měsíčník farností Borovany, Ledenice, Jílovice a Mladošovice

Bože, v tobě je plnost všeho dobra;
vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu,
rozmnož naši oddanost k tobě
a posiluj naši vytrvalost,
ať v nás roste a trvá všechno dobré.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...
Vstupní modlitba 29. 8. 2021
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září

Ohlédnutí po osmé za poutí ke Sněžence
Bylo nás 5 +2
Komorní tiché
Růženec propršel pak přestalo
Mše svatá natěsno pod plachtou všichni
Přišel Ježíš
Děkujeme otci Ondřejovi ,že přišel a byl s námi
ohlédla se Markéta Hrubínová

V mlze našeho všedního života... Někdy se nám rozsvítí
Někdy je náhle všechno jasné
Biblická evangelia vyprávějí o jednom nádherném zážitku z horského vrcholu. Jde
o příběh Ježíšova proměnění na hoře. Bible píše o vysoké hoře, na kterou Ježíš
vzal s sebou i tři své učedníky. Společně vystupují vzhůru a na vrcholu je Ježíš
před zraky svých přátel proměněn. Matouš to popisuje následovně: „A byl před
nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo“ (Mt
17,2). Zkušenost, kterou zde líčí evangelisté, se podobá tomu, co psycholog
Abraham Maslow nazývá vrcholovou zkušeností. Náhle je všechno jasné.
Bez jakéhokoli zkreslení nebo zkalení se rozzáří pravé já. Zde se Ježíš dává spatřit
ve své pravé podstatě, kterou je čiré světlo a čistá láska.
I náš život se může změnit
Lukáš píše, že když se Ježíš modlil, „výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě
zbělel“ (Lk 9,29). Ježíš se tu nesnaží pouze zjevit učedníkům svou pravou podstatu,
ale také jim chce ukázat, co by se stalo s nimi, kdyby se modlili jako on. Jako by
nám říkal: Budete-li se modlit, i váš život se může změnit a vaše tvář proměnit.
Pojednou skrze ni bude prosvítat Boží zář. Dotknete se toho jedinečného
a nefalšovaného obrazu, k němuž nás Bůh stvořil. Ježíš se v modlitbě obrací celou
svou bytostí k Otci. Dává nám tak příklad. Když se obracíme k Bohu, všechno se
v nás postupně mění. Jsme naplněni Božím světlem, které získává zvláštní přísvit.
Mlha v údolí našeho života
Rádi bychom tu zůstali a „postavili tři stany“, jak Petr navrhoval Ježíši, jen
abychom si uchovali tento mimořádný zážitek. To se samozřejmě nemůže podařit.
Vždyť i učedníci museli nakonec opustit vrcholek hory a znovu sestoupit dolů do
údolí. Nesou si však s sebou zkušenost, že viděli záři Ježíšovy tváře. Stejně
bychom si i my měli při sestupu do mlhy všedního dne s sebou odnášet to, co
zažíváme v setkávání s Bohem. V údolí našeho všedního života si máme
připomínat své zážitky z „vrcholů hory“. Když tedy sestupujeme s touto zkušeností
vnitřního světla zpátky do údolí, projasní se i mlha v údolí našeho života.
zpracováno podle knížky: Anselm Grün, Hory a údolí života,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství www.kna.cz

Je úplně jedno, kde mě pohřbíte
Rozhovor o nebi u okna na zahradu
Když se přiblížil den, kdy měla moje matka Monika odejít z tohoto života
(tys ten den Bože znal, ale my jsme o něm nevěděli), stáli jsme spolu opření
u jakéhosi okna, z kterého byl výhled do zahrady domu, kde jsme pobývali – v
Ostii u Tibery. Tam jsme po namáhavé a dlouhé cestě, sbírali síly na odplutí domů.
Velmi krásně jsme si tehdy o samotě povídali. Mluvili jsme o tom, jaký bude věčný
život, který „oko nevidělo, ucho neslyšelo a který nevešel na mysl člověka“ (1 Kor
2,9).
Když už jsme o tom dlouho mluvili, zakusili jsme, že svět se všemi svými
potěšeními pro nás jakoby najednou ztratil cenu. A ona řekla: „Synu, pokud jde
o mne, mě už v tomto životě nic netěší. Už od tohoto světa nic nečekám. To
jediné, proč jsem tady toužila ještě pobýt, bylo, abych před svou smrtí viděla, že
ses obrátil k Bohu. Můj Bůh mi ale nadělil mnohem víc.“ Co jsem jí na to
odpověděl, si nepamatuji, nicméně asi za pět dní ulehla s horečkami.
Je jedno, kde mě pohřbíte!
Jednou pak Monika omdlela a upadla na chvíli do bezvědomí. Seběhli jsme
se k ní, ale ona zase rychle přišla k sobě, podívala se na nás zkoumavě a zeptala
se: „Kde jsem to byla?“ A když viděla, jak jsme sklíčení zármutkem, dodala: „Svou
matku pochováte zde.“ Můj bratr řekl, že by jí přál, aby nezemřela v cizině. Když
to matka uslyšela, svraštila obličej a pohledem ho pokárala. Pak nám oběma řekla:
„Pochovejte toto tělo kdekoliv: nedělejte si s ním vůbec starosti. Prosím vás jen o
to, abyste na mě, ať už budete kdekoliv, pamatovali u oltáře Páně.“
Bylo překvapivé toto slyšet z jejích úst, neboť vždy starostlivě pečovala o
hrob, který si vybrala vedle hrobu svého manžela. Přála si, aby po všech
výpravách za moře ulehli vedle sebe. A když jsme se jí zeptali, jestli ji neděsí, že
její mrtvé tělo bude pochováno tak daleko, odpověděla: „Nic není daleko od Boha
a není třeba se obávat, že by na konci věků nevěděl, z jakého místa mě má
vzkřísit.“
A pak devátého dne té nemoci, v šestapadesátém roce jejího života a v
třiatřicátém roce mého života odešla k Pánu… Zatlačil jsem jí oči a mé srdce
zaplavil obrovský příval smutku, který přetékal do slz. Avšak nepovažovali jsme za
vhodné konat pohřební obřad s nářkem, slzami a lkáním, protože tak se obvykle
oplakává smrt, která je pokládána za neštěstí nebo za úplný zánik umírajících. Ale
ona nezemřela úplně…
převzato z knihy: Augustin, Vyznání,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

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.

Náboženství. Informace pro rodiče:
Ve čtvrtek 2. září bude v Borovanech dětská mše svatá na zahájení nového školního
roku.
Plán vyučování náboženství na školní rok 2021/2022:
v pondělí se bude vyučovat v ZŠ Petříkov - po vyučování,
v úterý v ZŠ Ledenice - začátek vyučování bude upřesněn podle rozvrhu hodin,
ve středu v Borovanech na faře - 1.hodina od 13.00, 2. hodina od 14.00, 3. hodina
od 15.00, případně 4. hodina od 16.00,
v pátek se bude vyučovat v ZŠ v
Jílovicích - po vyučování.
/přihlášky bude možno odevzdat na
první hodině náboženství 8. září/
Děti bude možno přihlásit k přípravě na
přijetí svátostí /je možno poznamenat do
přihlášky/.
Snad situace dovolí a budeme moci
scházet.
katechetka Ludmila Tröstlová

Ledenice
29. ne930
1. st1800
5. ne930
8. st1800
12. ne930
15. st1800
19. ne930
22. st1800
26. ne930
29. st1800
3. ne930

za Jiřího Uhlíře a jeho rodiče, rodinu Viktorů a přátelé.
Za rodinu Sedláčku, Havelku a Sedláků
za Růženu Fenclovou, jejího manžela a vnuky
za Josefa Mráze, Ludmilu Mrázovou a děti z obojí strany
Nebude
za rodinu Pavlíků, Blahů a Blažíčků
za Lukáše Fencla
za Marii a Vojtěcha Kuthanovy a jejich rodiče. Za Karla Davida,
jeho bratra Václava a jejich rodiče
Mše sv.
Mše sv.
Mše sv.
za Františku Monšpíglovou, její rodiče a sourozence

Jílovice
29. ne1100
4. čt 1630
5. ne 1100
12. ne1100
19. ne1100
26. ne1100
3. ne1100

Bohoslužba Slova
nebude
Mše sv.
Bohoslužba Slova
Mše sv.
Bohoslužba Slova
Mše sv.

Lhota 11. 9. 2021 Pouť - kaple
Kramolín 18. 9. 2021 Pouť - kaple
Kojákovice 25. 9. 2021 Pouť - kaple
Ostrolovský Újezd 28. 9. 2021 Pouť - kaple
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
29. ne 800
31. út1800
2. čt1700
3. pá1530
3. pá1800
4. so 830
5. ne800
7. út1800
9. čt1800
10. pá1530
10. pá1800
12. ne800
14. út1800
16. čt1800
17. pá1530
17. pá1800
19. ne 800
21. út1800
23. čt1800
34. pá1530
24. pá1800
26. ne 800
28. út1800
30. čt1800
1. pá1530
1. pá1800
2. so 900
3. ne 800

za žijící i zemřelé z našich farností
za Ludmilu Jandovou, manžela, rodiče a sourozence
za Václava Brašníčku, manželku a duše v očistci (dětská)
nebude („Pečovatelka“)
za Václava Podlahu a otce
za Františku Kadlecovou a rodiče z obojí strany
za žijící i zemřelé z našich farností
nebude
nebude
nebude („Pečovatelka“)
za Josefa Laczko, rodiče a sourozence
a žijící i zemřelé z našich farností
za Františka Vodvářku, manželku a rodiče
za rodinu Břoušků a Kadleců
nebude („Pečovatelka“)
za Jiřinu Kadlečkovou a otce
za žijící i zemřelé z našich farností
za nová kněžská a řeholní povolání
na dobrý úmysl a duše v očistci
nebude („Pečovatelka“)
za Jana Tomáška, manželku a syna
za žijící i zemřelé z našich farností
za Václava Malíka, manželku, syna, vnuka a vnučku
za Jaroslava Peterku, syna a rodiče
nebude („Pečovatelka“)
za Rúženu Kyselovou, Marii Burešovou, Vlastu Koubovou,
manželé a děti
za Františka a Marii Tužinovy
za žijící i zemřelé z našich farností

Mladošovice
29. ne1100
1. st1630
5. ne1100
12. ne1100
19. ne1100
26. ne1100
3. ne1100

za Zdeňka Vodvářku a rodiče
Mše sv.
Bohoslužba slova
za Jaroslava Nováka, jeho sestru Marii Herdovou a jejího manžela
Bohoslužba slova
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

