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4/2021měsíčník farností Borovany, Ledenice, Jílovice a Mladošovice

 Vstal jsem z mrtvých,
a jsem stále s tebou, aleluja.

Vstupní antifona mši sv. ze Zmrtvýchvstání  – srov. Žl 139,18



Chvála Kristu!

Skrze Farní list bych chtěl sdělit několik věcí:

1. Pořád žijeme v době pandemie. Náš postoj
jako farníků se k této nemoci často liší. Někteří jsou,
jak se říká v pohodě, někteří se bojí a věřím, že
existují i osoby, které žijí ve strachu. Důležité je,
abychom byli ohleduplní vůči ostatním a respektovali
jejich postoj. Už na začátku pandemie, minulý rok,
jsem se bavil s jedním knězem o tom, že pandemie
(mor) trvaly vždy tak dva roky. Doufali jsme, že to
tak dlouho nebude. Od té doby spousta lidí zemřelo,
někteří měli opravdu těžký průběh a následky. I dnes
jsou přeplněné nemocnice a lidi i zdravotníci bojují o život. Někteří měli covid bez
příznaků. Někteří nemají vůbec tušení, jestli ho měli nebo ne. K těm patřím i já. V
této věci nejsem odborník, ale doufám, že ty dva roky jako v minulé historii ukončí
dnešní mor.

2. Pandemie omezuje vrchol našeho křesťanského života – mši svatou.
Podle toho co pamatuji, připomenu pravidelnou účast věřících na nedělní mši.
Borovany podle posledního sčítání 137 lidí – teď povoleno na bohoslužbě 26 lidí.
Ledenice 100 – povoleno 16. Jílovice a Mladošovice kolem 45 v každé farnosti a
povoleno jen 15. Omezením jsou poškozené všechny farnosti a každý farník.
Doufejme, že tato doba mine a zase budeme spolu. Někteří mají pochybnosti, jestli
se po pandemii všichni vrátí do kostela. Já to moc neřeším. Vzpomínám na
jednoho českého kněze ze začátku mého působení v ČR: „Bůh a já jsme vždy
většina.“ A myslím si, že pokud člověk chodil do kostela setkat se s Ježíšem
přímo nebo skrze farní společenství, tak se zase vrátí. Možné je, že pandemie
někoho spojila s Bohem a dotyčný stejně nemůže na mši svatou.

3. Velikonoce a účast na mši sv. Jak na to?
* Osobně podle možnosti
* Online skrze TV nebo internet. Můžete se zúčastnit mše

s P. Ivo Prokopem
* Udělat si doma sami pobožnost. Texty se dají najit na internetu.

A potom po mši si přijít pro sv. přijímání.

Ze srdce všem žehnám a přeji požehnané svátky v kruhu blízkých.
P. Ondřej



Protože už na konci mší neříkám nic k zasmání, byly na mě stížnosti.
Tak jsem si říkal, že občas můžu napsat do farního listu

něco na povzbuzení nebo to dát na Facebook.

Králíci

22. 3. 2021 - Dnes jsem byl u fajn pána důchodového věku pro králíky.
Pán si všiml, že mluvím nějak jinak, tak jsem mu řekl, že jsem Slezan. Zeptal se:
,,Kde to je? Na Moravě? Nad Moravou? U Ostravy?“ Řekl jsem: ,,Jsem od
Opavy“ (což je pravda, ve středověku bylo dokonce knížectví Ratibořsko-
Opavské). No a nakonec, že jsem farář. Pán se na mne rychle podíval a začal:
,,Ježiš, to by měla moje babička radost… Já jsem byl pokřtěn i biřmován... A
poprvé prodávám farářovi...“ Tak jsme v takovém milém setkání ještě chvíli
popovídali. Lidi jsou fajn!

Jak mně nutili zpovídat, i když jsem ještě nebyl knězem

Velikonoce a Vánoce, to byl vždy čas očištění čili zpovědi. V mém rodišti
se zpovídala půlka národa. Když jsem byl bohoslovec (v mojí farnosti nás bylo
několik) a měl jsem už kleriku, tak jsem přijel domů na Vánoce. Byli jsme na
večerní mši v kostele, samozřejmě v klerikách. Po mši pokračovala v kostele
zpověď a všichni kněží, to je farář a čtyři kaplani, zpovídali v kostele. Byly
obrovské fronty tak na hodinu až dvě čekaní (skoro jako tenkrát v řeznictví). Měli
jsme zvyk jako mládež, že naše celá parta se vždy po mši setkávala u bočního
vchodu, kde byl velký kříž. Tam jsme stáli a povídali půl hodiny někdy i dvě. Byli
jsme tam všichni, kluci i holky, a bylo to skvělé radostné setkání. No a tenkrát, tak
asi po půl hodině, vyběhl z kostela nějaký pán kolem třicítky a začal na nás

v klerikách křičet, že: „Vy si tady kecáte
s holkami a tam tolik lidí čeká na
zpověď.“ Kámoš Artur (v klerice) mu
začal vysvětlovat, že nejsme ještě kněží,
a proto nemůžeme zpovídat. Nezabralo
to. Chlapík ještě něco křičel a brumlal,
ale nakonec odešel do kostela zpět do
nějaké fronty ke zpovědi. My před
kostelem jsme se raději dohodli, že už
půjdeme domu…

P. Ondřej









Ledenice

4. ne930 Mše sv.
5. po930 Bohoslužba Slova
7. st1800 Nebude

10. so1530 Mše sv.
11. ne930 Mše sv.
14. st1800 mše sv.
17. so1530 Mše sv.
18. ne930 za Josefa Monšpígla, manželku Marii,

jejich rodiče a sourozence
21. st1800 Mše sv.
24. so1530 Mše sv.
25. ne930 Mše sv.
28. st1800 Mše sv.
1. so1530 Mše sv.
2. ne930 Mše sv.

ČÍSLA ÚČTŮ FARNOSTÍ:
BOROVANY 563617389/ 0800
LEDENICE 4855391359/0800
JÍLOVICE 571007329 / 0800
MLADOŠOVICE 571006369 / 0800

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.

Jílovice

4. ne1100 Mše sv.
11. ne 1100 Bohoslužba Slova
18. ne1100 Mše sv.
25. ne1100 Bohoslužba Slova
2. ne1100 Mše sv.



Mladošovice

4. ne1100 Bohoslužba slova
5. po1100 Mše sv.

11. ne1100 za Fišerů
18. ne1100 Bohoslužba slova
25. ne1100 za rodinu Heřmanů
2. ne1100 Bohoslužba slova

Borovany

4. ne 800 za žijící i zemřelé z našich farností
4. ne1700 na dobrý úmysl
5. po 900 za ochranu města před požáry
6. út1800 na dobrý úmysl a duše v očistci
8. čt1800 za Boží požehnání pro sestru Elii
9. pá1530 nebude  („Pečovatelka“)
9. pá1800 rodinu Leštinů a Tomášků z Libína

10. so1700 na dobrý úmysl
11. ne800 za žijící i zemřelé z našich farností
11. ne1700 na dobrý úmysl
13. út1800 Fatima: Dobrá Voda u N.H.
15. čt1800 za Jana Malíka, manželku, rodiče a sourozence
16. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
16. pá1800 za rodinu Kadleců a Tužínů
17. so1700 na dobrý úmysl
18. ne800 za žijící i zemřelé z našich farností
18. ne1700 na dobrý úmysl
20. út1800 poděkování za dar života a za vyprošení šťastní hodinu smrti
22. čt1800 za Růženu Kyselovou, manžela a syna
23. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
23. pá1800 za Jiřího Vacka, manželku a rodiče
24. so1700 na dobrý úmysl
25. ne 800 za žijící i zemřelé z našich farností
25. ne1700 na dobrý úmysl
27. út1800 za Jaroslava Malíka, manželku, rodiče a sourozence
29. čt1800 za Vojtěcha Hrušku, manželku, dva syny a rodiče
30. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
30. pá1800 za Vohosku, rodiče a celé přátelstvo
1. so1700 za vyprošení Božího požehnání pro rodiny Malíků
2. ne 800 za žijící i zemřelé z našich farností
2. ne1700 na dobrý úmysl

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


