
červenec- srpen
7-8/2022měsíčník farností Borovany, Ledenice, Jílovice a Mladošovice

Neboť, hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru,
oznamuje člověku, co má na mysli, působí úsvit
i soumrak, šlape po posvátných návrších země.

Jeho jméno je Hospodin, Bůh zástupů
Amos 4,13



Info:
Poutě a jiné oslavy:
17. 7. 2022  - 11.00 Pouť Borovany
31. 7. 2022  - 11.00 Pouť Jílovice
13. 8. 2022  - 13.00 Pouť Lipnice kaplička
14. 8. 2022  -  9.30 Pouť Ledenice
28. 8. 2022  - 11.00 Pouť Mladošovice

Klášter pod hvězdami podruhé
Vloni bylo oznámení hudebního

festivalu Klášter pod hvězdami pro
mnohé překvapivě rychlé, takže si ho
nestihli zařadit do svých programů.
Zároveň byl obsah festivalu překvapivě
bohatý, rozmanitý  a výborný – alespoň
podle vyjádření návštěvníků. Abychom
ten moment překvapení mírnili, dáváme
letos vědět s měsíčním předstihem, že
druhý ročník hudebního, večerního a
nočního festivalu proběhne v pátek
29.července v prostorách borovanského
kláštera od 19 do 24 hodin. Na vícerých
místech se představí regionální

hudebníci, zpěváci –sólově, ve sborech či skupinách. Nebude to však jen o hudbě -
v klubovně od farou bude opět v provozu charitativní kavárnička s domácími
produkty a opět s tím, že vaše příspěvky budou předány organizaci Marys Meals na
zajištění školních obědů pro děti v zemích hladu.

V minulém roce byla ceněna i příležitost posedět při víně a živé hudbě ve
sklepích Františka Stodolovského. Tato možnost se bude opakovat i letos. Od
večera až do půlnoci poběží maratón vystoupení na různých místech, abyste mohli
vychutnat nejen různé žánry ale i různé atmosféry našeho kláštera a samozřejmě
mezitím i ochutnat občerstvení v kavárně, či víno ve sklepích a také užít si chvilky
příjemného rozhovoru s přáteli a známými. Nabízí se, abyste si udělali večer podle
svého gusta výběrem z bohaté nabídky hudební i kulinářské. Je na vás, kdy přijdete
– zda v sedm, osm či později – stále bude něco začínat. Hudební bloky budou
zhruba půlhodinové , takže budete vítáni vždycky.

Jistě bude nejlépe, prožijeme-li spolu celý večer, abychom si toho užili co
nejvíce. Časový a obsahový program zveřejníme bezprostředně před festivalem, ale
vy už si dnes udělejte prostor ve svém kalendáři. Těšíme se na vás.

JOEM



Pozvání do oázy chladu
Všichni známe ten báječný pocit, když z vekovních tropických teplot se

můžeme uchýlit do stínu s chladivým dechem historických staveb. Takový zážitek
vám chceme opět nabídnout při letošním Borůvkobraní v klášteře v prostorách
klubovny pod farou (vchod od kašny z nádvoří). A nejen to, jako tradičně tu bude
fungovat kavárnička s domácími produkty  - zákusky, buchty, domácí chléb,
pomazánky, samozřejmě africká káva na více způsobů, domácí šťávy, víno a další.

Také vám nabídneme kaši, kterou organizace Marys Melas vaří každodenně
teď již pro dva a čtvrt miliónu školáků ve dvaadvaceti zemích světa, kde vládne
hlad. Ve prospěch fondů Marys Melas půjdou nejen všechny tržby z prodeje
občerstvení ale i vaše případné sponzorské příspěvky. Marys Melas dokáže
s vašimi dary tak efektivně nakládat, že jeden oběd umí pořídit zhruba za 2 koruny.

Když nemůžeš nasytit sto lidí, nasyť jen jednoho….
…třeba tím, že věnuješ čtyři pěkné obnošené kousky ze svého šatníku na

dobročinný bazárek. Ptáte se, jak je to možné? V rámci borovanského
borůvkobraní chystáme na pomoc hladovějícím dětem v nejzaostalejších zemích
světa charitativní kavárničku spojenou s minibazárkem pěkných kousků a doplňků
z dámských šatníků. Proto vyzýváme všechny dámy, které výrok Matky Terezy

v titulku tohoto článku vzal za srdce, aby provětraly své
šatníky a vybraly čtyři pěkné letní nebo večerní kousky,
popřípadě doplňky a obuv, a tak pomohly vytvořit náš
dobročinný bazárek. Ten bude při borůvkobraní 9.-10. 7.
otevřen pro příchozí dámy ve společenské místnosti pod
farou společně s osvěžující kavárničkou. Náš záměr je
prodávat každý kus za 115,- Kč, abychom splnili slib
vám, kteří nám 4 kousky věnujete. Za čtyři prodané
věci získáme 459,- Kč a organizace Mary ́ s Melas jimi
poskytne oběd jednomu hladovějícímu dítěti po celý
školní rok. Není to výzva? Zbavím se věcí, které už mi úplně nepadnou, ale je mi
líto je vyhodit. Udělám si ve skříni místo na nové šaty, po kterých každá žena touží
Vykonám dobrý skutek, protože poskytnu prostředky pro nasycení jednoho
hladovějícího dítěte.

Pokud jste, milé dámy, našly, byť jen jeden pěkný kousek, který byste nám
chtěly věnovat, můžete ho zanést do 7. července do Archy na náměstí (ve všední
dny) nebo kdykoli do Třeboňské ulice 695 (dům mezi zdravotním střediskem a
pečovatelkou). Za vaši štědrost a soucit s hladovějícími vám všem předem velmi
děkuji.

Jana Oesterreicher Malíková, 775324993



Vzhledem k tomu, že občerstvení napečou a
připraví zadarmo ženy z borovanské farnosti , těšíme se,
že na účet Marys Melas budeme moci odeslat zajímavou
částku. V klubovně pod farou se budete moci seznámit
nejen s kaší ale také s principy a šíří péče dnes již
světové organizace Marys Melas. V těchto
souvislostech budete mít možnost „zchladit“ i své někdy
příliš úzkostné obavy z toho, jak přežijeme dopady války
na Ukrajině, nárůst cen energií , inflaci , jak moc se to
všechno dotkne naší navyklé životní úrovně. Když si

Pouť ke Sněžence
pátek 5.8. 2022 a mikrofestival Sněžení

Pěší pout s prosebným či děkovným úmyslem za malé a velké zázraky
v rodinách dle Boží vůle  k Panně Marii Sněžné u Olešnice

Odchod  v 10 h. JÍLOVICE kostel sv. Jakuba
délka poutní trasy  11,5 km do Olešnice a 1km ke Kostelíčku k  P:M:Sněžné,

na „LESNÍ „  mši svatou , se s námi těší  a odslouží ji P. Ondřej Urbisz

Pokud celou trasu neujdete , lze se připojit  po cestě v 11 h u křížku nad Veským
rybníkem na zač. Těšínova nebo ve 13 h u kostela v Olešnici.

Návrat z Olešnice do Jílovic individuálně po cca 16 hodině
                                                      od 18 30 h mikrofestival Sněžení v obci

Jílovice na sokolovně poezie,chanson, minidivadlo,písničky z krabičky,děti vítány

Pro další informace volejte  hlavního koordinátora   603 311 280

uvědomíme situaci těch, kterým Marys Melas pomáhá, určitě nám dojde, že si
žijeme ve značném blahobytu. Nedokážeme pochopit, že pro milióny dětí a jejich
rodičů je opravdovým štěstím, že díky Marys Melas mají jistotu každodenního
hrnku kaše , stejné po celý rok. Že za takovým jídlem jsou děti rády a ochotny
chodit i kilometry daleko.

Přitom si člověk může uvědomit, že pro nás při naší úrovni 50 nebo i 500
korun nic podstatného neznamená a je oželitelných. Ale v jiných podmínkách ,
v některých zemích představují tyto částky jídlo na měsíc či rok pro jednoho
školáka. Ano v tak hluboce rozporuplném světě žijeme. To by nás mělo
povzbuzovat k tomu, abychom v rámci svých možností přispívali k mírnění těchto
rozporů. Přijďte o tom popřemýšlet při šálku kávy v klubovně pod farou o letošním
Borůvkobraní.



Před prázdninami nás s dalšími šesti lidmi (dvěma páry z Moravy, knězem a
biskupem) vyslala Česká biskupská konference od Říma na X. Světového
setkání rodin, v jehož rámci proběhl třídenní pastoračně-teologický kongres s
názvem Rodinná láska: povolání a cesta ke svatosti.

Děkujeme vám, kdo jste se za nás přimlouvali - prožili jsme požehnaný čas
Božích doteků, inspirace a hlubokých setkání. Cestu jsme pojali jako pouť za
(jiho)české rodiny a rodinu naší místní církve. Osobní úmysly, které jste nám
svěřili, jsme předali sv. Zelii a Ludvíkovi Martinovým a jejich dceři sv. Terezii z
Lisieux, kteří mezi nás dorazili v relikviářích jako delegáti církve vítězné.

Přivezli jsme si domů výživné podněty k tomu, jak žít v církvi jako v rodině a
v živých rodinných církvích – rádi se o ně s vámi podělíme, bude-li k tomu
příležitost (záznamy ze setkání, osobní svědectví párů apod. najdete zde:
https://www.romefamily2022.com/en/ )

Radostné rodinné léto vám přejí Jana a Láďa Markovi

Nejsme militaristé
Nikdo z nás nechce válku. Chceme žít v míru a bezpečí. Bereme všechny

sousedy i přespolní jako „hodné“.  Ale jde to?
Šokujícím je pro mě informace, že v moskevském chrámu ozbrojených sil je

mozaika věnovaná účastníkům válek, do nichž se Sovětský svaz a Rusko zapojily
po roce 1945, včetně „ vojenského konfliktu“ v Československu v roce 1968.
Vyčet končí v roce 2014 připojením Krymu. Ovšem tabulka pod mozaikou
ponechává volné místo pro další operace.

Ze 7. na 8. srpna 2008 Rusko přepadlo Gruzii. Polský prezident Lech
Kaczynski sebral několik vrcholných politiků z Ukrajiny a Pobaltských státu a jel
tam. Namístě v Tbilisi 12. srpna prohlásil ke 200 tis. Gruzínů prorocká slova:
„Dnes Gruzie, zítra Ukrajina, Pobaltské státy a potom bude čas na můj stát, na
Polsko.“ Stal se jedním z největších hrdinů Gruzie.

Po postupu ruské armády zůstává měsíční krajina a kříže. Kdy bude tomu
konec a jaký? Dnešní situace mi připomíná rok 1938 a 1939. Vzpomínám na
britského premiéra s papírem v ruce a jak křičel: „Máme mír“. A odevzdali
Hitlerovi Sudety a Československo. Potom rok 1939 jak 1. září Německo přepadlo
Polsko a připojil se 17. září k útoku Sovětský svaz. Na Západě bylo většinové:
„Nebudeme umírat za Gdansk“.  Co dnes jsme schopní obětovat za „náš mír?“
Ukrajinu? Pobaltské státy, půlku Polska a půlku Slovenska?  A jak to vše
obětujeme, tak budeme mít mír? Ze západních informací mě znepokojuje obrovský
začátek zbrojení Německa. To počítají, že Rusové dojdou až k jejím hranicím?

Ta válka musí mít konec na Ukrajině a to prohrou Ruska.
Páter Ondřej Urbisz



Srpen
7. ne1100 Bohoslužba Slova

14. ne 1100 Mše sv.
21. ne 1100 Bohoslužba Slova
27. so 1700 Mše sv. (v nedělí pouť Mladošovice)
4. ne1100 Bohoslužba Slova

Mladošovice    Červenec
3. ne1100 Bohoslužba Slova

10. ne1100 za Vlastu a Karla Fraňků
17. ne1100 Bohoslužba Slova
24. ne1100 Za manželé Dvořákovy, Čadovy a Radka Čadu
31. ne1100 Bohoslužba Slova

Srpen
7. ne1100 za Františku Vlkovou a cely rod

14. ne1100 Bohoslužba Slova
21. ne1100 za Jana Šimánka, jeho ženu Marii a syna Jana
28. ne1100 za Karla Vacha a jeho rodiče — Pouť
4. ne1100 Mše sv.

2. út1800 za Milenu Mošanskou, rodiče a bratra
4. čt1800 za Václava Malíka, manželku, syna, vnučku a vnuka
5. pá1800 za Janu Vochosku, rodiče a celý rod
6. so 830 za Marii Musilovou, manžela a rodiče
7. ne800 za žijící i †† z našich farností
9. út1800 za Jana Hanzala a dceru Jiřinu

11. čt1800 za zemřelé z rodiny Baštýřů, Gasů a Zdražilů
12. pá1800 za Josefa Laczko, rodiče a sourozence
14. ne 800 za žijící i †† z našich farností
16. út1800 za Marii Lilákovou, manžela, rodiče a sourozence
18. čt1800 na dobrý úmysl a DVO
19. pá1800 za Ivana Černického a rodiče z obojí strany
21. ne800 za žijící i †† z našich farností
23. út1800 nebude
25. čt1800 nebude
26. pá1800 nebude
28. ne 800 za žijící i †† z našich farností
30. út1800 za Boženu Podolákovou, manžela Jana, rodiče a sourozence
1. čt1800 za Františka Bureše, manželku, dceru, vnuka a rodinu Jandů
2. pá1800 za Vladimíra Žočka a rodiče
3. so 830 za zemřelé z rodin Krtků a Spáčilů
4. ne 800 za žijící i †† z našich farností

Borovany srpen

Jílovice



Ledenice Červenec
3. ne930 za Jaroslavu Semančíkovou
6. st1800 nebude

10. ne930 za rodiče Kohoutovy, dceru Marii a syna Jaroslava
13. st1800 Mše sv.
17. ne930 za Miloslavu Uhlířovou, manžela Miloslava a rodiče

z obojí strany. Za Františku Kolářovou
20. st1800 Mše sv.
24. ne930 za Marii a Františka Hokrovy, za jejich rodinu, za Vojtěcha a
Libuši Uhlířovy, syna Jiřího a rodinu. Za Alžbětu a Josefa Bledých a rodiče
27. st1800 Mše sv.
31. ne930 Mše sv.

Srpen
3. st1800 Mše sv.
7. ne930 za Ladislava Farku, jeho rodiče. Za Pavla Juhaňáka

10. st1800 Mše sv.
14. ne930 za rodinu Blažíčků, Bláhů a Pavlíků — Pouť
17. st1800 Mše sv.
21. ne930 za rodinu Poustků, Benedů, Davidů a otce Maxmiliána
24. st1800 Bohoslužba Slova
28. ne930 za Jiřího Uhlíře, za rodinu Viktorů a přátelé, za rodinu Sedláčků,

 Havelků a Sedláků
31. st1800 Mše sv.
4. ne930 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. 



Borovany červenec

3. ne800 za žijící i †† z našich farností
5. út1800 nebude
7. čt1800 nebude
8. pá1800 nebude

10. ne800 za žijící i †† z našich farností
12. út1800 za Jana Tomáška, manželku a syna
14. čt1800 za Annu Hruškovou, manžela, rodiče, dva syny a vnuka
15. pá1800 za Oldřicha Malíka, dceru, rodiče a bratra
17. ne 800 Mše sv.(Škapulířová kaple)
17. ne1100 za žijící i †† z našich farností — Pouť
19. út1800 za Albinu Vobrovou, manželku, rodiče a sourozence
21. čt1800 za Karla Cisaře, manželku a rodiče
22. pá1800 za Zdeňka Frantese a rodiče z obojí strany
24. ne800 za žijící i †† z našich farností
26. út1800 za Annu Malíkovou, manžela, syna, vnučku a vnuka
28. čt1800 za Boženu Bíchovou, manžela a rodiče
29. pá1800 za Matii Brasničkovou, manžela, rodiče a sourozence
31. 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

Jílovice   Červenec
3. ne1100 Za Václava Tampíra, manželku Ludmilu, celé rody a DVO

10. ne 1100 Bohoslužba Slova
16. so 1700 Mše sv. (v nedělí pouť Borovany)
24. ne 1100 Bohoslužba Slova
31. ne1100 Za farnost — Pouť


