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Ave, maris stella; lidový hymnus z 9.stol.

Zdrávas, hvězdo moří
Zdrávas, hvězdo moří,
Živitelko Boží, ustavičná Panno,
blahá nebes bráno!
„Ave“ Tobě pěla ústa Gabriela:
mír nám vlej,
když jméno Eva zpět je čteno.

Rozvaž pouta viny,
slepoty vzdal stíny,
zbav nás všeho zlého,
zdroj buď dobra všeho.

Ukaž nám, žes Matka:
prosba Tvá je sladká sluchu Syna Tvého,
pro nás zrozeného.
Panno požehnaná, milostí jsi schrána:
změň nás v prosté viny,
v tiché, čisté syny!

Dopřej nám žít čistě,
ať kráčíme jistě k Tobě
do Tvé říše patřit na Ježíše.

Ctěme Boha Otce,
chvalme Boha Syna,
slavme Boha Ducha:
Třem buď pocta jedna. Amen.



Info:

1. Svaté Přijímání dětí:
V neděli 22. května při mši svaté mimořádně v 11.00 hodin bude v Borovanech 1.
svaté přijímání dětí.
V neděli 29. května v 11.00 hodin bude 1. svaté přijímání v Jílovicích.

Svátost smíření pro děti před 1.svatým přijímáním:
Borovany v sobotu 21. května dopoledne v 9.00 hodin?
Jílovice v pátek 27. května v 16.00 hodin.

Poutě a jiné oslavy:
14. 5. 2022  - 15.00 Pouť Kojákovice - sv. Jiří (Mše sv.)
22. 5. 2022  - 13.30 Svěcení hasičské techniky (125. let SDH Šalmanovice)
22. 5. 2022  - 17.00 Pouť Hluboka u Borovan - sv. Jan Nepomucký (Mše sv.)

Borovany
A 30. 5. adorace Taize od 19.00 v kostele.

Veselí křesťané - Schopnost žertovat - příznak duševního zdraví

Jan XXIII.
Z novodobých postav velkých křesťanů nelze opomenout papeže

Druhého vatikánského koncilu Jana XXIII., v jehož osobnosti vnímáme rysy
moderní křesťanské- spirituality.

Stalo se, že Jan XXIII. jmenoval do funkce jednoho biskupa. Když se s
ním po nějaké době setkal, stěžoval si mu nově jmenovaný biskup na to, jaké
má starosti při vykonávání své biskupské funkce a jak často nemůže kvůli
těmto starostem ani spát. Papež mu pozorně naslouchal a pak mu pravil:
„Drahý otče biskupe, z toho si nic nedělejte! Když mne zvolili papežem, také
jsem pro podobné starosti nemohl spát. Až jednou se mi v noci ukázal anděl a
řekl mi: ‚Ale Jeníčku, nedělej se tak důležitým!‘ A od té doby jsem spal dobře.“

K tomu ještě jedna drobnost. V ranní modlitbě Jana XXIII., kterou sám
složil (a jejíž překlad je zahrnut v našem českém Kancionálu, 1974, str. 17, číslo
013), se nachází také prosba „za jiskřičku humoru, kterého je také zapotřebí“.
Tato prosba naznačuje, jakou úlohu v duchovním životě přisuzoval Jan XXIII.
humoru. Vím ze zkušenosti, že řada věřících si vzala tuto ranní modlitbu za
svou. Možná, že by se začalo více „jiskřit“ v soumračném čase dneška, kdyby
papež Jan XXIII. nalezl více následovníků.



Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží v náručí sama Maria
Z kázání svatého Efréma Syrského, jáhna

Když Maria nosila pod srdcem samo božství, stala se pro nás vskutku
nebem. Kristus se nejen vzdal Otcovy slávy, on mimoto uzavřel svoje božství
do těsných mezí mateřského lůna, aby člověka pozdvihl k vyššímu důstojenství.
Jen Marii jedinou vyvolil ze všech panen, aby byla nástrojem naší spásy. Právě
ona se stala cílem předpovědi všech spravedlivých proroků. Právě z ní vyšla ta
nejzářivější hvězda, která vyvedla lid, jenž chodil v temnotách, až spatřil veliké
světlo.

Velmi příhodně lze nazvat Marii různými jmény. Především je Maria
chrámem Božího Syna. Ten z ní vyšel zcela jinak, než předtím vstoupil: neboť
zatímco vstoupil do jejího lůna bez těla, ven vystoupil vtělený. Maria je dále
oním tajemným novým nebem, na němž se jako na svém trůnu usadil Král
králů: z něho sestoupil na zem a všem ukázal svou pozemskou tvář a podobu.
Maria je révou vydávající hojnost libé vůně; její plod se od přirozenosti stromu
lišil natolik, že bylo třeba, aby si od stromu
vypůjčil svoji podobu. Maria je pramenem
vytékajícím z domu Hospodinova; žíznivým z
něho tryskají proudy živé vody a stačí, aby
v nich kdokoli jen smočil rty, a nebude žíznit na
věky.

Mýlí se však, milovaní, ten, kdo by se
domníval, že lze den obnovy skrze Marii
přirovnat ke druhému dni stvoření. Neboť na
počátku byla země učiněna, skrze Marii
obnovena. Na počátku byla země ve svém
konání pro hřích Adamův zlořečena, skrze
Marii však v ní byl obnoven mír a bezpečí. Na
počátku přešla vinou prarodičů na všechny lidi
smrt, nyní však jsme ze smrti přeneseni do
života. Na počátku had obsadil ucho Evino a
jeho jed se odtud rozšířil po celém těle, nyní
Maria skrze svoje ucho přijala toho, jenž se stal
zárukou věčného štěstí.

Takže co bylo věcí smrti, stalo se zároveň nástrojem života. Toho, jenž na
cherubech sídlí, nesou teď pouze ruce ženy. Toho, jehož neobsáhne celý svět, drží
v náručí sama Maria. Toho, jehož se bojí trůnové a panstva, hýčká dívenka. Ten,
jehož trůn stojí na věky věků, sedí na kolenou panny. Ten, jehož podnožím je země,
jako chlapec do ní vtiskuje svoje stopy.



Jak kázal autor známé novény odevzdanosti
Zástupy lidí si ho přicházely poslechnout 

Otec Dolindo Ruotolo velmi miloval svou kněžskou službu. Na první místo
kladl kázání, jemuž se věnoval s nevýslovným nadšením. Byl to důležitý aspekt
jeho poslání. Do mysli se mi vtiskly živé vzpomínky na zástupy lidí, kteří si ho
přicházely poslechnout do San Giuseppe dei Vecchi nebo do jiných kostelů, kde byl
povolán kázat. Často museli nechat dveře otevřené dokořán, aby ho slyšeli i ti,
kteří se tlačili venku. Obvykle začal mluvit docela potichu, ale postupně jeho
horlení nabíralo na síle a projev se stával živějším a hlasitějším. Dokázal uchvátit
srdce každého člověka. V tu chvíli na něm bylo něco mimořádného. Zdálo se nám,
že prožívá něco jako proměnění na hoře Tábor, ale byl tu zjevný protiklad: z jedné
strany pokorný člověk v ošuntělé klerice, z druhé strany jeho duchovnost a
nesmírný rozhled. 

V Neapoli snad neexistuje kostel,
kam by ho nikdy nepozvali. Někdy kázal až
osmkrát či devětkrát za jediný den. Běhal po
celém městě až do úplného vyčerpání, ale
zvláštní na tom bylo, že to neustále zvládal. 
Tajemství jeho pastoračních úspěchů P.
Dolindovi bylo jasné, že hlásání Božího slova je
jedním z nejnáročnějších úkolů kněze. Mělo-li
být účinné, byla nutná dlouhá a pečlivá
příprava. Proto se nikdy nepřestal vzdělávat, hodně četl a horlivě rozjímal Písmo
svaté. Dokázal se naladit na věřící a najít si cestu k lidským srdcím, aniž by ztrácel
jejich pozornost dlouhými a příliš náročnými řečmi.

Avšak skutečným tajemstvím jeho pastoračních úspěchů bylo něco jiného –
modlitba, modlitba a ještě jednou modlitba. Otec Dolindo se modlil
neustále. Promlouval pak velice přesvědčivě a získával i ty nejzarputilejší duše.
Témata měl různá; obvykle začal mluvit o něčem aktuálním, pak to ale rozvinul a
přešel na nějakou duchovní pravdu.

zpracováno podle knihy: Ježíši, postarej se ty!,
kterou vydalo nakladatelství Doron. Redakčně upraveno.  

P. Dolindo Ruotolo  (1882 - 1970) působil v Neapoli jako vyhledávaný
kazatel a duchovní průvodce. Napsal mimo jiné dobře známou Novénu
odevzdanosti. Duchovně doprovázel zástupy lidí, z nichž mnozí díky nim
nalezli Krista nebo nové, hlubší obrácení. Dolindo Ruotolo zemřel v roce
1970, jen dva roky po stigmatizovaném P. Piovi, s nímž ho pojilo silné
duchovní přátelství. 



Bůh je s námi za všech okolností

„Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.“
(Ž 118,1)

První neděli po Velikonocích se slaví svátek Božího milosrdenství. Asi ne
náhodou byl tento svátek stanoven hned po Velikonocích, svátcích, kdy se Boží
milosrdenství a láska k nám projevila v největší možné míře.   Co znamená být
milosrdný?

Slovo milosrdenství – misericordia – se skládá ze dvou slov: bída (miseria) a
srdce (cor). Milosrdenství je tedy láska, která vnímá nouzi druhého člověka, vkládá
do jeho bídy své srdce, vstupuje do ní a snaží se ho té bídy zbavit. Není to ani cit či
pocit, ale konkrétní jednání, které druhého v rámci možností zbavuje jeho těžkostí a
snaží se učinit ho šťastným. K milosrdenství patří také odpuštění a velkorysost.

Dnes, možná víc než kdy jindy, se setkáváme zblízka s lidskou bídou.
Přicházejí k nám opuštěné ženy hledající střechu nad hlavou pro sebe a své děti.
Musí se učit žít bez svých mužů, kteří bojují nebo zahynuli v nesmyslné válce.
Přijíždějí k nám s nadějí, že u nás najdou bezpečí. Naše skutky milosrdenství, v
jakékoli formě, jim mohou jejich břemena pomoci snášet.

Milosrdenství je podstatou Božího jednání s námi. Máme tedy kde čerpat, u
koho se skutkům milosrdenství učit. Můžeme čerpat z Ježíšova přístupu k nám a
svými skutky zvěstovat druhým radostnou zprávu o tom, že Bůh je za všech
okolností s námi.





Ledenice
1. ne930 Mše sv.
4. st1800 Mše sv.
8. ne930 za Annu Flanderovou a jejího manžela Josefa

11. st1800 Mše sv.
15. ne930 Mše sv.
18. st1800 nebude
22. ne930 Mše sv.
25. st1800 Mše sv.
29. ne930 Mše sv.
1. st1800 Mše sv.
5. ne930 Mše sv.

Jílovice
1. ne1100 za †† a živé z rodiny Cimlů, Jiranů, Barťáků a Štěchů
5. čt1630 Mše sv.
8. ne 1100 za pana Kahonna a celou rodinu

15. ne 1100 Bohoslužba Slova
22. ne 800 za Marii Bumbovou a její sestry Slávku a Vlastu
29. ne1100 Mše sv. - 1. Svaté Přijímání dětí
2. čt1630 Mše sv.
5. ne1100 Mše sv.

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
1. ne1100 Bohoslužba Slova
4. st1630 Mše sv.
8. ne1100 Mše sv. (sloužit bude páter Michal Kaplánek, salesián)

15. ne1100 Mše sv.
22. ne1100 Bohoslužba Slova
28. so1700 Mše sv. (místo neděle)
1. st1630 Mše sv.
5. ne1100 Bohoslužba Slova



Borovany

1. ne800 za žijící i †† z našich farností
3. út1800 za Boží požehnání pro rodiny Malíků
5. čt1800 za Marii Krejčovou, manžela, rodiče a syny
6. pá1530 nebude  („Pečovatelka“)
6. pá1800 na dobrý úmysl a DVO
7. so 830 na poděkování a vyprošení Božího požehnání
8. ne800 za žijící i †† z našich farností

10. út1800 za Františka Mikoláše a rodiče
12. čt1800 za Zdeňku Tomáškovou, mamžela a rodiče z obojí strany
13. pá1800 za Jaroslava Štojdla a manželku
15. ne 800 za žijící i †† z našich farností
17. út1800 nebude
19. čt1800 nebude
20. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
20. pá1800 za zemřelou matku
22. ne1100 za žijící i †† z našich farností - 1. Svaté Přijímání dětí
24. út1800 za Jana Podoláka, manželku Boženu, rodiče a sourozence
26. čt1800 za mladé rodiny ve farnosti - VS
27. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
27. pá1800 za P. Ferdinanda Klímu
29. ne 800 za žijící i †† z našich farností
31. út1800 za Annu Malíkovou, manžela, syna, vnučku a vnuka
2. čt1800 za Karla Machta, rodiče a švagra
3. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
3. pá1800 za Bohuslava Čermáka a zemřelé z rodiny Čermáků a Boháčů
4. so 830 Mše sv.
5. 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


