
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: 07.12. 2018 se koná od 1630 do 1720 tichý Eucharistický výstav, 
navazuje mše sv. + adorace s požehnáním 

 
Vietnamská mše sv. se koná v sobotu 15.12.2018  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:   4/12;1/01  17:00 HOD.  
Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice 

ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci: 6/12;3/01    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/


 

SETKÁNÍ RODINY  
U ADVENTNÍHO VĚNCE 

 
Advent je pro rodinu výjimečná 

příležitost, jak prožívat společné chvíle, na 
které někdy není v průběhu roku prostor. 
Nejen, že se děti těší na vánoce a mohou to 
svoje těšení prožívat společně s ostatními 
členy rodiny, můžeme také využít adventního 
věnce, jako prvku setkávání a soudržnosti. 

 
Při zapalování adventní svíce/í: Ať nám světlo této/těchto adventní/ch 
svíce/í připomíná/jí Ježíše Krista, na kterého v adventní době čekáme a ať je 
kruh adventního věnce obrazem naší rodiny, která zasedá ke společnému 
jídlu kolem stolu.  
 
Po zapálení svíce/í  - před jídlem: Pane, děkujeme Ti za toto jídlo a za lidi, 
se kterými jej budeme společně jíst. Zveme také Tebe k našemu stolu, abys 
zvláště v tento adventní čas byl hostem u našeho stolu a v našem domě. 
Amen  
 
10 praktických tipů k adventnímu věnci:  

 
1. Zapalujte svíce na adventním věnci společně před jídlem anebo před 
večerní modlitbou. 
2. Stanovte si společné rodinné setkání (možno i s modlitbou) u adventního 
věnce (ideálně denně večer nebo alespoň v sobotu či neděli).  
3. Dávejte vánoční přání, které vám přijdou poštou (nebo vytištěné z emailu) 
k adventnímu věnci. Můžete se pak za lidi, kteří vám napsali společně s dětmi 
modlit anebo dětem o těchto lidech více říci. 
4. Vymyslete si společný "adventní projekt" pro lidi, kteří to potřebují. 
Přemýšlejte s dětmi, komu byste na konci adventu mohli pomoci a jak. 
5. Doplňte adventní věnec několika postavami z vašich "vánočních jesliček". 
Vysvětlete dětem, že i oni čekají na Ježíška, který se narodí, až budou 
zapálené všechny svíčky. Postavy můžete s dětmi také vyrobit. Můžete to 
pak být vy sami, rodina, sourozenci apod. Můžete se za ně pomodlit. 
6. Přidejte občas ke společnému adventnímu rodinnému setkání rukodělnou 
aktivitu. Vyrábějte vánoční výzdobu na stromeček či do domu, kterou před 
vánocemi spolu s dětmi vyzdobte váš dům. 
7. Upečte s dětmi speciální adventní cukroví, které mohou ochutnat jenom 
na konci adventní společné modlitby. 
8. Pozvěte na vaše rodinné setkání u adventního věnce občas svoje přátelé 
anebo další rodinu. 



9. Vymyslete "znělku" večerního adventního setkání, kterou vždy před tímto 
setkáním pustíte či zazpíváte a budete při ní zapalovat adventní věnec. 
10. Na začátku adventu napište s dětmi na lístečky 
různé malé úkoly (uklidit pokoj, utřít nádobí, namalovat 
obrázek pro dědu, vynést koš, nachystat na stůl....), 
dejte je dovnitř adventního věnce a každý týden si z nich 
děti vylosují jeden úkol, který budou plnit jako jejich 
dárek pro Ježíška. 
 

 

 

Adventní návštěva kláštera Zásmuky 
ve znamení Času 

 
2. prosince 2018 o první neděly adventní v 

čase od 13 do 16 hodin se jako již tradičně 
otevřou dveře bývalého františkánského kláštera v 
Zásmukách.  

Kromě prohlídky areálu po další fázi stavebních úprav je v refektáři 
připravena beseda na téma Čas. 

V klášterním kostele zahraje smyčcové kvarteto Visione quartet v 
obsazení: housle Ondřej Petera a Jiří Dojčiak, viola Jiří Čech, violoncello 
Barbora Daňková. A v závěru naváže duchovní slovo. 
 
Program podrobněji: od 13:00 bude možné po delší době vstoupit do areálu 
kláštera a zhlédnout, co se změnilo během posledního půl roku stavebních 
úprav --- od 13:30 do 14:30 proběhne v příjemně vytopeném 
refektáři beseda na téma Čas- Besedu tradičně moderuje lékař Martin 
Havrda. Jeho hosty budou členové paliativního týmu pražské Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady psycholog Martin Loučka a zdravotní sestra 
Monika Korandová, dále duchovní Kamil Vrzal a též výtvarnice Lenka 
Vilhelmová. --- od 15:00 do 15:30 proběhne koncert kolínského smyčcového 
kvarteta Visione quartet - Obsazení: housle Ondřej Petera a Jiří Dojčiak, viola 
Jiří Čech, violoncello Barbora Daňková 
 
V závěru zazní sváteční duchovní slovo a bude příležitost k zapálení svíček 
za své blízké.  
  
V areálu bude zajištěno občerstvení a teplé nápoje. 

Akci pořádá Klášter Zásmuky, z. s. s podporou Města Zásmuky. 

 



RORÁTNÍ MŠE SVATÉ 
V KOSTELE SV. JILJÍ 

 
"Rorate coeli de super..."  

"Rosu nám dejte nebesa, dejte nám Spasitele....  

Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí 
a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí ujištění o Boží 

věrnosti v příslibu spásy. 
 

ve čtvrtek 6. + 13. + 20. prosince 2018 v 6:00 hod. 
a po mši svaté zveme do Komunitního centra sv. Jiljí                                       

na posezení  v teple u společné snídaně a od 8:00 hod. na společnou 
modlitbu breviáře. 

 

 
ADVENTNÍ OBNOVA 

 
Bude probíhat o sobotách 8/12 + 15/12 + 22/12 2018 

   doby adventní od 9:00 v KC sv. Jiljí 
 

Buď pochválen za smutek podzimu a 
zimních večerů, které probouzejí tím 

radostnější očekávání jara. Noc lidstva 
čekajícího na vykoupení končí. Přijď 

osvoboditeli a osvoboď mne. (A. Pereira) 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
02.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ  

    – žehnání adventních věnců – nezapomeňte je přinést ☺ 
03.12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze 
06.12. Památka sv. Mikuláše, biskupa 
07.12. Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
08.12. Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY  
           DĚDIČNÉHO HŘÍCHU – mše sv. od 8:00 hod. v UJ 
9.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ -  SBÍRKA NA BOHOSLOVCE 
    * Vidice – poutní mše sv. ke cti sv. Mikuláše ve 12:00 hod. 

                 – není mše sv. v Košicích 
   * Žíšov – poutní mše sv. ke cti sv. Mikuláše v 15:00 hod. 

13.12. Památka sv. Lucie, panny a mučednice 



14.12. Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
16.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
23.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ  
    * Uhlířské Janovice – mše sv. v kostele sv. Jiljí 
 

DOBA VÁNOČNÍ 
Ve vánoční době bývá zvykem vystavovat jesličky ke zbožné úctě věřících. V kostelích a 

kaplích, kde se konají bohoslužby, mohou být vystaveny do svátku Křtu Páně (13.01. 2019). 
Pouze tam, kde jsou vystaveny v postranní kapli nebo v zadním prostoru kostela, mohou 

zůstat déle a to do svátku Uvedení Páně do chrámu (02.02. 2019) 

 
24.12. Boholužby z Vigilie slavnosti Narození Páně 

    * Čestín  15:00 hod. – bohoslužba slova s rozdáváním 
                                             Betlémského světla 

    * Vavřinec 16:00 hod. – mše sv. z Vigilie NP 
    * Košice 22:00 hod. – mše sv. z Vigilie NP 
 
25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek 
    * Uhlířské Janovice 0:00 hod. – „půlnoční“ mše sv. 
    * Zásmuky    0:00 hod. – „půlnoční“ mše sv. 
    * Uhlířské Janovice 8:00 hod. – mše sv. „za svítání“ 
    * Zásmuky   9:30 hod. – mše sv. „ve dne“ 
    * Čestín         10:00 hod. – mše sv. „ve dne“ 
    * Košice        12:00 hod. – mše sv. „ve dne“  
 
26.12. Svátek sv. Stěpána, prvomučedníka 
    * Uhlířské Janovice 8:00 hod. 
    * Zásmuky   9:30 hod. 
27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

   – žehnání vína při mši sv. v 17:30 hod. v UJ 
28.12. Svátek svatých Mláďátek, mučedníků  

 

VÁNOČNÍ KONCERT 
již tradičně ve farním kostele sv. Aloise               

v pátek 28.12. 2017  od 19:00 hod. – v podání 

vokální skupiny mladých zpěváků  KrisKrosKvintet.  
 
30.12. Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 

   – při mších sv. mohou manželé obnovit své sliby  
 

Ke kolika tragédiím v rodinách by nemuselo vůbec dojít! Kolik rodin by 
mohlo začít zářit! Kolik dětí by se mohlo pokojně rozvíjet! Rodiny, které se 
společně modlí, zůstávají spolu, protože milují. Ale je nutné, aby se to 
manželé učili už od chvíle, kdy spolu začnou chodit. 



 
Klíčem k věrnosti je i odpuštění. Odpuštění je zásadní v těch chvílích, kdy 
vše očekáváme od druhého: člověk by chtěl, aby ten druhý byl naprosto 
dokonalý. Je třeba okamžitě odpustit, teď hned. Odpuštění, to je začátek 
něčeho nového. 

Právě odpuštění může setkání změnit v jitřenku, 
neboť dává světlo tam, kde oči vidí pouze stín. 

Daniel Ange Kdo je můj bratr?, 
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. 

Převzato z webu kna.cz 
 

 
„Vánoční koncert sboru a sólistů 

Piccolo coro ed organo“ v neděli 30.12. 
2018 od 16:00 hod. - Občané Svatého Janu t. 

Krsovic s podporou obce Chlístovice a ŘKF Uhlířské 
Janovice srdečně zvou na vánoční koncert v podání sboru a sólistů Piccolo 
coro ed organo do kostela sv. Jana Křtitele ve Svatém Janu t. Krsovicích. 

 
 

31.12. Mše sv. „Na začátku občanského roku“ 
s poděkováním a prosbou o Boží pomoc do nového roku -  

mše sv. ve farním kostele sv. Aloise                        
v Uhlířských Janovicích v 16:00 hod. 

 
2019  
01.01.  Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – zasvěcený svátek 

- mše sv. jako v neděli 
- mše sv. v Malejovicích v 17:00 hod. 

05.01. Čestín od 16:00 hod.: „Koncert Jan Jakub Ryba Česká mše  
   vánoční ,Hej, mistře‘ “ v podání Vox Bohemica. 

06.01. Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ – žehnání vody, kadidla a křídy 
13.01. Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční – koledy, výzdoba, jesličky 
 
 

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: 
 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Kdo-je-muj-bratr_101507.html


Evangelizační úmysl: Ve službě předávání víry – aby všichni, kdo slouží při předávání 
víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.  
Národní úmysl – aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu 
(srv. Žl 63/62/).  

 

OZNÁMENÍ 
 
* Ve farním kostele sv. Aloise v UJ nebudou mše sv.: ve středu: 5/12; 
12/12; 19/12 2018 
* 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 :)   
* Setkání Pátečníků proběhne v pátek 7/12 v KC sv. Jiljí od 9:00-11:30 hod. 
* 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 5/12 ve středu 19/12 2018 
* Mateřské centrum Uhlíček zve na „Pečení zdravého vánočního cukroví“ 
v KC sv. Jiljí 15. prosince 13 - 17 hod. Připravíme si RAW a vegan cukroví. 
Bez cukru, bílé mouky a kravského mléka. Lehké, chutné a hlavně 
jednoduché. Domů si odnesete tipy, recepty, zkušenosti, ale hlavně plnou 
krabičku hotového cukroví, které vám udělá na Vánoce radost. Cena 450 Kč/ 
osoba. Bližší info a přihlášky na www.jimesrdcem.cz .  
* Vikariátní konference se koná v úterý 18.12. 2018 – Uhlířské Janovice – 
mše sv. v 9:30 hod.    
* Koncert ZŠ Uhlířské Janovice bude v úterý 18. prosince od 17:00 
hod. v kostele sv. Aloise. Při tomto koncertu, budou Skauti rozdávat 
Betlémské světlo – přineste si lampičky a skleničky! 

* Tříkrálová sbírka 2018: 1. 1. 2019 — 14. 1. 2019  - Výtěžek 
sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám 
lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně 

desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do 
zahraničí.  

 

KOUZELNÁ VÁNOČNÍ POHÁDKA 
Paulo Coelha 

 
Kouzelná vánoční pohádka Paulo Coelha o 

snech, které se nakonec splní, i když ne vždycky tak, jak očekáváme. Podle 
jedné staré legendy se před mnoha staletími v překrásných libanonských 

http://www.jimesrdcem.cz/


hájích narodily tři cedry. Cedry jak známo rostou neuvěřitelně pomalu. Měly 
proto celé stovky let na přemýšlení o životě a smrti, o člověku a o přírodě. 

Staly se svědky ohromného počtu událostí na zemi. Panovníci 
přicházeli a odcházeli, vznikaly a zanikaly celé říše, lidé nesčíslněkrát 
prolévali krev na bojištích. Viděly lásku i nenávist, bohatství i bídu. Sledovaly 
karavany obchodníků i osamělé poutníky. Pamatovaly, kolikrát se změnila 
lidská řeč i to, jak lidé vymysleli abecedu. Mluvily spolu jen velmi vzácně, 
neboť dávaly přednost pozorování a přemýšlení, jednou však se daly do řeči 
o svojí budoucnosti. 

– Už mnohé jsem viděl za ta léta, – prohlásil první cedr. – Jenom moc 
má sílu, proto bych se rád změnil v trůn, na který by usedal ten nejsilnější 
panovník na světě. 

– Zdá se mi, – povzdechl si druhý cedr, – že to hlavní na světě je dobro, 
chtěl bych se proto stát nástrojem, který dokáže zlo proměňovat v dobro. 

– Já jsem přesvědčen, že hlavní jsou víra a duše, – zašuměl třetí cedr. 
– Chtěl bych proto, aby se lidé při pohledu na mě naplnili nadějí a vírou. 

Desetiletí míjela desetiletí, až jednoho dne se v háji objevili dřevorubci. 
Porazili tři cedry, odvezli do dílny a rozřezali. 
 Každý z cedrů si snil o tom svém, jenomže skutečnost se jen vzácně 
shoduje s očekáváním. 

První z cedrů se stal obyčejným chlévem pro dobytek. Ze zbytků pak 
tovaryš vyrobil prosté jesle. Z druhého cedru vyrobili hrubý selský stůl. Dřevo 
z třetího cedru hned nepotřebovali a hodili ho do skladu. Všechny tři cedry si 
zklamaně povzdechly: «Jaká škoda, že lidé nenašli pro naše nádherné dřevo 
důstojnější uplatnění…» 

Léta plynula a jedné noci jakási manželská dvojice bez střechy nad 
hlavou přišla na nocleh zrovna do chléva, postaveného ze dřeva prvního 
cedru. Žena byla na rozsypání a té noci porodila chlapce. Položili ho na seno 
do jeslí. V ten okamžik si první cedr uvědomil, že jeho sen se uskutečnil. Stal 
se oporou pro největšího ze všech vladařů na zemi. 

Za několik let poté usedli za stůl vyrobený ze dřeva druhého cedru učitel 
a jeho dvanáct žáků. Učitel pronesl před večeří několik slov a druhý cedr 
pochopil, že se stal oporou nejenom pro pohár vína a mísu s chlebem, ale 
také spojení Člověka s Bohem. 

Následujícího dne byl ze dřeva třetího cedru stlučen kříž a k němu byl 
hřeby přibit polomrtvý člověk. Cedr se zhrozil svého údělu a začal plakat nad 
osudem svým i osudem člověka, kterého k němu přibili. Neuplynuly však ani 
tři dny a ten člověk se stal Světlem světa a kříž se proměnil z mučícího 
nástroje v symbol víry. 

Tak se naplnil osud tří libanonských cedrů. Jak už to často se sny bývá, 
vyplnily se docela jinak, než bychom si byli dokázali představit. 
 
„V TOM SE UKÁZALA BOŽÍ LÁSKA K NÁM, ŽE BŮH POSLAL NA SVĚT 

SVÉHO JEDINÉHO SYNA, ABYCHOM SKRZE NĚHO MĚLI ŽIVOT.“ 


