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Já se smrti nebojím. Vím, že půjdu do lepšího

Já se smrti nebojím. Až Pán Bůh řekne: „Václave, pojď,“ tak půjdu.
Vím, že půjdu do lepšího. Spoléhám, že půjdu smrtí do života, protože se
svěřuji do rukou někoho, kdo smrt poznal v celé její hrůze a vítězně ji přemohl.

(Václav Dvořák † 2008)



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

Bohoslužby a promluvy:          Borovany      Ledenice       Jílovice      Mladošovice

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

 6. 11.2022 Mše Mše Mše BSlova
Promluva O. P. O. P.

13. 11. 2022 Mše Mše BSlova Mše
Promluva O. O. P. O.

20. 11. 2022 Mše Mše Mše BSlova
Promluva O. P. T. kat. P.

 27. 11. 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.



Zamyšlení o smrti od kaplana newyorských hasičů M. Judgeho, který
zahynul při teroristickém útoku 11.9.2001

Modlitba, která stojí za to...
V Brooklynu ve škole sv. Pavla nás Sestry Charity jako malé chlapce učily a
připomínaly nám modlitbu za milost šťastné smrti. To pro nás tehdy byla
nepochybně divná modlitba. Vždyť jsme byli tak mladí a tak daleko od všeho
„smrtelného“ v životě. Ale léta přešla a sestry už tu nejsou. Během svých 40 let
kněžství jsem byl u smrti tolika lidí, kdy se mísil smutek, štěstí i tragedie. Ale že
jednou zemřu, to je nejjistější skutečnost v životě a kde a kdy to bude a kdo bude
se mnou - to ví jen Bůh. Ale jisté je, že mně vezme domů k sobě.

Při psaní těchto pár řádků se připravuju na pohřeb jednoho mladého muže,
který, jak se zdá, měl vše, po čem člověk v tomto světě touží. Z nějakých důvodů,
které znal jen on sám, si vzal minulý týden život. Je to tak smutné. Není to služba,
na kterou se těším. Ptám se sám sebe, jestli se kdy modlil za šťastnou smrt. Jenom
Bůh ví.

Poté, co přejdeme na druhou stranu, uvidíme Boha tváří v tvář, poznáme
krásu jeho dobrotivého činu, kterým nás volá do své milující náruče. Je to Boží čin
- musí být krásný.

Ano, Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš,
ale dopřej mi, abych dobrým životem,
milující Tebe, sebe a druhé,
byl v té chvíli připraven vstoupit do Tvé šťastné náruče.

Nedávno jsem se vracel domů a slunce
zářilo. V autě se pokoj a ticho prostupovalo s
myšlenkami na jeden krásný domov, který jsem
právě opustil, a odkud se právě náčelník hasičů
Gordon Symon, již v důchodu, navrátil k Bohu,
svému tvůrci v nebi. Byla to krásná, šťastná
smrt s manželkou Colleen po boku a zbytkem
rodiny, která ji utěšovala a modlila se. Opravdu
věřím, že nějaké sestry, zase v jiné škole v
Brooklynu, učily Gordona Symona modlitbu za
šťastnou smrt - jeho modlitba byla zajisté
vyslyšena.

Mychal Judge OFM psáno na jaře roku 2001



Smrt je silná, láska silnější...

Smrt je silná, může nás zbavit daru života.
Láska je silná, může nám vrátit ještě lepší život. 

Smrt je silná, může nám vzít schránku tohoto těla. Láska je silná, může vzít
smrti její kořist a dát nám ji zase zpět.  Smrt je silná a žádný člověk jí nemůže
odolat. Láska je silná a může ji přemoci, otupit její zbraň, odrazit její nápor, zrušit
její vítězství. A dojde k tomu, až bude přemožena a uslyší slovo: Smrti, kdepak je

tvoje vítězství? Smrti, kdepak je tvůj bodec? 
Silná jako smrt je láska, protože Kristova láska přináší

smrti smrt. Proto praví: Budu tvou smrtí, ó smrti, budu tvou
ranou, podsvětí. Ovšem také láska, kterou my milujeme Krista, i
ta je silná jako smrt. Je totiž také něčím jako smrt, protože láskou
starý život hasne, hříchy mizí a mrtvé skutky jdou stranou. 

Tato naše láska ke Kristu, jakkoli se nemůže rovnat jeho
lásce k nám, přece se jí v něčem podobá, je jejím obrazem a
podobenstvím. Neboť on dříve miloval nás a příkladem lásky,
který nám dal, se stal naší pečetí, která nám vtiskuje jeho
podobu; pozemskou podobu odkládáme a bereme na sebe
nebeskou; jako jsme sami milováni, tak milujeme i my jeho.
Tak nám zanechal příklad, abychom šli v jeho stopách. 

Proto říká: Polož mě jako pečeť na své srdce. Jako kdyby
řekl: Miluj mě, jako já miluji tebe. Měj mne stále ve své mysli, ve
své paměti, ve své touze, ve svém vzdychání, nářku i vzlykotu.
Měj na paměti, člověče, jak jsem tě stvořil, jak jsem tě nad
ostatní stvoření vyvýšil, jakou hodností jsem tě poctil, jakou
slávou a ctí jsem tě ověnčil, jak jsem tě postavil jen málo za
anděly a jak jsem ti všecko položil k nohám. Měj na paměti nejen,
co jsem ti učinil, ale jaké utrpení a jakou pohanu jsem pro tebe
snášel. A řekni sám, zdali se ke mně nechováš nespravedlivě,
když mne nemiluješ. Vždyť kdo tě miluje tak jako já? Což jsem to nebyl já, kdo tě
stvořil? Což jsem to nebyl já, kdo tě vykoupil? 

Zbav mě, Pane, mého kamenného srdce, zbav mě srdce tvrdého a
neobřezaného a dej mi srdce nové, srdce z masa, srdce čisté. Ty, který srdce
očišťuješ a očištěné miluješ, vezmi si mé srdce a zabydli se v něm, pevně je drž a
naplň je, ty výšino nad mé výšiny a hlubino nad mé hlubiny. Ty vzore krásy, ty
pečeti svatosti, přetvoř mé srdce podle svého obrazu; přetvoř mé srdce podle
svého milosrdenství, Bože, ty skálo mého srdce a můj podíle navěky. Amen.

Z traktátů Balduina, biskupa z Canterbury  (* 1125 † 19. 11. 1190)



Příprava mládeže a dospělých na křest a další svátosti

Chci pozvat a povzbudit všechny, kteří uvažují o přípravě na křest nebo ještě
nepřijali Eucharistii, aby se nebáli ozvat, nezávazně si popovídat a setkat se mnou.
Pokud o někom takovém víte ze svého okolí, tak jim prosím moje pozvání předejte.
Společná příprava bude zahájena (dá-li Pán) od listopadu. 

Biřmování pro mládež a dospělé

Na skleničku nebo pivo s farářem a jáhnem

Borovany úterý 15. 11. po mši od 17.30 – sklep pod klášterem

Ledenice středa 16.11.  po mši od 18.30 – sklep pod farou.

Co s sebou? Něco k pití a občerstvení

Kdy se jedna o Ledenice tak s sebou židle (staré).

Chci k přípravě ale vyzvat i další dospělé, kteří tuto svátost ještě nepřijali. Je to
svátost pro každého křesťana. Při biřmování jsou pokřtění pevněji spojeni s
církví a obdarováni silou Ducha Svatého, aby byli schopni vydávat svědectví o
své víře. Skrze svátost biřmování jsou uschopněni víru šířit a bránit. Stávají se
tak zodpovědnými členy katolické církve (KKC 1285–1314).

Předpokládaný termín biřmování:  květen nebo červen 2023.

Terminy setkání – vždy pátek:

Listopad 11 a 25. po mši
Prosinec 9. po mši
Leden 2 , 16 a 30. po mši
Únor 10 a 24. po mši
Březen 10 a 24. po mši
Duben 14 a 28. po mši
Květen 12. po mši



Soutěž bude 6. 11.2022



Ledenice

30. ne930 za Jana Poustku, za rodiny Benedů a otce Maxmiliana
2. st1800 Mše sv.
6. ne930 za Annu Tůmovou, jejího manžela, rodiče z objí strany  a

za Pavla Tůmu
9. st1800 Mše sv.

13. ne930 za Jaroslava Korčáka, za Josefa Mondspiegela a manželku
Marii, za Cyrila Beleje a za zemřelé členy rodin Korčáků, Jiskrů,

Mondspiegelů. Šmausů, Stránských a Svobodů
16. st1800 Mše sv.
20. ne930 za Jiřího Uhlíře a jeho rodiče, za rodiče Viktorů a přátele,

za rodinu Sedláčků, Havelků a Sedláků
23. st1800 Mše sv.
27. ne930 za rodiny Vejsadů a Jozů

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

30. ne1100 za Václava Novaka, jeho ženu Marii a rodinu Mráčku
2. st 1630 Mše sv.
6. ne1100 Bohoslužba Slova

13. ne1100 mše sv.
20. ne1100 Bohoslužba Slova
27. ne1100 za Jana Šimánka, jeho ženu Marii a syna Jana



Jílovice

30. ne1100 Bohoslužba Slova
1. út 1630 Mše sv.
6. ne 1100 Mše sv.

13. ne 1100 Bohoslužba Slova
20. ne 1100 Mše sv.
27. ne1100 Bohoslužba Slova

Borovany

30. ne 800 za žijící i †† z našich farností
1. út1800 za rodinu Frojdovu a Žbánkovu
2. st 900 mše sv.
3. čt1700 za Františka Liláka, manželku, rodiče a sourozence
4. pá1700 za duše na které nikdo nevzpomíná
5. so 900 za Karla Tomáška, manželku, rodiče z obojí strany
6. ne 800 za žijící i †† z našich farností
7. po1700 na poděkování a vyprošení Božího požehnání v rodině

10. čt1700 za Ladislava Krejčího, manželku a dceru
11. pá1700 za misie
13. ne 800 za žijící i †† z našich farností
15. út1700 za Ladislava Krejčího, manželku a dceru
17. čt1700 za Karla Šmause, manželku, rodiče a sourozence
18. pá1700 za rodinu Pemlů a Bochníčků
20. ne 800 za žijící i †† z našich farností
22. út1700 za Václava Malíka, manželku, syna, vnučku a vnuka
24. čt1700 za Jiřího Tomáška, manželku a sourozence
25. pá1700 za Oldřicha Krtka, manželku a Janu Hruškovou
27. 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


