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: 01.02. 2019 se koná od 1630 do 1720 tichý Eucharistický výstav,
navazuje mše sv. + adorace s požehnáním
Vietnamská mše sv. se koná v sobotu 23.02. 2019 od 20:00 hod.

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: 5/02;5/03 17:00 HOD.
Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice
ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci: 7/02;7/03 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)

SLYŠÍŠ MĚ, PANE?
Myslím, že každý (věřící) člověk
alespoň jednou v životě vyslovil tuto
otázku. Zejména v těžkých okamžicích
života prosíme v modlitbě Boha o
pomoc. Těžká situace nás drtí, jsme
bezradní a voláme k Bohu: „Pane, rychle mi pomoz, udělej zázrak! Pane,
slyšíš mě?!“
Bůh nás slyší. Jen jestli my slyšíme Jeho. Ano, máme právo i výsadu
prosit Boha o pomoc. Vyzývá nás k tomu sám Pán Ježíš, když říká: "Proste
a dostanete" ( Mt 7,7). Ale zároveň si musíme uvědomit, že Bůh není
automat na splněná přání: hodím modlitbu a vyplní se mi přání. Případně
podle velikosti a závažnosti přání si navolit množství modliteb (nejsem přece
nevděčný!)
Bohužel takto to nefunguje a s takovým smýšlením bychom marně
křičeli na Pána Boha, proč nevyplňuje naše prosby. Bůh dokonale zná nejen
naši situaci, naše potřeby, ale i naše srdce.
" Naučila jsem se, že nestačí, abychom se pouze modlili. Musíme se modlit
s vírou. Důležité je, abychom Bohu dali všechno a začali všechno
přijímat. Potřebujeme dětskou víru, že Bůh se postará bez ohledu na to, co
se stane. " (Maria Eisenring)
Těmito slovy je podán jasný a přesný návod, jak máme prosit. Bez
dětské důvěry v Otcovu lásku, pevné víry, že On ví, co je pro nás nejlepší, a
absolutní odevzdanosti přijmout, co nám dá, naše modlitba není upřímná.
Bohu můžeme nadiktovat přesně, co chceme a potřebujeme; ale je
třeba, abychom byli otevření přijmout Boží vůli, i když se neshoduje s naší,
jak to denně mluvíme v modlitbě Otče náš („buď vůle Tvá“).
Ne každá modlitba a prosba je vyslyšena přesně podle našich představ,
ale jisté je, že každá je vyslyšena. Bůh ve své prozřetelnosti ví, co je pro nás
nejlepší. Velmi jasně to reflektuje myšlenka CS Lewise: " Ve věčnosti
budeme velmi děkovat za modlitby, které Bůh nevyslyšel !"
Pokud však máme v srdci touhu vést živý rozhovor s naším nebeským
Otcem, změnit náš modlitební monolog na aktivní dialog, můžeme si být jisti,
že taková modlitba přinese své ovoce.
Plné znění: www.zastolom.sk

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
02.02. Svátek Uvedení Páně do chrámu – žehnání svící
- mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v UJ od 8:00 hod.
- pro ty, kteří se nemohou účastnit mše sv., budou
požehnané svíčky „Hromničky“ přivezeny k rozebrání na
nedělní mše.
„I temná období života mohou být dobrými učiteli. Bůh totiž může
působit i v naší temnotě, tam, kde my nemáme nic pod
kontrolou.
I temnota nás může mnohému naučit, může nám
otevřít oči pro věci, které bychom jinak nepoznali.
Jako je rok proměňován ročními obdobími, tak je
člověk proměňován obdobími radosti, krize a nakonec
smrtí a vzkříšením.
Zdá se, že není jiná cesta růstu a proměny.
Vyhýbáme-li se úzkostlivě temnotě, vyhýbáme se
napětí, duchovní kreativitě a nakonec i proměnění.
Bůh totiž může působit i v naší temnotě, tam, kde
my nemáme nic pod kontrolou!“
03.02. 4 . NEDĚLE V MEZIDOBÍ
05.02. Památka sv. Agáty, panny a mučednice
06.02. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
10.02. 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.02. Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných
- mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v 17:30 hod.
- s udělováním svátosti pomazání nemocných – přihlaste se u P. Michala
15.02. Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků
17.02. 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22.02. Svátek Stolce svatého apoštola Petra
23.02. Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
24.02. 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – SBÍRKA „HALÉŘ SV. PETRA“

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Teprve v nemoci člověk vidí, jak velký dar je život a jak je krásné, když
jsme zdraví. Zdravý člověk na to často zapomíná. Nevšímá si, že nic
nemá pevně ve svých rukou, že celý život i čas, který má k dispozici, je
Božím darem. Máme tento dar v rukou jen tak dlouho, dokud nám ho Pán

dopřává. A tak může vést nemoc k pokornému poznání naší lidské
omezenosti a k spásnému přehodnocení hodnot.
Ježíš na kříži je vítěz nad hříchem, nemocí a smrtí. I svátost pomazání
nemocných vyplývá z kříže Kristova. Ježíš je jistě milosrdný soudce
(nechce smrti hříšníka, ale aby žil), ale je také spravedlivý. Kdo přijme tuto
svátost jeho velikého milosrdenství, nemusí se bát, i kdyby šel údolím
smrti, vždyť Pán Ježíš bude s ním. Ježíš byl solidární s lidmi, tedy i s
trpícími, nemocnými. Ukázal soucit s nemocnými, vykonal mnoho
zázračných uzdravování, rozhorlil se nad nemocí a zlem fyzickým i
duševním, které pochází ze hříchu. Sám na sobě ukázal, že často trpí i
nevinný člověk za viníky, protože je členem lidské rodiny.
V nemoci se má nemocný křesťan ve víře setkat s
Ježíšem svátostným, který naše nemoci vzal na sebe.
Svátost smí přijmout každý vážně nemocný
křesťan – má těžší nemoc nebo člověk vysílený
stářím, proto lépe vyhovuje název svátost
nemocných než poslední pomazání, neboť se smí
přijmout i vícekrát za život, vždy v nemoci.
Pomazání nemocných je posilující modlitbou pro nemocné a trpící
pokřtěné lidi, a také pro lidi v nebezpečí smrti. Přijetí svátosti smíření a
eucharistie jsou velmi žádoucí, aby se účinek pomazání mohl plně
projevit.Je to prosba o sílu, aby nemocný dokázal své utrpení trpělivě
snášet a obětovat za druhé. Před přijetím této svátosti je dobré očistit si
své srdce ve svátosti smíření. Příhodná doba je už tehdy kdy je věřící v
nebezpečí smrti pro nemoc či stáří. Pokud nabude znovu zdraví, může
později v nemoci tuto svátost znovu přijmout. I během téže nemoci může
být svátost opakována, nastane-li zhoršení. Je vhodné tuto svátost
přijmout i před každým vážným chirurgickým zákrokem a také u starých
osob, kterým ubývá sil.
Svátost pomazání nemocných má tyto účinky:
•

•

•

•
•

Spojuje nemocného s Kristovým utrpením k jeho vlastnímu prospěchu
i k prospěchu celé církve.
Přináší mu útěchu, vnitřní pokoj a odvahu, aby snášel kříž své nemoci
nebo stáří s odevzdaností a křesťanskou zralostí.
Odpouští hříchy nemocného, pokud jejich odpuštění nemohl obdržet
ve svátosti smíření (např. je už v bezvědomí).
Dává mu sílu k uzdravení, pokud to prospívá ke spáse duše.
Připravuje ho na přechod z života časného do věčného.

Zdraví si můžeme také vyprošovat:
„Pane, prosím tě o dar uzdravení a zdraví. Uděl mi je vzhledem k mým
blízkým a všem, kteří mě potřebují. Ne však má, ale tvá vůle ať se
stane. Vím, že zdraví je velké bohatství, nikoliv však největší.
Největším darem v životě je plnit tvou vůli.
Chci přijímat všechno, co mi opět daruješ.“

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 2019
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
Obchod s lidmi – za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování
s lidmi, nucené prostituce a násilí.
Národní úmysl – Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého
vztahu s Bohem.

APLIKACE DO MOBILŮ
Bible, breviář, kancionál, růženec, různé modlitby
nebo oblíbené křesťanské písně.
To vše je možné mít stále u sebe ve svém
mobilním telefonu..
» Kdyby všichni lidé nosili u sebe Bibli tak, jako
mobil či klíče, hned by bylo na světě lépe ,-) «
https://latroj.signaly.cz/rubrika/do-mobilu
www.paulinky.cz
Paulínky aktuálně pro mobily s android systémem nabízí: S Bohem na
cestách, Paulínská adorace, Růženec se slovem Božím. Aplikace jsou ke
stažení zdarma na Google Play.
Svatý otec představil v neděli před
mariánskou modlitbou Anděl Páně
na
svatopetrském
náměstí
aplikaci na sdílení modliteb
nazvanou Klikni pro modlitbu.

Jedná se o oficiální aplikaci Celosvětové sítě modliteb s papežem
Františkem a také její pobočky Eucharistického mládežnického hnutí.
Aplikace Klikni pro modlitbu umožňuje lidem z celého světa, aby se
připojili k papeži v jeho modlitební misi. Aplikace existuje jako webová
stránka a mobilní aplikace, funguje na bázi operačních systémů Android a
iOS, včetně jejich sociálních sítí, a je dostupná v šesti jazycích (španělština,
angličtina, italština, francouzština, portugalština a němčina). Aplikace má tři
hlavní sekce: „Modlitba s papežem“, kde uživatel sdílí papežův měsíční
modlitební úmysl; „Každodenní modlitba“, která je zaměřená na denní
modlitbu církve; „Společná modlitba“, kde uživatelé (včetně papeže
Františka) mohou sdílet svoje modlitby s ostatními.
Uživatelský profil papeže Františka lze nalézt po kliknutí na tlačítko
papeže Františka v sekci „Společná modlitba“. Aplikace byla spuštěna jako
oficiální modlitební platforma pro Světový den mládeže 2019, který se koná
tento týden v Panamě. S ohledem na tuto událost aplikace obsahuje
speciální multimediální sekci k modlitbě růžence.
(Zdroj: Vatican News)

OZNÁMENÍ
* Množství dobrých skutků s novým
rokem přinesla opět letošní
Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem
za laskavé přijetí koledníků a za
důvěru. Tři králové letos také
tradičně zpívali koledy a rozdávali
radost klientům Domova pro
seniory v Uhlířských Janovicích.
Upřímné poděkování patří vám
všem, kteří jste do sbírky finančně
přispěli a do sbírky se aktivně
zapojili. Letošní výtěžek sbírky v
naší farnosti činí 31 926,- Kč.
* Setkání Pátečníků proběhne v pátek 01.02. 2019 v KC sv. Jiljí od 9:0011:30 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 6/02 ve středu 20/02 2019.
* Vikariátní konference se koná v úterý 19.02. 2019 – Pečky

Pouť snoubenců proběhne v rámci tradičního
NÁRODNÍHO
TÝDNE
MANŽELSTVÍ
(www.tydenmanzelstvi.cz), který se uskuteční
ve dnech 11.-17.2. 2019
*Miroslav Horníček kdysi prohlásil, že:
„Manželství je úsilí a čin. Či řada drobných
skutků, chcete-li. Anebo nehod, neshod, jejich řešení a trpělivosti.“
*Chesterton řekl, že „dva není dvakrát jedna, ale tisíckrát jedna – tisíc
okamžiků“, kdy se dva stávají jedním, v úsměvech, dotecích, darech,
porozumění, odpuštění, zápasech i službě jeden druhému. Tyhle ohromné
maličkosti tvoří naše velké vztahy.
Tradiční Pouť ke sv. Valentinu v rámci Národního týdne manželství se
uskuteční v sobotu 16. února 2019 v Praze na Vyšehradě.
Program valentinské pouti má dvě části:
* Rekolekce pro snoubence i všechny, kdo uvažují o manželství a chtějí
navzájem i před Bohem prohloubit svůj vztah, se bude konat v prostorách
Vyšehradské kolegiátní kapituly ( K rotundě 100/10, Praha 2 ). Duchovním
programem bude provázet Mons. Aleš Opatrný, vyšehradský
kanovník. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je třeba se předem přihlásit.
* Děkovat za dar lásky a prosit o prohloubení lásky v rodinách přijďte
na mši sv. i vy, kterým leží na srdci budoucí život vašich dětí a vnoučat.

PŘÁTELSKÉ POZVÁNÍ
Křesťanský kroužek Tvořivé večery oznamuje, že se
koná opět i v roce 2019 každé úterý mimo prázdniny od 16:30
do 18:30 v Komunitním centru sv. Jiljí.
Scházíme se, kdo máme v úterý v podvečer čas a

chceme ho společně strávit, přispět k dění ve farnosti a také si
popovídat, relaxovat a odpočinout od každodenních starostí.
Kroužek není nijak věkově omezen, přicházejí děti, rodiče i
starší generace.
Naše tvoření je zpravidla zaměřené na události během
liturgického roku, na světové dny vyhlašované papežem, na
Den Bible. Kromě toho také tvoříme drobnou výzdobu
komunitního centra nebo různé výrobky, které si odnášíme domů. Rádi
bychom se věnovali i zpívání s dětmi, to se nám ale v poslední době příliš
nedaří.
V lednu jsme vyráběli svíčky hromničky. Na březen 2019, kdy končí
jubilejní rok patrona mládeže a studentů sv. Aloise Gonzagy, vyhlášený
papežem Františkem, chceme pomoct připravit pro veřejnost program „Po
kom se jmenuje kostel v našem městě“ zaměřený na život
tohoto světce. Pak nás bude čekat tvoření k velikonočním
svátkům.
Srdečně zveme každého, kdo by se k nám chtěl přidat.
Bližší informace: Miriam Houdová --- tel. 731 482 898 --e-mail: houdova.m@seznam.cz

SEN V RODINĚ
Kolik těžkostí v manželském životě se vyřeší, když si ponecháme
prostor pro sny, když najdeme čas k reflexi, když neustaneme v myšlenkách
na manžela či manželku a když sníme o dobrých vlastnostech, které mají.
Nikdy neztrácejte iluze, které jste měli jako snoubenci!
Sen v rodině se mi velmi líbí. Všechny maminky a tatínkové po devět
měsíců sní o svém dítěti. Je to pravda nebo ne? Sní, jaké dítě bude. Není
možné, aby rodina nesnila. Když se z rodiny vytratí schopnost snít, děti
nerostou, láska neroste, život ochabuje a pohasíná.
Proto vám doporučuji, abyste se v noci při
zpytování svědomí také ptali: Snil jsem dnes o
budoucnosti svých dětí? Snil jsem dnes o lásce
svého manžela, či manželky? Snil jsem o
svých rodičích, prarodičích, kteří nesli dějiny
kupředu až k mému narození? Je velmi
důležité snít. A zejména snít v rodině.

Neztrácejte tuto schopnost snít!
Vybráno z homilie papeže Františka pro rodiny v Manile na Filipínách
16.1. 2015, plné znění viz: www.radiovaticana.cz/clanek.php4

