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Zaměřte se na to, abyste se stali Kristovými přáteli, učte se o jeho životě
a sjednocujte se s ním. Jan Pavel II. říká, že „růženec nás mysticky
proměňuje k obrazu Panny Marie.“ Je reakcí na Ježíše a Marii, pomáhá
nám poslouchat je, sloužit jim, obdivovat je, abychom poznali jejich nejhlubší
postoje a ctnosti, jejich odpovědi na výzvy a radosti.

Svatá Ludmila s námi
Čas je prubířský kámen a čas i mnohé ukáže. Z pohledu více než tisíce sta
let nám osobnost kněžny Ludmily vystupuje legendárně, až velmi vzdáleně. Člověk
dneška, pokud něco o ní ví, vnímá ji jako babičku svatého Václava. To však
nestačí. Pár historických pramenů píše o ženě plné lidskosti a něhy: „Byla okem
slepému, nohou chromému...“ Je svatou!
Kdysi na jedné rozhlasové stanici padla otázka, kdo je to svatý? Zněly různé
odpovědi. Mezi pozvanými hosty moderátorky byla jedna herečka, která řekla:
„Svatý je ten, kdo má svatou trpělivost, svatou dobrotu a svatou lásku.“ Zaujalo
mne to. Svatost přece není odtažitost, ale prosvětlená lidskost v tomto světě. Svatý
v sobě má světlo i svět. A Ludmila jako první česká světice to s sebou nese. Byla
to žena mladá a jistě
vznešená. Stává se
manželkou knížete
Bořivoje. Je první dámou
a věřím, že svým šarmem
a názory ovlivnila
rozhodování svého chotě.
Vytváří zázemí rodiny a její
duchovní směřování
zachraňuje křesťanství,
které sice tady již bylo, ale
stále naráželo na
nepochopení a staré
myšlení pohanů.
Ludmila je moudrá
a živá. Dokáže odejít, když
není chtěná. Její tichá
přítomnost je tak výmluvná,
že nedá spát těm, kteří nepřejí hodnotám jejího života. Zardoušením je umlčen její
hlas, ale její pověst a příklad nás provázejí dál. Čas ukazuje, co má cenu,
a odhaluje, co má hodnotu. Hodnost může mít totiž kde kdo, ale hodnotu málokdo!
Ona měla obojí, proto nesmí její osobnost zapadnout. Nesmí být archiválií či
muzejním exponátem. Svatá Ludmila jde tedy s námi.
„V moudrosti otvírá svá ústa, na jazyku má laskavé poučení.“ Má víru i vědění.
A kde se víra spojí s vědomostmi, tam vzniká moudrost. Kde se lidskost snoubí
s vírou, tam přichází zbožnost. A kde se odvaha setká s vírou, nastupuje
statečnost. A před tím vším se musí smeknout.
P. Mgr. Jakub Karel Berka OPraem, RC Monitor

Svatá Terezka a její nauka o Božím milosrdenství
Konec 19. století, kdy svatá
Terezka žila, byl dobou, kdy se o Bohu
mluvilo zcela jinak než dnes. Bylo
velice běžné zdůrazňovat Boží
spravedlnost, soud, předkládat Boha
jako toho, kterého je třeba se bát. A
pro mnohé lidi ještě dnes, když se
mluví o Božím milosrdenství, je velice
těžké přijmout, že by Bůh byl AŽ TAK
milosrdný. Ale všechny ostatní Boží
vlastnosti pochopíme právě až tehdy,
když vstoupíme do Božího
milosrdenství. Ono je největším
zjevením tajemství Boha vůči člověku
a klíčem k pochopení Boha jako
takového i všeho ostatního, co se Boha
- a následně i nás - týká.
Terezka objevila, že tou hlavní a
nejzákladnější z Božích vlastností, která
prozařuje do všech ostatních, je právě
Boží milosrdenství. Na náš konkrétní život má toto poznání nesmírný dopad.
Jakého totiž máme Boha, takoví jsme. Pokud mám Boha, který mne posuzuje
podle plnění přikázání, ovlivní mě to především v tom, jak se chovám k druhým,
kteří ta přikázání neplní tak, jak si já myslím, že by je plnit měli. Pokud je můj Bůh
na prvním místě soudcem, není možné, abych nesoudil druhé, a pokud jej mám za
spravedlivého soudce, za chvíli uvěřím tomu, že můj pohled na druhé je také
spravedlivý a že spravedlivé je lidi napomínat a rovnat do latě...a už jsme zcela
mimo evangelium. Terezku vedl Duch Svatý jinak. Ne tak, aby se Boha bála a
spoléhala na plnění nějakých náboženských či řeholních povinností, ale aby se
otevřela touze po Bohu a lásce k Ježíši.
Povoláním člověka je totiž odpovídat na milosrdnou lásku Boží - abychom se
stali lidmi lásky. Pán nás přišel zachránit jako ty, kteří jsou obyčejní, slabí, malí, a
jedním z největších problémů našeho duchovního života je to, že si už dětství na
něco hrajeme, něco si dokazujeme, chceme se srovnávat s druhými, chceme být
„velcí.“ Bůh ale potom nemůže své milosrdenství projevit tak, jak by chtěl. On
touží po tom, abychom mu dovolili se k nám trvale sklánět - protože to je vlastností
Jeho lásky.
Promluva otce Vojtěcha Kodeta z oslavy sv. Terezie z Lisieux v roce milosrdenství

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.

DIECÉZNÍ POUŤ 2021 ČESKÉ BUDĚJOVICE
DATUM: předvečer pro mládež pátek 8/10 (Svatojánský festival s nočním
závodem z Velešína do Č. Budějovic), sobota 9/10
TÉMA: Vzhůru k vodám (Iz 55, 1)
PATRON: sv. Jan Nepomucký
Narození 1340 nebo 1350 = 661/671 let Patron naší diecéze, Patron všech vod,
proti povodním a přírodním pohromám, proti nebezpečí z vody a národní patron
Čech, patron naší diecéze, patron ochrany mostů, lodníků, rybářů, poutníků
SOBOTNÍ PROGRAM:
9.00 Příjezd – úvodní program (katedrála) o Přivítání poutníků (otec biskup
Pavel) + Představení programu (Anna Houzarová) + Divadlo o životě sv. Jana
Nepomuckého (divadlo Johánek z Nepomuku)
10.00 Neliturgický průvod do klášterního kostela se sochou Jana Nepomuckého
10.30 Pontifikální mše svatá (kostel Obětování Panny Marie)
Zákristie (biskupové, kanovníci), knihovna (kněží, jáhni)
Rajská zahrada – bohoslužba slova pro děti (přijdou na nesení darů, deky na zemi)
Úkon kajícnosti: kropení lidu, obnova křestních závazků o Hudební doprovod:
varhaník pan Ochozka
Homilie: otec biskup Vlastimil (žízeň po spáse)
Mešní sbírka na náklady poutě
Čtení – rodina Fokoláre
Dary – rodina Neokatechumenátní cesty o Poděkování a předání květiny – rodina
Charismatická obnova
Po mši – žehnání medailek a obrázků a předání poutníkům při vycházení z kostela
(Škola Marie)
12.00 Oběd, občerstvení před zákristií - řeholnice
13.30 Odpolední program
Přednáška a prohlídky:
* Povídání o klášteře a kostele: Ing. Míchal
* Počátky křesťanství v Čechách: Prof. Weis – horní sál biskupství
* Prohlídka biskupství: památkáři
* Ostatek J. N.: kostel Svaté Rodiny + modlitba za povolání – řeholnice z ČB
* Adorace, zpověď a přímluvná modlitba: katedrála – Rodina Panny Marie z
Nových Hradů
* Program pro děti (klášterní zahrada, kašna na náměstí)
15.30 Společné ukončení v katedrále
V klášterní chodbě interaktivní výstava o vodě.

Soutěž bude 10. 10. 2021

Ledenice

3. ne930 za Františku Monšpíglovou, její rodiče a sourozence
6. st1800 za Růženu Vondrákovou, manžela a DVO
10. ne930 za Jana Šnébergera, jeho rodiče a sourozence
13. st1800 za Boží požehnání pro rodinu Erhartů
17. ne930 za Františka a Marii Hokrovy, jejich syna, oboje rodiče a
sourozence. Za Vojtěcha a Libuši Uhlířovy, jeich syna obojí rodiče a
sourzence. Za Josefa a Alžbětu Bledých a jejich rodiče
20. st1800 Mše sv.
24. ne930 za Josefa Monšpígla, manželku Marii, jejich rodiče a
sourozence. Za Jaroslava Korčáka a jeho rodiče
27. st1800 Mše sv.
31. ne930 za Františka Benedu, dceru Marii a rodinu

Jílovice

3. ne1100
7. čt 1630
10. ne 1100
17. ne1100
24. ne1100
31. ne1100

za Jaroslava Krále
Mše sv.
Bohoslužba Slova
za Josefku Plevovu
Bohoslužba Slova
za Marii Markovou, Petru Šplíchalovou a celé rody

K zasmání - volby
– Jaký je rozdíl mezi občanem a voličem? Občanovi je nutno vysvětlovat,
proč se nikdy nedočká toho, co jako volič dostal slíbeno.
– „Která politická strana se ti líbí?” „Ani nevím, já jsem spíše na ženské!”
– S každými novými volbami se blížíme naší světlé a nadějné minulosti.
– Při předvolební kampani osloví kandidát na koryto přihlížejícího muže:
„Řekněte, příteli, jak se vám žije za naší vlády?” Oslovený se ošívá: „Božka,
řekni mu to ty. Já už jsem seděl!”
– Studenti politologie před sebe dostali volební programy jednotlivých stran a
měli je za úkol odborně zhodnotit. Jeden mladík vášnivě vyřvává: „To je ale
pitomost! No to je hovadina! Větší blbost svět neviděl! Taková snůška lží!”
Jeden z kolegů si stěžuje učiteli, že by se měl ztišit, že se nemůže soustředit na
vlastní práci. Vyučující odvětí: „Kdybyste měl pod čepicí, tak byste nežaloval
a raději byste poslouchal a zapisoval...”
– Přespříliš horlivý politik slibuje svým voličům: „A zpřísníme tresty za
sebevraždu!”
– Děda vyběhne z chalupy a soused na něj volá: „Tak co, Josef, jakou stranu
letos budeš volit?” „Jediná strana, která mě teď zajímá, je ta, co mě tlačí v
kalhotech!” křičí v odpověď stařík a mizí za dřevěnými dveřmi kadibudky.

Borovany
3. ne 800
5. út1800
7. čt1800
8. pá1530
8. pá1800
10. ne800
12. út1800
14. čt1800
15. pá1530
15. pá1800
17. ne800
19. út1800
21. čt1800
22. pá1530
22. pá1800
24. ne 800
26. út1800
28. čt1800
29. pá1530
29. pá1800
31. ne 800

za žijící i zemřelé z našich farností
za Františka Urbánka a celý rod
za kateřinu Březinovou, manžela a rodiče (dětská)
nebude („Pečovatelka“)
na dobrý úmysl a duše v očistci
za žijící i zemřelé z našich farností
za zemřelé z rodin Podlahů a Pumprů
za Rudolfa Mikoláše a rodiče
nebude („Pečovatelka“)
za děti a mládež
za žijící i zemřelé z našich farností
na poděkování za život a s prosbou o požehnání
pro celou rodinu
za zakladatele kláštera Petra z Lindy
nebude („Pečovatelka“)
za Ruženu Štojdlovou a manžela
za žijící i zemřelé z našich farností
za rodinu Kadleců a Josefku Plevovu
za Helenu Soldánovou, sysy Jindřicha a Petra, bratra Václava,
rodiče, prarodiče, rodinu Soldánovu a Popovu
nebude („Pečovatelka“)
za Josefa koubu, manželku a vnuka Pepu
za žijící i zemřelé z našich farností

Mladošovice
3. ne1100
6. st1630
10. ne1100
17. ne1100
24. ne1100
30. ne1100
3. ne1100

Bohoslužba slova
Mše sv.
za Jandů
Bohoslužba slova
zemřelé rodiče Františka a Marii Štěchovy a Boženu Štěchovou
Mše sv.
Bohoslužba slova

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

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

