měsíčník farností Borovany, Ledenice, Jílovice a Mladošovice

7-8/2021
červenec-srpen

Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět
a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu;
naplň nás radostí z vykoupení a dej,
ať tato naše radost dozraje v radost věčnou.
Skrze tvého Syna ...
Vstupní modlitba neděle 4. 7. 2021

Chvála Kristu milí otcové,
zdravím Vás z Diecézního centra pro seniory. Jistě jste postřehli, že 25.
července bude První Světový den prarodičů a starých lidí, jak jej vyhlásil Svatý
otec František k příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu a jako připomínku
starých lidí Simeona a Anny. Při své promluvě před modlitbou Anděl Páně 31. 1.
papež František zdůraznil, že „Duch svatý ještě dnes podněcuje v seniorech
moudré myšlenky a slova: jejich hlas je cenný, neboť chválí Boha a
uchovává kořeny národů. Připomínají nám, že stáří je darem a prarodiče
jsou spojujícím článkem mezi různými generacemi, aby mladým lidem
předávali zkušenosti života i víry.“ Je potřeba si připomínat nezastupitelné
povolání prarodičů a seniorů, vždyť velká životní moudrost, rozvážnost a zkušenost
víry jsou zdrojem pro mladé a všechny, kdo pochybují o budoucnosti.
Dovolím si Vás oslovit s prosbou, zda byste o tomto dni informovali své
farníky (k tomu také můžete použít přiložený plakát), případně odsloužili mši svatou
na úmysl prarodičů, neboť tento den je také spojen s možností získání plnomocných
odpustků (více zde https://www.vaticannews.va)
Dovoluji si nabídnout tyto dvě prosby do přímluv:
– Prosíme za prarodiče a staré lidi, aby svým vnoučatům a dalším mladým
lidem předávali životní moudrost a zkušenost víry. Dej, aby jim pomáhali
rozpoznat, k jakému životnímu úkolu je voláš a radou i modlitbou jim
napomáhali Tvé volání následovat.
– Prosíme za děti a mladé lidi, aby prokazovali lásku a úctu svým prarodičům
a všem starým lidem, aby jim pomáhali skutkem i modlitbou a učili se z jejich
životních zkušeností.
Souhrnné informace najdete na webových stránkách Pastoračního střediska https:/
/prolidi.bcb.cz/cs/akce/2021-06-svetovy-den-prarodicu-a-senioru-25-cervence.
Děkuji Vám za Vaši službu a přeji požehnaný čas dovolených.
Mgr. Iva Hojková, Diecézní centrum pro seniory, Biskupství českobudějovické

Odpustky ke Světovému dni prarodičů a starých lidí
U příležitosti prvního Světového dne prarodičů a
starých lidí bude možné získat plnomocné odpustky pro sebe
a pro duše v očistci. Informuje o tom Apoštolská
penitenciárie. Přinášíme také modlitbu ke Světovému dni
prarodičů a seniorů. Odpustky se udělují za obvyklých
podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a
modlitba na úmysl papeže) věřícím, kteří se při této
příležitosti zúčastní papežské mše ve Vatikánu nebo jiných
oslav po celém světě. Pro získání odpustků stačí také strávit

přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v
nouzi nebo v obtížné situaci. Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a
všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby,
bolesti a utrpení milosrdnému Bohu duchovně zúčastní oslav tohoto světového dne,
zejména papežské liturgie přenášené médii. Apoštolská penitenciárie také vyzývá
všechny kněze ke zvláštní připravenosti slavit svátost smíření, která je jednou z
běžných podmínek pro získání odpustků.
Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a seniorů
25. července 2021
Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé přítomnosti:
i v časech osamocení jsi ty mou nadějí a důvěrou, j
si mi skálou a útočištěm od mládí!
Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu a požehnal mi
dlouhým životem.
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, za sny,
které se v mém životě již splnily,
i za ty, které mě teprve čekají.
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti,
ke kterému mě voláš.
Dej mi, Pane, více víry, učiň mě nástrojem svého pokoje,
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já,
jak nepřestávat snít
a o tvých divech vyprávět novým generacím.
Chraň a veď papeže Františka a církev,
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět,
aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války.
Podpírej mě v mé slabosti
a pomáhej mi žít naplno každý okamžik,
který mi dáváš, v jistotě,
že ty jsi se mnou po všechny dny až do konce věků. Amen.

Možnost svátosti smíření
Borovany
Ledenice přede mši:
Jílovice
Mladošovice

Úterý od 17.30
Čtvrtek od 17.30
Pátek od 17.15
Neděle podle možnosti
Středa od 17.40 a po mši
1. středa v měsíci od 16.15
Neděle kdy je mše tak přede mši podle možnosti
a po mši sv.
1. čtvrtek v měsíci od 16.15
Neděle kdy je mše tak přede mši podle možnosti
a po mši sv.

Bůh učinil člověka schopným milovat
Bůh stvořil člověka podobného sobě a dal mu „srdce“, které je schopné
lásku přijímat i dávat. Ale nejen to. Učinil ho schopným milovat tak, jak miluje sám,
božsky. Nespokojil se s tím, že lidské stvoření zahrnul laskavostí a učinil ho milým,
ale dal mu schopnost vzbuzovat city, které nejsou jen lidské.
A to je největší známkou jeho božské lásky k člověku. Stvořitel si svou
schopnost milovat neponechal žárlivě pro sebe, nýbrž se o ni podělil se svým
stvořením. Větší lásku už by Bůh nemohl projevit! To je také důvod, proč je láska
nejdůležitějším „přikázáním“, protože se jedná spíše o dar než o přikázání. Nejvíce
božské lásky člověk zakouší, když skutečně miluje Božím způsobem. Tolik, že ho
učiní schopného milovat, jak miluje on sám!

Milí farníci ,přátelé a sympatizující,uběhl rok a je tu zase

Pouť ke Sněžence v pátek 6.8.2021
motto : „Na sklonku života budeme souzeni podle lásky“ sv.Jan od Kříže
PÁTEK
Pěší pout
PÁTEK
s prosebným či děkovným úmyslem za malé a velké zázraky v rodinách
dle Boží vůle k Panně Marii Sněžné u Olešnice
kdy vycházíme
Odkud vycházíme

v pátek 6.8.. 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.
Přípodotek: po mši bude možná krátká divadelní skeč
Návrat z Olešnice do Jílovic individuálně po cca 16 hod
Pro další informace volejte hlavního koordinátora 603 311 280

Výzva k pomoci obětem na Moravě
O tragédiích po řádění tornáda na Moravě jistě ví každý. Těch potřebných
na jistou pomoc jsou stovky. Nejjednodušší způsob pomoci pro nás je poslání
finančního daru. Nyní se ale otevírá otázka KOMU a čí PROSTŘEDNICTVÍM?
Několik dnů jsou inzerována čísla účtů na různé charitativní organizace, které je
možné využít a následně je pouze na jejich úvaze komu a jak pomohou. Nabízí se i
přímější pomoc pro někoho důvěryhodného, který má k postiženým nejblíže a
kterého jsme mohli přímo vidět při rozhovoru pro Českou televizi. Je to farář
Marián Kalina, od pobořeného kostela v Moravské Nové Vsi. Od něho jsme
získali čísla účtů, na které je možné poslat své finanční dary přímo.
Jsou to: Číslo účtu: 1381673309/0800 Na obnovu zničených kostelů uvést
variabilní symbol 2222. Na pomoc rodinám a lidem, kteří přišli o střechu nad
hlavou uvést variabilní symbol 777.
„Ukládejte si své poklady v nebi, kde je zloděj nebere a mol neničí!“

Borovany - srpen
3. út1800
5. čt1800
6. pá1530
6. pá1800
7. so830
8. ne800
10. út1800
12. čt1800
13. pá1530
13. pá1800
15. ne800
17. út1800
19. čt1800
20. pá1530
20. pá1800
22. ne 800
24. út1800
26. čt1800
27. pá1530
27. pá1800
29. ne 800
31. út1800
2. čt1800
3. pá1530
3. pá1800
4. so830
5. ne 800

za Václava Malíka, manželku, syna, vnuka a vnučku
za Marii Brašničkovou, manžela, rodiče a sourozence
nebude („Pečovatelka“)
za Boženu Bíchovou, manžela a rodiče
mše sv.
za žijící i zemřelé z našich farností (Bohoslužba Slova)
za Bohuslava Frejlicha, manželku a příbuzné z obojí strany
za Marii Lilákovou
nebude („Pečovatelka“)
na dobrý úmysl a duše v očistci
za žijící i zemřelé z našich farností
nebude
za zemřelého Ivana Černického a rodiče z obojí strany (dovolená)
nebude („Pečovatelka“)
nebude
za žijící i zemřelé z našich farností
mše sv.
za Jiřinu Kadlečkovou a otce
nebude („Pečovatelka“)
za Zdeňku Salákovou, rodiče a manžela
za žijící i zemřelé z našich farností
za Miladu Jandovou, manžela, rodiče a sourozence
za Jiřinu Kadlečkovou a otce
nebude („Pečovatelka“)
za Zdeňku Salákovou, rodiče a manžela
mše sv.
za žijící i zemřelé z našich farností

Jílovice - červenec

Jílovice - srpen

4. ne1100
6. čt 1630
11. ne 1100
18. ne1100
25. ne1100
1. ne1100

1. ne1100
5. čt1630
8. ne 1100
15. ne1100
22. ne1100
29. ne1100
2. čt1630
5. ne1100

Bohoslužba Slova
nebude
Bohoslužba Slova
Bohoslužba Slova
Mše sv. - Pouť
Bohoslužba Slova

Lipnice 14. 8. 2021 1300 Pouť - kaple

Bohoslužba Slova
Mše sv.
Bohoslužba Slova
Bohoslužba Slova
Mše sv. - Pouť
Bohoslužba Slova
Mše sv.
Bohoslužba Slova

Ledenice - červenec
4. ne930
7. st1800
11. ne930
14. st1800
18. ne930
21. st1800
25. ne930
28. st1800
1. ne930

za Růženu a Karla Mejtovy
Nebude
BSlova
BSlova
Mše sv.
Mše sv.
Miloslavu Uhlířovou, manžela Miloslava a rodinu
Mše sv.
Mše sv.

Ledenice - srpen
1. ne930
4. st1800
8. ne930
11. st1800
15. ne930
18. st1800
22. ne930
25. st1800
29. ne930
1. st1800
5. ne930

za Růženu a Karla Mejtovy
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Za rodinu Karla Benedy, Jana Poustky a otce Maxmiliána
BSlova
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.

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.
BOROVANY
LEDENICE
JÍLOVICE
MLADOŠOVICE

ČÍSLA ÚČTŮ FARNOSTÍ:
563617389/ 0800
4855391359/0800
571007329 / 0800
571006369 / 0800

Borovany - červenec
4. ne 800
6. út1800
8. čt1800
9. pá1530
9. pá1800
11. ne800
13. út1800
15. čt1800
16. pá1530
16. pá1800
11. ne800
18. ne1100
20. út1800
22. čt1800
23. pá1530
23. pá1800
25. ne 800
27. út1800
29. čt1800
30. pá1530
30. pá1800
1. ne 800

za žijící i zemřelé z našich farností
nebude
nebude
nebude („Pečovatelka“)
nebude
za žijící i zemřelé z našich farností (Bohoslužba Slova)
Fatima: Dobrá Voda u N.H.
za Oldřicha Malíka, rodiče, dceru a bratra
nebude („Pečovatelka“)
za Jana Tomáška, manželku a syna
Mše sv. (Kaple Panny Marie Škapulířové)
za žijící i zemřelé z našich farností - Pouť
za Albínu Vobrovou, manžela, rodiče a sourozence
za Zdeňka Frantese a rodiče
nebude („Pečovatelka“)
za Oldřicha krtka, manželku, a rodiče z obojí strany
za žijící i zemřelé z našich farností
za Janu Gregorovou, manžela, sestry a rodiče
za Františka Bureše, manželku, dceru, vnuka a rodiče
nebude („Pečovatelka“)
za Marii Frojdovou, manžela, rodiče, bratry a sestru
za žijící i zemřelé z našich farností

Mladošovice - červenec
4. ne1100
5. st1630
11. ne1100
17. so1700
25. ne1100
1. ne1100

za Zdeňka Vodvářku a rodiče
nebude
Bohoslužba slova
za rodinu Vlků a Smolíků (Borovanská pouť - mše je v sobotu)
Bohoslužba slova
za Karla a Vlastu Franku

Mladošovice - srpen
1. ne1100
4. st1630
8. ne1100
15. ne1100
22. ne1100
29. ne1100
1. st1630
5. ne1100

za Karla a Vlastu Franku
Mše sv.
Bohoslužba slova
za dar života
Bohoslužba slova
za žijící i zemřelé z farností - pouť
Mše sv.
Bohoslužba slova

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

