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Bože, ty jsi můj Bůh, 
snažně tě hledám, má duše po tobě žízní,

prahne po tobě mé tělo  jak vyprahlá,
žíznivá, bezvodá země.

Tak toužím tě spatřit ve svatyni, 
abych viděl tvou moc a slávu.

Vždyť tvá milost je lepší než život, 
mé rty tě budou chválit.

Tak tě budu velebit ve svém životě, 
v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.

Má duše se bude sytit jak tukem a morkem,
 plesajícími rty zajásají ústa,

kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, 
v nočních hodinách budu na tebe myslet.

Neboť stal ses mým pomocníkem
a ve stínu tvých křídel jásám.

Má duše lne k tobě, 
tvá pravice mě podpírá.

Žalm 63,  2-9



Křížová cesta rodin - Římov

Květbá neděle 10. dubna 2022
začátek 13.00 u první kaplíčky

Křížové cesty v Římově

Extrémní Křížová Cesta
Vážení přátelé, rádi bychom vás pozvali na letošní ročník Extrémní

Křížové Cesty, která se uskuteční v pátek 8. dubna.
      Jedná se o noční křížovou cestu, která se absolvuje pěšky, po předem
určené trase. Letos je na výběr ze dvou možností. Z Borovan na Dobrou
vodu, nebo z Borovan do Kájova. Začátek je při mši sv. v 18:00 v kostele
Navštívení P. Marie v Borovanech. Poté následuje krátký briefing na
seznámení s trasou (40 a 45 km) a pak samotná EKC.
      Přihlášení a bližší informace na emailu: lukmark@seznam.cz, nebo na tel:
737 648 000

Lidem na Ukrajině  nechybí blízkost pastýřů ...

Utěšuje mě, že lidem, kteří zůstali [na Ukrajině] pod nálety, nechybí
blízkost pastýřů, kteří v těchto tragických dnech žijí evangelium lásky a
bratrství. V posledních dnech jsem některé z nich slyšel po telefonu, jak blízko
mají k Božímu lidu. Děkuji vám, drazí bratři a sestry, za toto svědectví a za
konkrétní podporu, kterou odvážně nabízíte tolika zoufalým lidem!

Myslím také na nově jmenovaného apoštolského nuncia, monsignora
Visvalda Kulbokase, který od začátku války zůstává v Kyjevě se svými
spolupracovníky a svou přítomností mi každý den přibližuje mučený ukrajinský
lid. Buďme tomuto lidu nablízku, obejměme ho s láskou, konkrétním nasazením
a modlitbou. ...

(Papež František  20.3.2022)



Šimon z Kyrény v průběhu války

Z vyprávění  německého  vojáka  zdravotníka Gereona Goldmannna OFM  za
druhé  světové  války

Při tažení na Sicílii (1943) přišel rozkaz, abychom z kopců za městem
ostřelovali nepřítele a zadrželi ho. Když obyvatelé městečka zjistili, že budujeme
bojovou linii, utekli na jih do hor. Bylo možné zahlédnout jen pár starců nebo
nemocných, jak sedí na zápraží. Kostel byl trochu poškozený, pravděpodobně od
bomb. Uvnitř byla krásná křížová cesta, ale páté zastavení chybělo. Okno nad tím
místem bylo rozbité.

Na náměstí před kostelem jsem potkal
kněze, který chodil sem tam, modlil se ze
svého breviáře a nezajímal se o to, co se
kolem něho děje. Pozdravil jsem ho a
vysvětlil mu, že se tu zanedlouho bude
bojovat a že by bylo rozumnější, kdyby i
s farníky odešel do hor. Ačkoliv dobře
rozuměl tomu, co mu říkám, neodpověděl mi,
jen dál chodil a modlil se. Naléhal jsem na
něho, aby pomyslel na to, jak ho budou lidé
po bojích potřebovat, takže by měl myslet na
svou záchranu. Beze slova mě chytil za ruku
jako malé dítě a vedl do svého domu. Tam mi
ukázal páté zastavení křížové cesty – to
které právě chybělo v kostele. Poprvé
promluvil: „Podívejte se, to je Šimon. Nesmí
utéct, musím dál kráčet s křížem. Dnes jsem
já ten Šimon, a proto nesmím odejít, musím
nést kříž se starými a nemocnými. Já jsem
Šimon!“ Byla to vzácná slova, která jsem si navždy zapamatoval.

Viděl jsem u něho u obraz svatého Františka z Assisi. Když jsem mu řekl, že
jsem františkán, nevěřícně se na mě podíval a nedovedl si to srovnat s mou
německou uniformou. Ale když jsem vytáhl svou fotografii v hábitu, rozptýlilo to
jeho nedůvěru. Svěřil se mi, že je členem třetího řádu svatého Františka. Uprostřed
hrozné války se tu tedy setkali dva františkáni, bratři patrona míru. Požehnal mi a
byl jsem tak bohatší o krásný zážitek uprostřed válečného šílenství.

 zpracováno  podle  knihy: Gereon Goldmann, Ve  stínu Všemocného,
  kterou  vydalo Karmelitánské  nakladatelství www.kna.cz. 



Velikonoční triduum  - Základní význam velikonočního třídení 

Největší tajemství vykoupení lidstva slaví církev každoročně od večerní mše
na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek až do nešpor neděle Zmrtvýchvstání
Páně. Toto časové rozmezí se vhodně nazývá triduum ukřižovaného, pohřbeného a
vzkříšeného Pána; nebo se mu také říká velikonoční triduum, protože se v něm
zpřítomňuje a koná velikonoční tajemství, to je přechod Páně z tohoto světa k Otci.
Slavením tohoto tajemství se církev liturgickými znameními a svátostmi spojuje v
důvěrném společenství s Kristem, svým Ženichem.

Velikonoční triduum umučení a zmrtvýchvstání Páně začíná od večerní mše
na památku Večeře Páně, vrcholí při velikonoční vigilii a končí nešporami neděle
Zmrtvýchvstání Páně. Na Velký pátek  a podle vhodnosti také na Bílou sobotu až
do velikonoční vigilie,  ať se všude zachovává posvátný velikonoční půst. 

Velikonoční vigilie, noc zmrtvýchvstání Páně, je označována jako „matka
všech posvátných vigilií“.  Církev při ní v bdění očekává a slaví Kristovo vzkříšení.
Všechny obřady této posvátné vigilie je proto třeba konat v noci. Ať začínají, až
když začala noc, a skončí před nedělním svítáním.  Je prospěšné, aby se malé
řeholní komunity kleriků i nekleriků a také ostatní laická sdružení zúčastnily slavení
velikonočního tridua ve větších kostelích. Slavení velikonočního tridua se nemá
konat ani tam, kde není možný dostatečný počet účastníků, ministrantů a zpěváků;
věřící ať jdou společně do některého většího kostela. I tam, kde má jeden kněz na
starosti více malých farností, je vhodnější, aby se věřící z nich, pokud je to možné,
shromáždili k účasti na těchto obřadech v hlavním kostele.

Zelený čtvrtek 

Mší, která se slaví na Zelený čtvrtek, začíná církev velikonoční triduum a
chce připomenout poslední večeři, při níž Pán Ježíš v noci, kdy byl zrazován,
ukázal všechnu svou lásku do krajnosti těm, které zachovával ve světě, obětoval
Bohu Otci svoje tělo a svou krev pod způsobami chleba a vína, dal je apoštolům k
požívání a přikázal jim a jejich nástupcům v kněžství, aby to konali na jeho
památku. Všechna pozornost mysli má být obrácena k tajemstvím, která
především se ve mši připomínají; je to ustanovení eucharistie a svátosti kněžství a
přikázání Páně o bratrské lásce, a to má být také vyloženo v homilii.

Při chvalozpěvu „Sláva na výsostech Bohu“ se podle místního obyčeje
rozezvučí zvony a po jeho skončení utichnou až do „Sláva na výsostech Bohu“
velikonoční vigilie.



Velký pátek
V tento den, kdy náš Velikonoční Beránek – Kristus – je obětován, církev

uvažuje o umučení svého Pána a Ženicha, uctívá kříž, připomíná si své zrození z
Kristova boku, když umíral na kříži, a modlí se za všechny lidi.  Podle prastaré
tradice dnes církev neslaví eucharistickou oběť; svaté přijímání se může podávat
věřícím jenom při obřadech slavení památky umučení Páně.

Velký pátek je dnem pokání závazně zachovávaným v celé církvi, a to
postem zdrženlivosti a újmy.

Liturgické slavení památky umučení Páně (bohoslužba slova, uctívání kříže a
svaté přijímání) mající svůj původ ve starodávné tradici církve se má zbožně
zachovávat; nikdo ať ho svévolně nemění.

Pobožnosti, jako je křížová cesta, průvody a připomínka bolestí blahoslavené
Panny Marie se z pastoračních důvodů ovšem nemají opomíjet.

Bílá sobota
Na Bílou sobotu trvá církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho

umučení a smrti, a také o jeho sestoupení mezi mrtvé. Očekává v modlitbě a postu
jeho vzkříšení. 

Velikonoční vigilie 
Z prastaré tradice je tato noc zasvěcena Pánu. Vigilie, která se v ní slaví,

připomíná svatou noc, kdy Pán vstal z mrtvých, a je považována za „matku
posvátných vigilií“. V ní totiž církev s bdělostí očekává vzkříšení Pána a slaví
svátosti uvádějící do křesťanského života.

Velikonoční vigilie, které židé každoročně slavili jako památku na velikou
noc, kdy přenocovali v očekávání přechodu Pána, který je měl vysvobodit z
faraonova otroctví, to byl předobraz pravého přechodu Kristova, totiž noci
opravdového osvobození, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z
hrobu. Už od počátku církev každoročně slavila Velikonoce, slavnost všech
slavností, především noční vigilii. Vždyť Kristovo vzkříšení je zárukou naší víry a
naděje, a křtem a biřmováním jsme byli zapojeni do Kristova velikonočního
tajemství, s ním jsme zemřeli, s ním jsme byli pohřbeni, s ním vzkříšeni a s ním také
budeme kralovat. Tato vigilie je také očekáváním příchodu Páně.

Den slavnosti Zmrtvýchvstání Páně Mše velikonoční neděle má být slavena
co nejslavněji. Jako úkon kajícnosti ať se dnes vhodně použije kropení vodou
posvěcenou na velikonoční vigilii a přitom ať se zpívá antifona „Viděl jsem pramen
vody“ nebo jiný zpěv křestního charakteru. Touto vodou se také naplní kropenky u
vchodu do kostela.

www.liturgie.cz





Ledenice
3. ne930 Mše sv.
6. st1800 BSlova

10. ne930 Mše sv.
13. st1800 nebude
14. čt1800 Mše sv.
15. pá1800 Velkopáteční obřady
16. so2000 Mše sv.
17. ne930 za Josefa Monšpígla
18. po930 Mše sv.
20. st1800 Mše sv.
24. ne930 za Jiřího Uhlíře a jeho rodiče, za rodinu Viktorů a přátelé,

za rodinu Sedláčků, Havelků, a Sedláků
27. st1800 Mše sv.
1. ne930 Mše sv.

Jílovice
3. ne1100 za †† z rodiny Hajných, Staňků, Píhů a DVO

10. ne 1100 Bohoslužba Slova
14. čt1700 Mše sv.
17. ne 930za † Jaroslavu Holíkovou a DVO
24. ne1100 Bohoslužba Slova
1. ne1100 za †† a živé z rodiny Cimlů, Jiranů, Barťáků a Štěchů

Svatost smíření:
Borovany Úterý od 17.40 

Čtvrtek od 17.40
Pátek od 17.20 

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

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

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

Mladošovice
3. ne1100 Bohoslužba slova

10. ne1100 za rodiny Švarců, Padrtů a Čechů
15. pá1700 Velkopáteční obřady
17. ne1100 Mše sv.
24. ne1100 za Pavla Štětku a jeho rodiče
1. ne1100 Bohoslužba slova



Borovany

3. ne800 za žijící i †† z našich farností
5. út1800 nebude
7. čt1800 nebude
8. pá1530 nebude  („Pečovatelka“)
8. pá1800 Mše sv. Začátek Extrémní Křížové Cesty

10. ne800 za žijící i †† z našich farností
12. út1800 za Boží požehnání pro Sm. Elii
14. čt1900 za rodinu Tomášků a Leštinů
15. pá1900 Velkopáteční obřady
16. so2000 za Ivana Černického a rodiče z obojí strany
17. ne 800 za žijící i †† z našich farností
18. po 800 za ochranu města před požáry
19. út1800 poděkování za dar života a Boží požehnání
21. čt1800 za Vojtěcha Hrušku, manželku, rodiče a dva syny
22. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
22. pá1800 za Růženu Kyselovou, manžela a syna
24. ne 800 za žijící i †† z našich farností
26. út1800 za rodinu Kadleců a Tužínů
28. čt1800 za Jana Malíka, manželku a sourozence
29. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
29. pá1800 za Jiřího Vácka, manželku a rodiče z obojí strany
1. ne 800 za žijící i †† 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


