
říjen
10/2022měsíčník farností Borovany, Ledenice, Jílovice a Mladošovice

Nejvyšší prioritou, kterou pro Církev určil, je cvičení se ve svatosti a to
podle něj vyžaduje, aby se „křesťanský život rozpoznával především v umění
modlitby“. A nejefektivnějším způsobem je růženec.

Roky předtím sv. Josemaría, kterého Jan Pavel II. popsal jako apoštola
laiků pro moderní časy, učil, že růženec je tajemstvím, jak se stát velkým. Ve
své knize Svatý růženec vysvětluje sv. Josemaría logické propojení mezi
modlitbou růžence a zmíněnou velkou svatostí:

* aby ses stal velkým, staň se malým

* aby ses stal malým, miluj tak, jak milují děti, daruj se tak, jak se děti dávají
a modli se tak, jak se modlí i děti

* miluj tak, jak milují děti, miluj Pannu Marii

* abys miloval Pannu Marii, poznávej ji

* abys ji znal, dobře se modli růženec.



Info:
Poutě a jiné oslavy:
15.10. 2022  - 14.00 Lhota

Bohoslužby a promluvy:          Borovany      Ledenice       Jílovice      Mladošovice

 2. 10. 2022 Mše Mše        BSlova Mše
Promluva T. kat. O. P. O.

 9. 10.2022 Mše Mše Mše BSlova
Promluva O. P. O. P.

16. 10. 2022 Mše Mše BSlova Mše
Promluva O. O. P. O.

23. 10. 2022 Mše Mše Mše BSlova
Promluva O. P. T. kat. P.

 30. 10. 2022 Mše Mše BSlova Mše
Promluva T. kat. T. kat. P. T. kat.

P. - jáhen Pavel Poláček
T. - jáhen Tomáš Machula
T. kat. - jáhen Tomáš Machula a kázání katechetické
O. - páter Ondřej Urbisz

V rámci kázání při Mši svaté bude jednou za měsíc ve všech kostelích
(Borovany, Ledenice, Jílovice i Mladošovice) homilie zaměřená na
katechezi o morálních ctnostech. V průběhu roku budou postupně
probrány hlavní morální ctnosti a ctnosti s nimi související. Důraz bude
kladen na biblické příklady tak, aby bylo možné si propojit ctnosti se známými
biblickými texty, aby se mohly lépe stát pro každého z nás inspirací a
příkladem do vlastního života.

V rámci farního setkávání v Ledenicích (které je otevřeno i lidem z
okolních farností) bude v průběhu letošního roku tématem Liturgie a
svátosti.



Setkání na ledenické faře  Jednou za dva týdny v pátek od 17:30: 7.10. modlitba a
společenství 21.10. další se série katechezí T. Machuly na téma Liturgie
—
Novinky z ledenické farnosti - přihlašte se k odběru:
WhatsApp skupina Ledenice SMS zprávy Ledenice
tel. 728 889 616 (Adéla)
Mezifarní WhatsApp skupina Borovany-Ledenice-Mladošovice-Jílovice
tel. 773 154 757 (Jana)

František Pieczka: „Nebojím se smrti. Zažil jsem své. Jen prosím Boha,
abych odešel klidně, poměrně bezbolestně. A setkat se svou manželkou později.
Tam nahoře. Možná už pro mě připravila oslavu? To by bylo fantastické! (...)
Henieczko... Byla jsi skvělá manželka.“ „Víra mě uklidňuje, takže jsem klidný,
protože vím, že život tady na zemi nekončí.“ „Seznámení se  svou ženu byl zázrak.
Byla to láska na první pohled. Dlužím jí hodně. Přál bych si však, abych jen častěj
říkal, že ji miluji, i když jsem jí to svými činy dal najevo. Po její smrti se mi o ni
několikrát zdálo. Tehdy jsem jí chtěl říct, jak moc ji miluji. Měli bychom si říkat, že
se milujeme každý den.“

Zemřel ve věku 94 let slezský a polský herec
František Pieczka. Nejvíce známy v Čechách
jako Gustlik v seriálu „Čtyři v tanku a pes.“
Vnučka Alicja: „Mohla bych hodiny mluvit o
tom, jak skvělý to byl herec, ale pro nás to byl
dědeček, se kterým jsme žili od narození.
Děda, který nám každé ráno uvařil čaj s
medem a spíš to byl med a čaj. Budil nás
každý den, abychom nezaspali. Vozil nás do
školy a vyzvedl nás. Když jsme byli malí,
chodili jsme k němu do pokoje dívat se na
kreslené filmy a jedli sladkosti, které měl

vždycky ve skříni. Dědeček byl  vždycky na naší straně, když jsme se s rodiči
trochu pohádali. Rodina pro něj byla to nejdůležitější,“ zdůraznila vnučka
Franciszka Pieczky a veřejně děkovala svému dědečkovi za účast na jejím
krátkém filmu: „Jestli to slyšíš, dědo, tam nahoře, ráda bych ti poděkovala, že jsi
nedávno hrál v mém filmu. Budu si pamatovat tvoje slova do konce života: ‚Kdyby
nebylo tady mé drahé vnučky, tak byste nevytáhli mě sem ani tankem.“



Katecheze o ctnostech

1. Jak si brát z Bible příklady pro život V životě křesťana jsou nejdůležitější dvě
věci: (1) v co věří a (2) jak podle toho žije. Existuje celá řada náboženství, a jej jich
dokonce většina, ne-li všechna kromě křesťanství, kde obsah víry neboli věrouka
nehraje žádnou zásadní roli. Tím, co je pro tato náboženství podstatné, je
vykonávání určitých úkonů, rituálů. Křesťanství je jiné. Nechce po člověku jen
vnější rituály, ale především jednání vycházející z hlubokého pochopení rozumu
osvíceného vírou. Nechce jen, aby člověk něco navenek udělal, ale aby jeho
jednání navenek odráželo stav jeho nitra, tj. rozumu, vůle i emocí. Proto je věrouka

pro každého křesťana tak důležitá. Říká
nám, kdo je Bůh, co pro nás udělal a stále
dělá, co je stvořený svět a jaké je naše
místo v něm. Naše jednání, tedy morálka,
pak z této věrouky vychází. Díky tomu
nejen víme, co máme dělat, ale i proč to
máme dělat, a především nám pomáhá
stát se takovým člověkem, kterému je
dobré jednání naprosto vlastní a jakoby
samozřejmé. Morálka pak pro nás není
diktátem z vnějšku, ale cestou k proměně
vlastního „já“ tak, abychom lépe ukazovali
Boží obraz, k němuž jsme byli stvořeni.
Nejsme otroci, ale Boží děti, takže je na
nás, abychom se s Boží pomocí postavili
na vlastní nohy a osvojovali si všechno, co
nás dělá takovými, jakými nás Bůh chce

mít. Tyto vlastnosti, které nás dělají podobnými Bohu a vedou nás ke svatosti, jsou
dokonalosti našeho nitra, kterým říkáme ctnosti. Jsou to schopnosti konat dobro lépe
a pohotově. Existuje celá řada filosofických morálních systémů, které se snaží
vysvětlit, jak dobro poznat a jak dojít ke správnému jednání. Zatímco zmíněná
mimokřesťanská náboženství přikazuje, jak jednat, ale nevysvětluje proč, tyto
filosofie nám to sice objasní, ale stále ještě chybí to podstatné: Potřebujeme nejen
vědět, že máme něco dělat, nejen vědět proč to dělat, ale především musíme být
schopni to dělat. Do jisté míry je ono cvičení se ve ctnostech v našich silách. A
velkou výhodou morálky ctností je to, že je to srozumitelné nejen intelektuálům, kteří
spřádají své teorie, ale komukoli, kdo chce jít po cestě dobra. Je totiž možné všechny
ty teorie ilustrovat na příkladech dobrých lidí, z nichž si můžeme brát vzor pro naše
jednání.

Pozitivní vzory ctnostných lidí máme kolem sebe, ale i v historii, literatuře a
pro nás na prvním místě – v Bibli. V ní najdeme spoustu příkladů hodných



následování, stejně jako odstrašujících
příkladů, kterých se máme vyvarovat. Tím
prvním, koho máme napodobovat a
následovat, je samozřejmě Pán Ježíš. Existuje
celá velká tradice imitatio Christi neboli
napodobování či následování Krista, Jak se
říká: Když nevíš, co je v dané chvíli správné,
zkus se zamyslet, co by na tom místě asi dělal
Pán Ježíš. A pak ho následuj. Podobně mohou
být pro nás příkladem svatí, kteří Krista
následovali velmi dokonale. Bible je úžasná
kniha, která nám před oči klade celou řadu
inspirativních příkladů ctnostných lidí (i
varovaných případů neřestných lidí). Čím lépe
Bibli známe, tím lépe se dokážeme vžít i do
velkých biblických svatých mužů a žen, a tím
lépe se pak dokážeme ve zcela dnešní a
moderní situaci zachovat takříkajíc biblicky. A
jako křesťané si můžeme být jistí jednou

důležitou věcí, kterou staří filosofové neměli a mít nemohli, totiž pomocí ze
strany Boží milosti. A tím se dostáváme k jakémusi završení těchto úvah o
morálce: nejen vědět co dělat, nejen vědět proč to dělat, nejen toho být schopni,
ale mít také skutečnou a účinnou pomoc shůry. V dobách starověku měli moudří
lidé dobře promyšleno a prozkoumáno vše potřebné, včetně toho, jak získávat
ctnosti, ale byli realisté a uvědomovali si, že morálka není pro každého. Někteří
lidé se podle nich totiž rodí jako otroci. Buď jsou hloupí, nebo mají prostě smůlu
a okolnosti jim neumožňují se morálně zdokonalovat. My křesťané víme, že Bůh
nikoho nenechá na holičkách a žádný člověk pro něj není beznadějný případ.
Bůh dává šanci a pomoc všem a po všech chce jen to, aby dělali, co je v jejich
silách. Nevadí, že to není dost, on sám to doplní. Dává nám všem svou milost,
která pomáhá, abychom byli schopni Pána Ježíše následovat a napodobovat. V
průběhu tohoto školního roku (tedy do příštího léta) si jednou za měsíc
představíme některé ctnosti, především ty přirozené, hlavní neboli kardinální
(prozíravost, spravedlnost, statečnost a uměřenost), a k nim pak ctnosti božské
neboli teologické (víra, naděje a láska). Na příkladech z Bible si je pak společně
ilustrujeme tak, aby se v naší mysli spojily se známými texty a aby se tak naše
morálka lépe opírala o Boží slovo. Věřím, že to pro nás může být inspirací,
povzbuzením a pomocí na cestě ke Kristu, která je tím nejdůležitějším úkolem
našeho života.

Jáhen Prof. Tomáš Machula



Dětská soutěž bude 16. 10. 2022



Ledenice

2. ne930 za mons. Václava Dvořáka, Josefa Cibuzara
a Štěpána Doležela

5. st1800 Mše sv.
9. ne930 za rodinu Svitáků, Fraňku, Pokorných, Dědičů a Hostíčků

12. st1800 Mše sv.
16. ne930 za Václava Chrástku a jeho rodiče
19. st1800 Mše sv.
23. ne930 za Františka Benedu, dceru Marii a rodinu
26. st1800 Mše sv.
30. ne930 za Jana Poustku, za rodiny Benedů a otce Maxmiliana

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

2. ne1100 Mše sv.
9. ne1100 Bohoslužba Slova

16. ne1100 za Jandů
23. ne1100 Bohoslužba Slova
30. ne1100 za Václava Novaka, jeho ženu Marii a rodinu Mráčku



Jílovice

2. ne1100 Bohoslužba Slova
 9.ne 1100 Mše sv.
16. ne 1100 Bohoslužba Slova
23. ne 1100 Mše sv.
30. ne1100 Bohoslužba Slova

Borovany

2. ne 800 za žijící i †† z našich farností
4. út1800 nebude
6. čt1800 Na dobrý úmysl a DVO
7. pá1800 za Růženu Štojdlovou a manžela
9. ne 800 za žijící i †† z našich farností

11. út1800 za Antonii Mikolášovou, manžela, syna a vnučku
13. čt1800 za zemřelé z rodin Podlahů, Pumprů a Jaroslava Peterku
14. pá1800 za zakladatele kláštera Petra z Lindy
16. ne 800 za žijící i †† z našich farností
18. út1800 Poděkování za život a prosbu o víru a Boží požehnání v rodu
20. čt1800 za Kateřinu Březinovou, manžela, rodiče a sourozence
21. pá1800 za Marii Frelichovou, manžela a příbuzné z obojí strany
23. ne 800 za žijící i †† z našich farností
25. út1800 za Vojtěcha Hrušku, manželku, rodiče, dva syny a vnuka
27. čt1800 za Josefa Koubu, manželku a vnuka Pepu
28. pá1800 za rodinu Hanzalů
30. 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


