  
PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 

 
Jméno kandidáta Počet hlasů 

Havrdová Markéta 53 

Houdová Miriam 51 

Jirásková Iva 35 

Mašín Radek 26 

Mašínová Miroslava 23 

Havrda Martin 23 

Klepiš Jaroslav 20 

Řezníčková Valerie 17 

Skopec Miroslav 14 

Novotný Bohuslav 11 

Procházková Kateřina 8 

Vachule Marek 7 

Šimek Pavel 7 

Jozek Václav 7 

Čížková Vlasta 7 

Janovský Zdeněk 6 

Houda Ondřej 5 

Ertlová Monika 5 

Královcová Markéta 2 

Královec Jiří 1 

 Počet odevzdaných  platných hlasovacích lístků 88 

 Počet platných hlasů 328 

 

PRF SE SKLÁDÁ: * Duchovní farnosti:       farář, kaplan, výpomocný duchovní                                                         

                                 * Členové vyšlí z volby: Havrdová Markéta, Houdová Miriam,  

                                                                         Jirasková Iva, Radek Mašín 

                                 * Jmenovaní farářem:     Valerie Řezníčková, Marie Rohrová 

 

ERF: Současně byli farářem jmenováni noví členové Ekonomické rady farnosti: Dušan Šustek a 

Bohuslav Novotný. Po zasedání PRF se ke členům, připojí další člen zvolený z Pastorační rady.  

                                     

 

 

 



MODLITBA ZA ZEMŘELÉ?! 
Máme odpovědnost i za ty, kteří zemřeli 

(Podle Dr.K. McAlla) 
 

V určité fázi svého křesťanského života jsem měl pocit, 
že se za zemřelé již modlit nemůžeme. Ale během let jsem 
dospěl k jinému názoru...  

Zdá se, že jako žijící máme určitou zodpovědnost za ty, 
kteří zemřeli a kteří za svého života buď nevěděli jak, nebo nechtěli Boha 
následovat. Mnozí umírali plni svého sobectví, zášti a nevyřešených 
pozemských bitev. Nejspíš tedy nějak zůstávají svázáni se zemí. Jako 
křesťané máme určitou autoritu žádat odpuštění jejich hříchů a pochybení, 
aby mohli najít cestu k Bohu.  

Za zemřelé je možné se modlit např. osobně, či přinášením 
eucharistické oběti při mši svaté.                
 

Plnomocné odpustky pro duše zemřelých,         

které potřebují očištění, můžeme získat prvních osm listopadových dnů. 
Podmínkou jsou známé úkony: 

• Přijetí svátosti smíření 
•Eucharistie 

•modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba) 
*Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé (stačí v nitru). 

 
Od - poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro 

duše v očistci získat návštěvou kostela  spojenou  
s modlitbou Páně a Vyznáním víry. 

 
Předpokladem je, pokřtěný (ne exkomunikovaný) katolík, který je ve 

stavu milosti aspoň po předepsaných úkonech, má úmysl odpustek získat a 
nemá sebemenší zalíbení v hříchu. 
 Zmiňovanou svátostnou zpověď stačí přijmout v několikadenním 
rozmezí. Na jejím základě lze získat více odpustků, avšak pro každý 
odpustek zvlášť je nutné přijmout Svátost oltářní a pomodlit se předepsanou 
modlitbu. Za jeden každý den se získá vždy jen jeden plnomocný odpustek. 
Při obtížích mohou předepsané skutky zaměnit zpovědníci za jiné anebo se 
bude jednat o odpustek částečný. 
 Navíc lze pro zesnulé získat částečné odpustky kterýkoliv jiný den za 
podmínek, které platí pro listopadový oktáv (zpověď, eucharistie, modlitba za 
papeže a zemřelé), a také zbožnou invokací Odpočinutí věčné dej zemřelým, 
ó Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen. Dále i 
recitací ranních chval či nešpor officia za zesnulé. (Denní modlitba církve, 
str. 1785nn nebo 1628nn).  



 
POBOŽNOSTI ZA ZEMŘELÉ  NA HŘBITOVECH 

 
1/11 čtvrtek: Zásmuky v 15:00 hod.; Žíšov 16:00 hod. 
2/11 pátek: Uhlířské Janovice 16:00 hod. 
3/11 sobota: Vavřinec 15:15 hod. 
4/11 neděle: Čestín 9:15 hod.; Košice u kostela 11:30 hod. 
6/11 úterý: Malejovice - navazuje na mši sv. 
8/11 čtvrtek: Krsovice – navazuje na mši sv. 
 

 

Už jste si někdy 
všimli té záplavy 

chvalořečení, 
která se přivalí 

při pohřbu                                              
někoho 

drahého?  
 

Aktivizují se 
vzpomínky, říkají 
se hezké věci a 
lituje se toho, že 
jsme tyhle hezké 
věci nedokázali 

říct tehdy,           
když byl ještě 

dotyčný naživu. 
 

Řecké slovo 
pro chvalořečení, "eulogie", vlastně "dobré slovo", je dnes téměř výhradně 

spojené se smrtí, protože jen zřídka, pokud vůbec, chválíme živé. Tak často 
se pak rmoutíme nad svými "kéž bych" a "kdybych jen byl".                          

"Kéž bych jí byl řekl, jak ji mám rád... Měla jsem na něho být hodnější!" 
 

Proč nezačít hned?  
 

Laskavá slova nic nestojí, ale pro poslední kapitolu                  
něčího příběhu mohou znamenat hodně.  

 
Jinak řečeno, neschovávejte koláč až na pohřeb! 

 



LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
 
01.11. Slavnost Všech svatých 
           – mše ve farním kostele sv. Aloise v Uhl. Janovicích 17:30 hod. 

    
02.11. Památka Věrných zemřelých 

   - předchází pobožnost na zdejším hřbitově v UJ od 16:00 hod. 
04.11. 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
09.11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
10.11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 
11.11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SBÍRKA – „Na charitní činnost“ 

* Poutní mše sv. ke cti sv. Martina od 10:00 hod.  v Petrovicích -  tuto 
neděli není mše sv. v Čestíně! 

12.11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
13.11. Památka sv. Anežky České, panny 
17.11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
18.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Den Bible – sbírka na biblické dílo 
21.11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
22.11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 
24.11. Památka sv. Ondřeje Dũng-Laca, kněze a druhů mučedníků 
 
25.11. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
 

Zahlédnout Boží království 
 

Buď vidíme Boží obraz ve všech stvořených věcech,                                    
nebo ho nevidíme vůbec… 

 
Dokážete vidět obraz Kristův i v těch nejmenších?                                  
Dokážete vidět Krista i ve všech bezvýznamných?                                    

Nevoní nám. Obtěžují nás.                                      
Odčerpávají peníze z našich daní. …                      

Dokážeme-li toto, pak opravdu hledíme                                 
k Božímu království. 

 
Svatý Patrik řekl: 

 Bůh pod tebou, Bůh před tebou, 
     Bůh za tebou, Bůh nad tebou, 

                                                    Bůh v tobě. 
 
30.11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
  
 



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: Ve službě míru a pokoje – aby jazyk srdce a dialogu vždy 
převážil nad jazykem zbraní.  

Národní úmysl – aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení 
obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 
115/113B/).  

 

OZNÁMENÍ 
 
* Ve farním kostele sv. Aloise v UJ nebudou mše sv.: ve středu: 7/11; 
14/11 a v pátek:16/11; 23/11 
* V sobotu 17/11 2018 nejsou „Mše s nedělní platností“ ve Vavřinci a 
v Sudějově.  
 
* 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 ☺. 
* Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019 probíhá ve středu 1x za 
14dnů na faře v Košicích od 16:00 do 16:45 hod. ! v tomto měsíci se bude 
konat: * ve středu 7/11 tematické setkání ve farním kostele sv. Aloise 
v Uhlířských Janovicích od 16 hod. k osobě sv. Aloise Gonzagy, jehož poutní 
rok slavíme, s Miriam Houdovou ! a následně * ve středu 21/11 na obyklém 
místě v Košicích. 
* Setkání Pátečníků proběhne v pátek 9. listopadu 2018 v KC sv. Jiljí od 
9:00 - 11:30 hod. 
* Vikariátní konference se koná 20.11. 2018 - Český Brod – mše sv. v 9:30 
hod.    
* Adventní tvoření a jarmark - v pátek 30.11. od 14 h a v sobotu 1.12. od 9 
hod. do pozdního odpoledne zveme do čestínské sokolovny - motání 
adventních věnců a spousta dalších dílniček pro malé i velké. Bude i dobrá 
káva a něco k snědku. Všichni jsou srdečně zváni :)                                                                                                                                                   



 

* Výhled na Dobu adventní: 
2/12 1. Neděle adventní – na 
začátku mší sv. žehnání 
adventních věnců - 
nezapomeňte je ze svých 
domovů přinést. Rorátní 
mše sv. budou v kostele sv. 
Jiljí v UJ ve čtvrtek 
6.+13.+20/12 od 6:00 hod. 
s následným agape v KC. 
Duchovní adventní obnova 
bude o prosincových 
sobotách 8.+15.+22/12 – čas 
a místo bude upřesněno. 
 
* Výhled na Dobu vánoční: 
v pátek 28.12. od 19:00 se 
bude konat ve farním kostele 
sv. Aloise v Uhlířských 
Janovicích, již tradičně, 
Vánoční koncert v podání 
vokální skupiny KrisKros. 
 

 

 

Vážení přátelé, 
v období, kdy se tříbí mnoho věcí v 
církvi i ve společnosti, si 
uvědomujeme naléhavost výzvy 
obnovit v biblickém duchu všechny 
aktivity církve. K takto široce pojaté obnově směřuje činnost Biblického díla. 
Nedávno se v Římě sešli biskupové z celého světa, aby takřka celý měsíc 
rokovali na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Jsem přesvědčen, 
že i z této biskupské synody vzejde dokument, v němž bude Svatý otec 
povzbuzovat k četbě Písma svatého nejen mládež, ale všechny věřící 
křesťany. Biblické dílo je připraveno reagovat na aktuální požadavky v oblasti 
biblického apoštolátu. 

Bez Vaší velkorysé podpory bychom však nedokázali nic. Chci tedy 
touto cestou poděkovat za vaše modlitby i finanční podporu. Na 
internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz) najdete mnoho 
námětů k praktickému uskutečňování požadavku, aby veškerá činnost církve 
byla prostoupena duchem Písma svatého.  

S vděčností za Vaši podporu Vám žehnám  
                            Dominik kardinál Duka, předseda správního výboru ČKBD 



Modlitba  
Z knihy brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho Aby mohlo vyrůst něco krásnějšího 

 
* Modlitba není recitace naučených vět. 

 *Modlitba je rozhovor nebo mlčení v přítomnosti milujícího Boha.               
Chci-li být opravdu křesťanem a ne si na něj jen ve chvílích volna, když 

zrovna nemám nic jiného na práci, hrát,                                                        
potom se modlitbou musí stát všechno, co dělám. 

* Modlitbou může být, že namažu vrzající dveře nebo spravím kapající 
vodovod, za který mně manželka už tři měsíce nadává. 

* Modlitbou může být dopis, který už dlouho někomu dlužím a do kterého se 
mi třeba vůbec nechce. Vždycky, když vyjdu ze sebe a otočím se k Bohu, 

má práce, jednání či nemoc se stává modlitbou. 
* Modlit se znamená počítat s Boží existencí, brát vážně jeho přítomnost, 

uznávat jeho moc a důvěřovat mu.                                                                 
* Modlit se, to znamená nabídnout se Bohu,                                                 
hledat jeho vůli,  odpovídat na jeho vedení.  

*Modlit se znamená přinášet před něj                                                           
radost i bídu světa v zastoupení za mnohé. 

* Modlit se znamená žít v jistotě, že Bůh je mým Pánem a vládcem a že 
počítá s mou pomocí  v proměňování světa v Boží království.  

 
Všemohoucí Bože,  

stojíme dnes před tebou s vděčností za 
zemi, ve které můžeme žít. Děkujeme ti za ni. 
Děkujeme ti za její přírodní bohatství a 
pestrost. Děkujeme ti za všechna úrodná 
místa, za vodu, za hory, za všechny krásné či romantické kouty. 
Děkujeme ti za naše předky, kterým nebyla tato země lhostejná, kteří 
vydali své síly nebo dokonce život pro její svobodu a rozvoj. Děkujeme 
ti, že smíme žít v podmínkách velké ekonomické a technické 
konjunktury světa, že můžeme okoušet svobodu, právo a že již po řadu 
desetiletí žijeme bez válek a rozbrojů. Děkujeme ti za možnost být mezi 
svými blízkými a sdílet s nimi lásku, pochopení a přijetí. Děkujeme ti za 
možnost vzdělání pro děti a mladé lidi. Dobrý Bože, děkujeme ti, že 
můžeme žít a přes všechny těžké momenty objevovat velikost a 
hloubku, kterou jsi vtiskl do člověka a jeho duše. Svěřujeme ti dnes tuto 
zemi, její křehkost i velikost, její budoucnost, všechny, kdo v ní žijí, kdo 
do ní přicházejí i ty, kdo se do ní narodí. Bože, s nadějí celé tvorstvo 
k tobě vzhlíží, neboť z tebe všichni žijeme. Ty otevíráš svojí ruku a sytíš 
nás dobrem.  Odejmeš-li nám svého ducha, hyneme a v prach se 
navracíme.  Sesíláš-li svého ducha, dostáváme život, a tak obnovuješ 
tvář země. Tobě buď chvála a sláva na věky věků. Amen. 


