
Prosinec
12/2021měsíčník farností Borovany, Ledenice, Jílovice a Mladošovice

Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému
i ke všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce,

abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde
náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.

Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši: jak
jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu,

a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více.
Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše.

1. neděle adventní, 1 Sol 3,12 - 4,2



Pohyblivé dny liturgického roku:

28.11. 1. neděle adventní
26.12. svatek Svaté rodiny
 9. 1 svatek Křtu Páně
 2. 3. Popeleční středa
17. 4. slavnost Zmyrtvýchvstání Páně
26. 5. slavnost Nanebevstoupení Páně
 5. 6. slavnost Seslání Ducha Svatého
12. 6. slavnost Nejsvětější Trojice
16. 6. slavnost Těla a krve Páně (Boží Tělo)
24. 6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšová
20. 11. slavnost Ježíše Krista Krále

Borovany Úterý od 16.40 
Čtvrtek od 16.40
Pátek od 16.20 

Ledenice přede mši: Neděle podle možnosti
Středa od 17.40 a po mši 

Jílovice 1. středa v měsíci od 16.15 
Neděle kdy je mše tak přede mši podle možnosti
a po mši sv. 

  Mladošovice 1. čtvrtek v měsíci od 16.15 
Neděle kdy je mše tak přede mši podle možnosti
a po mši sv. 

Možnost svátosti smíření

Aplikace Tweetuj s BOHEM

Aplikace Tweetuj s Bohem (#TwGOD) je velice užitečný nástroj pro
každého, kdo má otázky týkající se víry. Aplikace může být také velmi užitečná
bez související knihy. Má čtyři hlavní funkce: základní mešní texty, pokladnu
katolických modliteb, rozsáhlý seznam otázek a funkci SCAN pro uživatele
bez přístupu ke knize. Kromě toho ještě aplikace #TwGOD nabízí stále se
měnící výběr zajímavých tweetů.

 „Jedna z nejpokročilejších katolických aplikací, kterou jsem viděl!“ -
Fr. Roderick Vonhögen

* Všechny otázky jsou přístupné přímo z aplikace. Vyhledávat se dají
jednotlivá slova za pomoci rychlého online vyhledávače.
* Skenovat se dá také jakýkoli obrázek s logem SCAN, které se nachází v



levém horním rohu dvojstránek v knize a jehož pomocí získáš přístup k online
obsahu.
* Katolické modlitby, které ti pomohou v samostatném rozjímání, jsou dostupné v
mnoha jazycích. 
* Mešní řád zahrnuje běžné mešní texty. 
* Biblické texty ke každodenní mši jsou také dostupné v mnoha jazycích.
* Božská liturgie svatého Jana Zlatoústého je také snadno dostupná. 
* Modlitby se svatými tě spojí s „profily“ svatých v Online se svatými. 
* Modlitba papeže ti umožní modlit se s Celosvětovou sítí modlitby s papežem. 

Proč se J. R. R. Tolkien denně účastnil mše svaté

Katolický autor Pána prstenů denně přijímal
eucharistii, která posilovala jeho víru v těžkých chvílích.
Prožil některá z nejtemnějších období lidských dějin.
Bojoval v první světové válce, přežil pandemii španělské
chřipky, prožil velkou hospodářskou krizi a byl svědkem
hrůz druhé světové války. Uprostřed toho všeho si Tolkien
zvykl chodit denně na mši.

Jeho obvyklý denní program začínal brzy ráno, kdy se syny Michaelem
a Christopherem jeli na kole na mši svatou do katolického kostela svatého Aloise,
která začínala v 7:30. Poté jeli domů na snídani, kterou jim přichystala jeho žena
Edith. Když měl jeho syn Michael osobní problémy, Tolkien ho vyzval, aby se
zaměřil na eucharistii, a vysvětlil mu, jak eucharistie udržuje v temných dobách
jeho víru. Z temnoty mého života, tolikrát zklamaného, ti předkládám jedinou
velkou věc, kterou lze na zemi milovat: Nejsvětější svátost ... V ní nalezneš
romantiku, slávu, čest, věrnost a pravou cestu všech svých lásek na zemi.

V jiném dopise Michaelovi tuto skutečnost znovu zopakoval a podělil se o to,
jak je každodenní účast na mši svaté zásadní součástí jeho víry. Jediným lékem na
ochablou, mdlou víru je svaté přijímání. Ačkoli je nejsvětější svátost vždy dokonalá,
úplná a neporušená, nepůsobí v každém z nás úplně a jednou provždy.

Stejně jako akt víry musí být trvalá a růst cvičením. Nejvyšší účinek má
pravidelnost. Sedmkrát týdně je výživnější než sedmkrát s přestávkami.

Tolkien se později stal jedním z nejpopulárnějších autorů všech dob a velkou
měrou se na jeho tvůrčím rozmachu podílel důvěrný vztah s Ježíšem Kristem,
přítomným pod způsobou chleba a vína v eucharistii. Uprostřed temnoty Tolkien
spatřil světlo Syna a to mu dalo naději, která přetrvala.

Philip Kosloski, přeložil Pavel Štička,  RC Monitor





Ledenice
28. ne930 za Růženu a Karla Mejtovy
1. st1800 za P. Františka Kroihera - 150 let od narození
5. ne930 za Václava Chrástku a jeho rodiče
8. st1800 za Karla Vondráka, manželku Růženu a DVO

12. ne930 za Evu Benhákovou a jejího manžela
15. st1800 Mše sv.
19. ne930 za rodinu Vejsadů a Jozů
22. st1800 Mše sv.
24. pá2200 Mše sv. (půlnoční)
25. so930 Na dobrý úmysl
26. ne930 za žijící i zemřelé z farností
29. st1800 nebude
31. pá1500 Mše sv.
1. so930 Mše sv.
2. ne930 Mše sv.

Jílovice
28. ne1100 Mše sv.
2. čt 1630 Mše sv.
5. ne 1100 Bohoslužba Slova

12. ne1100 Mše sv.
19. ne1100 Bohoslužba Slova
24. pá1530 Mše sv. (půlnoční)
25. so930 Mše sv.
26. ne1100 Bohoslužba slova
1. so1100 Mše sv.
2. ne1100 Bohoslužba slova

Mladošovice
28. ne1100 Bohoslužba slova
1. st1630 Poděkování za 40 let života
5. ne1100 za Václava Nováka, jeho ženu Marii a rodinu Mráčků

12. ne1100 Bohoslužba slova
19. ne1100 za Karla Vacha a DVO
24. pá2000 Mše sv. (půlnoční)
25. so1100 Bohoslužba slova
26. ne1100 za Jana Šimánka, jeho ženu Marii a syna Jana
1. so1100 Bohoslužba slova
2. ne1100 Mše sv.



Borovany
28. ne 800 za žijící i zemřelé z našich farností
30. út1700 za Marii Němcovou, manžela, rodiče a sourozence
2. čt 645 za Vojtěcha Hrušku, manželku, dva syny, rodiče a sourozence

 (Roráty)
3. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
3. pá1700 za Karla Šmause, manželku, rodiče a sourozence
4. so900 za Josefa Šilhu, manželku, rodiče a sourozence
5. ne800 za žijící i zemřelé z našich farností
7. út1700 za Miladu Hokešovou, manžela a rodiče
9. čt 645 za Františka Žbánkaa rodinu Frojdů (Roráty)

10. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
10. pá1700 za Jana Bíchu, manželku a rodiče
12. ne800 za žijící i zemřelé z našich farností
14. út1700 za Jaroslava Švece a rodiče
16. čt 645 za Marii Malíkoovu a DVO (Roráty)
17. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
17. pá1700 za rodinu Horalů
19. ne 800 za žijící i zemřelé z našich farností
21. út1700 za Františka Liláka a manželku
23. čt 645 za Jana Němce, rodiče z obojí strany a rodinu Candrovu (Roráty)
24. pá1530 nebude („Pečovatelka“)

24. pá2400 za P. Jana Sukdola a kněze, kteří zde sloužili (půlnoční)
25. so1100 za žijící i zemřelé z našich farností
26. ne 800 za žijící i zemřelé z našich farností
28. út1700 za Zdeňka Frantese a rodiče
30. čt1600 za Boženu Bíchovou, manžela, rodiče. Za Václava Hokeše,

manželku a rodiče
31. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
31. pá1600 Václava Malíka, manželku, rodiče a syna
1. so 800 Na dobrý úmysl
2. ne 800 za žijící i zemřelé z našich farností

měsíčník farností Borovany, Ledenice,
Jílovice a Mladošovice

duchovní správce:
P. Ondřej Urbisz
Žižkovo náměstí 220,  373 12
Borovany
telefon:  731 402 849
e–mail: urbond@centrum.cz

Pokud někdo chce přispět na konkrétní farnost-kostel v době, kdy přístup
ke kostelu je omezený, tak tady jsou čísla účtů. Prosíme ale nutně přidat
poznámku np.: „Dar na provoz a údržbu kostela Borovanech“, „Dar na
provoz a údržbu kostela Ledenice“ a podobně. Pokud je částka vyšší než 1000,-
ročně, je možné si to odepsat z daně (nutné potvrzení od farnosti). Pán Bůh
zaplať! Další informace po telefonu.

ČÍSLA ÚČTŮ FARNOSTÍ:
BOROVANY 563617389/ 0800
LEDENICE 4855391359/0800
JÍLOVICE 571007329 / 0800
MLADOŠOVICE 571006369 / 0800


