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: 01.03. 2019 se koná od 1630 do 1720 tichý Eucharistický výstav,
navazuje mše sv. + adorace s požehnáním
Vietnamská mše sv. se koná v sobotu 09.03. 2019 a 23.03. 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: 5/03;2/04 17:00 HOD.
Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice
ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci: 7/03;4/04 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)

ZAKONČENÍ ROKU SV. ALOISE GONZAGY
9.3.2018 – 9.3.2019

NEDĚLE 24. 2. 2019 ODPOLEDNÍ SETKÁNÍ OD 15:00
V KOMUNITNÍM CENTRU SV. JILJÍ
PO KOM SE JMENUJE KOSTEL V NAŠEM MĚSTĚ?
►SEZNÁMENÍ S HISTORIÍ FARNÍHO KOSTELA SV. ALOISE,
NAHLÉDNUTÍ DO DUCHOVNÍHO ŽIVOTA NAŠICH PŘEDKŮ
► ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH A ODKAZ SV. ALOISE GONZAGY,
PATRONA MLÁDEŽE A STUDENTŮ

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
K ZAKONČENÍ POUTNÍHO ROKU SV. ALOISE GONZAGY

SE KONÁ V SOBOTU 9. 3. 2019 OD 10:00
VE FARNÍM KOSTELE SV. ALOISE GONZAGY
V UHLÍŘSKÝCH JANOVICÍCH

celebruje Mons. Michael Slavík, Th.D.,
biskupský vikář pro pastoraci
PO MŠI SV. V KOMUNITNÍM CENTRU SV. JILJÍ POHOŠTĚNÍ A

OD 13:00 SETKÁNÍ
ŽIVOT SV. ALOISE GONZAGY – OBJEVUJEME HODNOTY
Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice

www.farnostjanovice.cz

KŘÍŽOVÉ CESTY V NAŠICH KOSTELÍCH
* Farní kostel sv. Aloise Uhlířské Janovice:
ve středu a v pátek od 17:00 hod.
* 1. Neděle postní – fil. k. sv. Václava – Horní Kruty v 15:00 hod.
* 2. Neděle postní – fil. k. sv. Petra a Pavla – Dolní Chvatliny v 15:00 hod.
* 3. Neděle postní – fil. k. sv. Mikuláše - Vidice v 15:00 hod.
* 4. Neděle postní – fil. k. sv. Martina – Petrovice II. v 15:00 hod.
* 02.04. 2019 – fil.k. sv. Jiří – Malejovice v 16:30 hod.
* 04.04. 2019 – fil. k. sv. Jana Křtitele – Sv. Jan t. Krsovice v 16:30 hod.
* 5. Neděle postní – fil. k. sv. Mikuláše - Žíšov v 15:00 hod.
* Květná neděle – fil.k. sv. Havla - Skvrňov v 15:00 hod.
Podnětem v době postní mohou být i setkání POSTNÍ
DUCHOVNÍ OBNOVY, která bude probíhat v jednotlivých
zamyšleních o sobotách této doby od 9:00 hod.
v Komunitním centru sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích: 16/3 +
23/3 + 30/3 + 6/4 + 13/4 2019.
Rovněž pro isnpiraci můžete využít aplikaci „Malý průvodce
postní dobou“ z Brněnské diecéze
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.pruvodcepostnidobou

SVÁTOST SMÍŘENÍ před Velikonocemi, bude možné přijmout (mimo
obvyklé možnosti v kostelích) po posledním setkání Postní duchovní obnovy
(sobota 13/4) – v Komunitním centru sv. Jiljí, v časovém rozmezí od cca
10:00 do 11:30 hod. Lze se samozřejmě domluvit i na individuálním termínu
svátosti smíření a místu setkání. Žádám Vás, nenechávejte svátost
smíření na poslední chvílí až do Svatého týdne. Děkuji. P. Michal

LITURGICKÝ KALENDÁŘ
03.03. 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

DOBA POSTNÍ
06.03. POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu – mše sv.
s udílením popelce je ve farním kostele sv. Aloise v 17:30 hod.
- V tento den je nařízen půst zdrženlivosti od masitých pokrmů a
zároveň půst újmy. Při postu újmy je dovoleno najíst se jen jednou za den
dosyta. Tento společný půst zdrženlivosti a újmy je závazný pro katolíky
od dokončeného 21. roku do dokončeného 59. roku života.

- Mladistvým mezi 14. – 21. rokem života a starším po dovršení 59. roku se
v těchto dnech ukládá pouze půst zdrženlivosti od masitých pokrmů.
- Nemoc, těžká tělesná práce, nebo jiný podobně vážný důvod
od povinnosti újmy osvobozuje
10.03. 1. NEDĚLE POSTNÍ - je slavnostním vstupem do každoročního
čtyřicetidenního postu; při mši sv. je možné rovněž přijmout Popelec pro ty,
kdo jej nemohli z vážných důvodů přijmout na Popeleční středu.
Pane, pomoz mi, prosím, abych čas tohoto týdne využil k růstu mých
vlastností, které budují jednotu s Tebou a mými bližními
- POKORY, SEBEOVLÁDÁNÍ A NASLOUCHÁNÍ
„Dej, Pane, svému služebníku srdce plné rozvážnosti“ (1Kr 3,5-15)
• Pokora není ctností slabých, ale silných, kteří nepotřebují zacházet
s druhými špatně, aby pocítili svou důležitost.
• Nechtějme po Bohu to, co můžeme udělat sami. On je stále s námi.
• Usilujme o pokoru i přes každodenní malá ponížení.
Setkáme se v ní s Kristem.
• Nemohu se líbit všem, to je nesplnitelná touha.
• Naše kritizování je často pouze potřeba zvýšit svou vážnost
ve vlastních očích.
• Naše chyby a nedostatky nás ponižují.
Dokážeme-li se však nad nimi usmát, zlo ztratí svou útočnost.
• Jak může Bůh vstoupit do duše,
která je zahleděná pouze sama do sebe.
• Přeslechl jsem tě, Pane, ve svém bližním. Nic, nebo všechno.
Křesťanský život by však neměl být uzavřen v těchto dvou krajnostech.
Má se spíše vyznačovat umírněností.
• Kdo byl/je jako člověk pro mě vzorem plné zodpovědnosti?
13.03. Výroční den zvolení papeže Františka
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi nám daroval
papeže Františka. Prosíme tě, žehnej mu v jeho náročné
službě. Naplňuj ho stále svým svatým Duchem, aby v
jeho síle hlásal evangelium o tvém milosrdenství celému
světu. Ochraňuj ho ode všeho zlého a pošli mu dobré
rádce a spolupracovníky. Naplňuj ho svou láskou, aby tě miloval nade
všechno a s horlivostí i pastýřskou láskou vedl Boží lid, který jsi mu svěřil.
Amen

17.03. 2. NEDĚLE POSTNÍ
Pane, ty jsi nás stvořil pro spolužití s ostatními. Ale mně k tomu chybí
pravá láska, obětavé přátelství a úcta k těm, kterými jsi mě obklopil.
Dávám ti čas, který je přede mnou, a prosím o tvou blízkost, abych byl
proměněn ve své LÁSCE, PŘÁTELSTVÍ a TICHOSTI.
„Aby člověk mohl milovat, musí vytrvale umírat svým představám“
• Láska nemusí mít vždycky pravdu a odpověď na všechno.
• Láska nepodrývá sebedůvěru slabých, ale modlí se za ně.
• Nehraje na vítěze a poražené, nepotřebuje se hádat.
• Vidí v nás ty dobré věci, kterých si druzí vůbec nevšimli.
• V případě sporu usiluje o maximální ohleduplnost.
• Nečeká pomstychtivě na chyby, ale velkoryse přehlíží slabosti
a zapomíná na ně.
• Utvrzuje nás v dobrých postojích a užívání svěřených darů,
povzbuzuje na dobré cestě.
• Nezradí důvěru a uchová tajemství.
• Nachází stále nové cesty společné komunikace, oživuje
únavou vyhasínající plamen vztahů.
• Největším soupeřem lásky je bolest, je potřeba ji lásce podřídit.
19.03. Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
- Mše sv. ve farním kostele sv. Aloise v 9:30 hod. na zahájení
setkání kněží našeho vikariátu
24.03. 3. NEDĚLE POSTNÍ
Tvé srdce, Pane, přetéká soucitem a starostí o každého z nás.
Nedokážeš ovšem přistoupit ke mně blíž, když je mé srdce obehnané
vysokou zdí lhostejnosti a netečnosti vůči utrpení a bolesti mých bližních.
Proměň je a naplň SOUCITEM, DOBROTOU A LASKAVOSTÍ
V JEDNÁNÍ s druhými.
„Kéž se naše srdce z kamene stanou srdcem z masa
roztaveným láskou a naplněným něhou.“
• Solidarita a soucit je vědomí sounáležitosti dětí Božích.
• Vím, co je to být po boku tomu, kdo usiluje o život?
• Slyšet nářek v srdci druhého není společné brblání
na ceny, vládu a sousedy.
• Co chcete, aby jiní činili vám, čiňte vy jim.

• Jak můžeme Kristu projevovat lásku, když jej nevidíme? Skrze své bližní.
• Budoucnost je v Božích rukou.
My žijme svou přítomnost ve službě bližním.
• Těžší, než utišit hlad tělesný, je utišit hlad po lásce.
• Nezáleží na tom, kolik kdo dal, ale že dal s takovou láskou, až to bolelo.
• Každý úsměv přináší Boží skutečnost a je pravdivým potvrzením pomoci.
• Neponižuj chudého svým darem z nezájmu.
Vždyť všechno to, co máš ty sám, je Božím darem.
25.03. Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
- Mše sv. je ve farním kostele sv. Aloise v 17:30 hod.
31.03. 4. NEDĚLE POSTNÍ - se latinsky nazývá „laetare“
– radostná, protože již vyhlíží radost Božího vítězství.
Označení Laetare je odvozeno od mešní antifony
„Laetare Ierusalem...“ – „Raduj se, Jeruzaléme...“ (Iz
66,10n). Liturgické texty této neděle jsou prolnuty nadějí
na spásu a povzbuzují k radosti - v období pokání probíhající postní doby.
Postní liturgická barva fialová bývá pro tuto neděli nahrazena růžovou.
Není možné, Pane zadržet tvou lásku sobecky jen pro sebe. Přijď a rozboř
přehrady mých obav a komplexů, které ve mně pokřivily radost evangelia a
utlumily odvahu sdílet s ostatními poznanou pravdu o životě s tebou.
Upevni mou VYTRVALOST, VĚRNOST A POHOTOVOST KE SLUŽBĚ.
„Dobro vždycky tíhne k tomu, aby se sdílelo“.
(papež František)
• Jak je během dne poznat moje radost z toho, že jsem křesťan? Umím
Kristovu lásku nést i svým bližním?
• Vidět Krista v těch, pro které se namáhám, mi nedovoluje věnovat se
jejich chybám.
• Denně mohu svou vírou a nadšením ovlivňovat události světa.
• Vzývat Ducha svatého – Proměnitele – je nezbytné hned ráno, abychom
s ním vstoupili do nového dne.
• Jak se starám o to, abych „viděl a slyšel Pána“ a z toho mohl rozdávat –
evangelizovat?
• Pouze nekonečná láska může vyléčit nekonečný smutek.
• Bůh mě potřebuje k tomu, aby se více přiblížil k svému lidu.
• Radostná přívětivost ke každému je zárukou, že Bůh může skrze mne
jednat.
• Přemáhejme neúnavně zlo dobrem.

• Nechte se vést Duchem a neočekávejte hned viditelné plody. Vaše
sebedarování je potřebné.

Mons. Aleš Opatrný
HŘÍCH A PŮST
PŮST MŮŽE BÝT PROJEVEM PÝCHY ČLOVĚKA
PŮST NEMUSÍ BÝT JEN RYZÍM ČINEM ZBOŽNOSTI.
* Půst může být projevem pýchy člověka:
“Podívejte se, co dokážu!“ * Může být také projevem
mylné snahy vyvážit vlastní hříchy kajícími skutky,
zcela a beze zbytku, tedy pokoušet se o jakési
„sebevykoupení“ (mé postní činy vyváží mé hříchy a
Pán Bůh už nemusí nic dělat!).
PŮST ALE MŮŽE BÝT
- projevem naší lásky k bližním, když se dělím o to, čeho se vzdávám nebo
co si odepřu;
- cvičením odříkání, které nevede k sebeobdivu, ale umožní nám dělat skutky
lásky v budoucnosti;
- může být odříkáním toho, co je zbytečné a nepotřebné, totiž hříchu.
Mnozí z nás mají zafixován půst především jako půst od masa (ač v
mnoha křesťanských stravovacích zařízeních je v bezmasý den mnohdy
nejchutnější oběd a moučník k tomu), případně půst újmy v jídle. Má to své
dobré důvody, pokud to nejsou důvody pouze dietní. Člověk prostě nemusí
mít každý den to, co má běžně k dispozici či nač je zvyklý.
Otázkou ale je, jestli například klasický páteční půst je pro katolíka
pouze povinným cvičením (které někdo bere velmi vážně jiný vůbec ne),
anebo zda skutečně plní svou původní funkci, totiž je-li připomínkou Ježíšovy
výkupné oběti (Ježíš dal vše, svou pověst, svůj život - já „dávám“ aspoň tu
malou věc, kterou si odřeknu). Bez tohoto chápání je páteční půst skutečně
podivným samoúčelným podnikáním. A o postu na Velký pátek to platí stejně.
Ovšem jádrem jakéhokoliv odříkání, ke kterému se mnozí v postní době
chystají, by měl být „půst od sebe sama“, totiž od prosazování vlastních
nároků, vzdáváním se toho co „musím mít“, co „musí být“, na čem trvám, ač
objektivní důvody zde nejsou.

Příklad čilé malé cvičení pro rodiny: Zkuste jako postní cvičení nechat
jednou zorganizovat průběh rodinného včera, víkendu nebo jiného dne
některého člena rodiny, který by chtěl něco jiného než ten, kdo ho běžně
určuje, a podřiďte se (otče, matko, manželi, manželko…) bez řečí a nevole
jinému programu, než je váš vlastní.

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:

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství – za
křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena
pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
Národní úmysl – Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která
je ochotna obětovat se až do krajnosti.

OZNÁMENÍ
* Setkání Pátečníků proběhne v pátek 01.03. 2019 v KC sv. Jiljí od 9:0011:30 hod.
* Vikariátní konference se koná v úterý 19.03. 2019 – Uhlířské Janovice –
mše sv. v 9:30 ve farním kostele sv. Aloise.
* 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 13/03 ve středu 27/03 2019.

