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Bůh ,  p rame n  v ešk eré ho  pož eh nán í ,
ať  vá m d á  s v ou  mi lo s t ,

ch rá n í  vá s  po  c e lý  r ok  a  a ť  vá m žeh ná .

Ať  s t ř e ž í  ne po ruš e no s t  va š í  v í ry,
t rp ě l i vos t  n adě je  a  ve lko duš n os t  l á sk y,

ab ys t e  v yt rva l i  až  d o  ko nc e .

 Ať  vž dyck y v ys l yš í  va še  p ros by,
dá  vaš im dnů m s vů j  ř ád  a  mí r

a  v ede  vás  p o  ce s t ě  s pá sy.



Tříkrálová sbírka 2022 v Borovanech Sbírka by měla proběhnout
obvyklým, tj. obchůzkovým , kolednickým způsobem především v sobotu 8.
ledna a to při dodržení současných hygienických předpisů.

Diecézní tříkrálová komise schválila využití výnosu z naší místní sbírky
takto : Polovina výtěžku bude předána jako příspěvek matce tříletého Lukáška
z Borovan na jeho rehabilitace, které nehradí pojišťovna. Lukáš se narodil
předčasně a následkem toho trpí dětskou mozkovou obrnou, atrofií mozku,
zrakovou vadou a přidala se také epilepsie. Chlapec nechodí, ani neleze po
čtyřech, sám nesedí, nemluví. Pomoci by mohly nákladné rehabilitace v centru
Hájek a Spirála. Druhá část sbírky je určena na krizové bydlení
českobudějovické Diecézní charity  pro osoby, které se náhle octnou bez
přístřeší. Věříme, že do sbírky  přispějete, nebo se sami zúčastníte jejího konání.
Za obojí vám patří upřímný dík.

Sestry a bratři,
charita je vedle liturgie podstatnou součástí opravdového a pravdivého života

křesťanů. V liturgii a ve svátostech čerpáme síly pro to, abychom v charitě
rozdávali načerpanou Boží lásku. Bez toho, že bychom se rozdávali, bychom byli
jen sobci a falešnými či pokryteckými křesťany. Nadcházející čas nám dává
příležitost prokázat, že charita patří do našeho života. Tou příležitostí je každoroční
Tříkrálová sbírka.

Nejde jen o to, přispět do sbírky a tím uchlácholit své svědomí. Tady jde
navíc o to, že sbírku pořádá Charita ČR , která je nejvýznamnější charitativní
organizací české římskokatolické církve – naší církve, jejímiž opravdovými členy
chceme jistě být. A to nejen členy, kteří se vezou, kteří čerpají jen pro sebe, ale
takovými kteří se  aktivně podílejí na charitativní činnosti církve  a na jejím obrazu
vůči veřejnosti. Konání sbírky je výzvou nám všem, abychom se do jejího
uskutečnění  účinně zapojili svojí spoluprací. Abychom se tím i my v Borovanech
podíleli na plnohodnotném obrazu církve, aby ti kolem nás viděli, že nám nezáleží
jen na nás samotných, ale aby také vnímali, že skutečně pomáháme druhým. To
patří mezi opravdová svědectví víry, mezi účinné formy evangelizace.

Zatím ten náš obraz v Borovanech v tomto ohledu není nijak skvělý. Ze 23
vedoucích koledních skupin je praktikujících katolíků jen 9 – tj. 40% a mezi  70
dětskými koledníky je těch „našich dětí“ jen 14 – tj. 20%.  Většinou se tedy na
sbírce podílí „lidé mimo kostel“! To není pro naší farnost dobrá vizitka. Co s tím
uděláme? Nabídneme pomoc svoji nebo svých dětí buďto panu faráři nebo Slávovi
Malíkovi a to obratem nejpozději do 6.1., protože koledování u nás proběhne
v sobotu 8. ledna.

Tříkrálová sbírka



Co by měli snoubenci slyšet při přípravě na manželství?

Napsal jste knížku o přípravě na manželství. Co je v této přípravě podle vás
zásadní?

Při přípravě je třeba s těmi lidmi mluvit a vnímat, jak se pro manželství
rozhodují a zda to mají oba podobné. Někdy potřebují slyšet i to, o čem už jsem
mluvil – že druhého nepřevychovají. Když si berou bordeláře, tak z něj pořádník
nebude. Když to jde, je dobré s nimi mluvit o tom, jakou zkušenost s manželstvím
mají ze své rodiny a co z toho vyvozují. Může se tam skrývat třeba velmi chatrné
rozhodnutí pro manželství, protože ho doma nezažili, nebo třeba vůle dělat všechno
úplně jinak, než jak to viděli u rodičů. Vstupovat do manželství s tím, že nejsem pro
něco, ale proti něčemu, ale také není nejlepší.

Na stará kolena se mi ukazuje, že při
přednáškách sice mohou zaslechnout něco, co je
zaujme a pomůže jim – míra je velmi různá, ale
zásadní je, aby oni dva mohli při přípravě o řadě
věcí mluvit. Jen oni dva spolu. Potvrzuje se mi
to, jak na valentýnských akcích tady na
Vyšehradě, tak při přípravách, které jsou v
Pastoračním středisku v Dejvicích. V reflexích
často zaznívá, že se během svého povídání
dostali k věcem, o kterých předtím dost
nemluvili. To je moc důležité, bez toho se ve
vztahu může skrývat řada časovaných

bombiček. A všichni potřebují slyšet, že láska není šimrání pod frňákem, ale pěkná
dřina. Platí tu hezké české přísloví: „Chcete-li někoho vychovat, začněte jeho
babičkou.“ Samozřejmě nezměníme to, z jakých poměrů vycházejí a co si nesou,
ale v lepším případě jim můžeme pomoci, aby s tím pracovali a využili to ve svůj
prospěch. Aby si dobré věci přivlastnili a s těmi nedobrými něco udělali. Přípravy
dělám rád, jsou užitečné, ale není možné žít v iluzi, že všechno změní. Lidé na ně
přicházejí už zformovaní vším možným. Někdy dnes připravujete lidi, kteří spolu –
já říkám „v bázni Boží“ – už pět, šest let žijí.  

Co po svatbě? Zdá se mi, že péče v prvních letech manželství se párům
příliš pastorační péče nedostává.

Myslím, že je tu církev dost bezmocná. Pokud mají ti dva velké problémy už
dva, tři roky po svatbě, je to na pováženou. U většiny naopak bývá prvních pět,
šest, sedm let bezproblémových. Jedni přátelé mi jako kaplanovi napsali: „Daří se
nám dobře, proto jsme ti ani celý rok nepsali.“ To je bezvadná charakteristika.
Blbé je, že když se pak problémy objeví, začnou hledat pomoc později, než by bylo



potřeba. Je tu i jedna praktická obtíž – mají-li malé děti, jsou jimi blokováni. Je pro
ně složité, aby se spolu účastnili nějakých pastoračních akcí. Jsou péčí o děti hodně
pohlceni, což nemusí být špatně, ale hodně to omezuje další možnosti. Někdy chtějí
pokračovat v aktivitách, které měli před svatbou, a to také dost dobře nejde. Podle
teorie i praxe je to zhruba sedmý rok, kdy lze očekávat první větší obtíž. Člověk si
vzal do jisté míry svou představu, a teď už vidí realitu. A musí se s ní vyrovnat.

Je blbé, když se k manželům dostaneme až v rozvinutých obtížích a někdy
už není namístě otázka, co dělat, ale zda vůbec lze ještě něco dělat. Mnoho
dobrého udělaly a dělají „Manželáky“ – Manželská setkání. Nikdy nebudou pro
všechny, ale díky Bohu za ně. Dobrý je i program Kána, který dělá Komunita
Chemin Neuf, nebo program Manželské večery. Ale hodně záleží také na
poptávce – pokud manželé nemají zájem, je naivní si myslet, že jim něco vnutím.
Největší bolestí je pro mne to, že se k nim nejsme schopni dostat už v počátcích
problémů. Jestliže přijdou až tehdy, kdy už jejich manželství umřelo, dá se s tím jen
velmi těžko něco dělat.

zpracováno podle knihy: Aleš Opatrný, S Pánem Bohem se žije naživo, a knížky 
Příprava na manželství, které vydalo Karmelitánské nakladatelství. www.kna.cz 

Vánoce v zajateckém táboře v Maroku 1944
V roce 1944 jsem byl v zajateckém táboře pro německé vojáky v Maroku.

Francouzský velitel tábora přenechal neformální vedení tábora německým
poddůstojníkům, kteří byli fanatičtí nacisti. Do tábora jsem jako zajatec přišel půl
roku před Vánocemi a sloužil jsem tam jako katolický kněz, což nacistům bylo
trnem v oku. /…/ Nacistické vedení tábora chystalo svátek slunovratu. Naše
křesťanská skupina ale vyřezala skutečně umělecké jesličky. Dokonce se nám
podařilo vyrobit i malé svíčičky. Vyzdobili jsme náš barák – kapli. Sbor nazkoušel
nejkrásnější německé koledy, mnohé i vícehlasně. A pak jsme čekali, co se na
Štědrý den stane. Účast na nacistické slavnosti slunovratu byla povinná. Všichni
tam přišli, beze slova seděli a pouštěli jedním uchem dovnitř a druhým ven žvásty o

nejněmečtějším z německých svátků.
V jedenáct hodin už byli všichni na
svých barácích. Obstaral jsem si od
francouzského velitele povolení sloužit
půlnoční mši. Jedna skupina se vydala
po táboře a zpívala koledy. Zvali
všechny, aby se přidali k průvodu,
který směřoval k jesličkám. Kromě
několika fanatických nacistů byl za
chvilku celý tábor na nohou. Naše



kaplička se hned beznadějně zaplnila. Už před
nějakou dobou jsme dekami zakryli okenní otvory
a naší část baráku, kam se vešlo asi sto lidí. Teď
jsme je museli sundat, protože před osvětlenými
jesličkami a slavnostně vyzdobeným oltářem se
shromažďovaly stovky mužů se svíčkami. Sbor,
naše společenství i dav venku pod okny zpívaly
písně, které znaly z dětství. Hudební nástroje
zněly na oslavu radosti této noci. Přišli dokonce
Francouzi, velitel, který neuznával církev ani
kněze, přišel se svou ženou a s dětmi, tlumočník a
několik strážců. Byly Vánoce a o této noci nebyla
válka ani nepřátelství, zavládl mír. O takové noci
nebylo obtížné otevřít srdce mužů pro radostnou zvěst evangelia. Mnozí tam stáli a
nestyděli se za slzy, které jim kanuly při vzpomínce na domov a rodinu. Po delší
době to byly moje nejkrásnější Vánoce. Pro mnohé byly vykoupením, protože po
vánoční mši jsem musel ještě několik hodin zpovídat. Mezi lidmi dobré vůle
skutečně nastal mír. Jako pokání jsem ukládal účast na mši svaté po dobu jednoho
týdne, vždyť tito chlapi měli dostatek času. Nejeden z nich toto pokání dodržoval i
další týdny a měsíce. Ještě po letech mi přicházely dopisy, v kterých mi psali, že
právě tady zažili nejkrásnější a ty nejopravdovější Vánoce v životě.
Nejopravdovější bezesporu byly: slavnost v budově, které původně byla stájí pro
osly, bez oken a dveří. Mše svatá v silném větru vanoucím od Vysokého Atlasu.
Právě tu noc sněžilo, takže nám bylo ve starých, roztrhaných uniformách ještě
větší zima. A hlad, který nám nebylo dopřáno utišit lepší stravou ani na Vánoce.
Bídu a zimu svaté noci jsme si nemuseli představovat, zažili jsme je na vlastní kůži.
Neměli jsme nic, co doma dělá tento svátek tak krásný a důvěrný, ale tím víc než
jindy jsme si uvědomovali, že nám nechyběl podstatný dar tohoto večera – mír a
radost, které nám přineslo Boží dítě přítomné mezi námi ve svátosti. Od toho dne
pomalu rostl počet věřících. Všechny útoky nacistů se míjely účinkem. Pracovali
jsme neúnavně dál, aby vliv svátků nezůstal bez odezvy. Rozšířili jsme studijní
kroužky, protože zahálka je matkou všech neřestí. Stále jsme se snažili nabízet
nějakou činnost. Od ranní mše až ke zpívanému večernímu kompletáři jsme
usilovali o to, aby se muži měli čím užitečně a zajímavě zaměstnat.

  zpracováno podle knihy: Gereon Goldmann, Ve stínu Všemocného, kterou vydalo
Karmelitánské nakladatelství www.kna.cz. Nevšední svědectví o lidské odvaze i síle modlitby,

o lásce k životu i Boží ochraně, zasazené do nelítostných bojů druhé světové války. 
Osud Gereona Goldmanna je neuvěřitelný, strhující, plný zdánlivě nepochopitelných náhod,

v nichž nakonec vítězí dobro nad zlem, Boží milost nad všudypřítomnou smrtí.

Pastorace.cz



Omalovánka - soutěž 9. 1. 2022



Ledenice

2. ne930 Mše sv.
5. st1800 Mše sv.
9. ne930 Mše sv.

12. st1800 Mše sv.
16. ne930 Mše sv.
19. st1800 Mše sv.
23. ne930 za Františka Hokra, manželku, syna a jejich rodiče. Za Vojtěcha

 Uhlíře, manželku, syna a rodiče. Za Miroslava Fraňka, manželku a rodiče
26. st1800 nebude
30. ne930 Mše sv.

Jílovice

1. so1100 Za Pavla Hraběte, rodinu Maděrů a Štětků
2. ne 1100 Bohoslužba Slova
6. čt 1630 Mše sv. (dětská)
9. ne1100 Za Julu a Jana Vosikovy a celý rod

16. ne1100 Bohoslužba Slova
23. ne1100 Mše sv.
30. ne1100 Bohoslužba slova

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. 



Borovany

2. ne800 za žijící i zemřelé z našich farností
4. út1700 za rodinu Tröstlů a Prachařů
6. čt1700 nebude
7. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
7. pá1700 na dobrý úmysl
9. ne800 za žijící i zemřelé z našich farností

11. út1700 za Václava a Marii Bromovy
13. čt1700 nebude
14. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
14. pá1700 za Františku Katsiedlovou, manžela a dceru
16. ne 800 za žijící i zemřelé z našich farností
18. út1700 nebude
20. čt1700 na dobrý úmysl
21. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
21. pá1700 za Marii Malíkovou, rodiče a sourozence
23. ne 800 za žijící i zemřelé z našich farností
25. út1700 za Františka Stodolovského, rodiče a vnuka Davida
27. čt1700 na dobrý úmysl
28. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
28. pá1700 za rodinu Křížů, Zdrhů a Krnínských
30. 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

Mladošovice

2. ne1100 Mše sv.
9. ne1100 Bohoslužba slova

16. ne1100 Za Miroslava Dvořáka, jeho rodiče a DVO
23. ne1100 Bohoslužba slova
30. ne1100 za †† z rodiny Jouzů, Mondeků, Marii Opálkovou

a Josefa Švagra


