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Žalm 71

K tobě se utíkám, Hospodine,
nechť nejsem zahanben navěky!
Ve své spravedlnosti mě vyprosť a vysvoboď,
nakloň ke mně svůj sluch a zachraň mě!

Buď mi ochrannou skálou, pevností k mé záchraně,
neboť tys moje skála a tvrz.
Bože můj, vysvoboď mě z ruky bezbožného.



Platí to i za 60 let

„Když pozdější papež Jan Pavel II. promlouval na 2. vatikánském
koncilu v roce 1962, prosil, aby se více věnovalo času, který je určen pro
uvedení do křesťanského života. Už tehdy Jan Pavel II. tvrdil, že samotný
křest nestačí k vědomému prožívání víry a že je potřeba se vrátit ke
katechumenátu a katechezi, kdy dochází k osobnímu setkání s pánem i u těch,
kteří jsou už pokřtěni. Dnes se můžeme svým způsobem najít v situaci, v jaké
byli první křesťané. Oni měli proti sobě civilizaci, která byla pro ně
nepřátelská, nebo lhostejná. Katechumenát – katechizace byla příprava na
křest pro pohany, kteří se rozhodli vstoupit do církve. Homilie byla pro ty, kteří
již prošli katechumenátem a katechizací, čili poznali pravdy víry. Jelikož se
většinou křtily malé děti, skoro zmizel katechumenát a katechizace se omezila
na děti. Tak zbyla homilie, která ale předpokládala, že posluchač zná pravdy
víry, což nebyla vždy pravda. A tak se obsah homilie často nebyl schopný
dostat do života posluchače, protože nebyl pro ně dost srozumitelný.“

Toto byl výpis z článku P. Wojciecha Zubkowicze SAC, uvedeného
v časopisu „Apoštol Božího milosrdenství“ 4/2021. Co se za těch 60 let
změnilo k lepšímu či horšímu?

                        JM

Nejlépe se lze setkat s Bohem uprostřed obyčejnosti

I naše dobré vlastnosti nám mohou bránit v setkávání s Bohem

Jsem člověk, který si vše plánuje. Obyčejně tak kolem června mám zaplněný
svůj diář na další kalendářní rok, a to včetně soukromých cest. Jsem velmi
organizovaný. Všechno má své místo a mám rád, když je všechno tak, jak má
být. Spousta lidí tyhle vlastnosti považuje za dobré. Ale i naše dobré vlastnosti
nám mohou bránit v setkávání s Bohem. 

Boha lze nejlépe najít právě teď

Plánování je dobré a do určité míry nezbytné.
Ale Boha nacházíme hlavně v přítomném okamžiku.
Bůh žije ve věčném teď.
Neustále nás zve,
abychom se pohroužili
do přítomné chvíle,
abychom mohli být s ním.



Právě teď a tady.

Někdy se může stát plánování budoucnosti způsobem, jak se vyhnout přítomnosti.
Ale když se vyhýbáme přítomnosti, vyhýbáme se Bohu. Mít všechno na svém
místě může být jednak snahou mít vše pod kontrolou, jednak únikem od záležitostí,
na nichž právě teď skutečně záleží. Často nacházíme Boha v chaosu svého života,
své povahy, svých nezdarů.

Bůh je uprostřed nejobyčejnějších věcí

Jednou z největších chyb
v historii lidstva bylo
snažit se najít Boha
v mimořádnosti.
Bůh sice někdy využívá
mimořádné prostředky,
aby upoutal naši pozornost,
ale od počátku je nejraději uprostřed
nejobyčejnějších věcí.
Dítě v Betlémě v jeslích – co může být obyčejnější?

Chápat tuto skutečnost je pro život
vůbec a život z víry velmi důležité.
Většinou jsme schopni mnohé věci
pochopit až při zpětném pohledu. Bůh
ale nabízí, abyste věci nahlíželi a
chápali v přítomném okamžiku. Chce,
abyste chápali věci tehdy, když se
skutečně dějí. Bůh chce, abyste si plně
uvědomovali každý nádech, každé
sousto, každý dětský úsměv, každé
slovo, které čtete, každou píseň, kterou
slyšíte, každý polibek na rtech. Bůh miluje obyčejné věci.

Výzva, inspirace

Učte se nacházet Boha v běžných činnostech a situacích každodenního života.

zpracováno podle knihy:  Matthew Kelly, Nevzdoruj svému štěstí, 
kterou vydalo nakladatelství Doron. Upraveno.



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 V LEDENICÍCH

Milí ledeničtí farníci, upřímně Vám děkujeme za štědrou podporu letošní
Tříkrálové sbírky. V Ledenicích a okolních osadách se vybralo celkem 119 495 Kč
a jedná se o nejvyšší částku, která se kdy u nás při sbírce vykoledovala. Z tohoto
výtěžku bude poskytnuta přímá finanční pomoc chlapci s dětskou mozkovou
obrnou ze Zalin a podpoříme také provoz krizového bytu při Diecézní charitě
České Budějovice. Nechceme však děkovat pouze za finanční příspěvky.
Děkujeme všem, kdo nám pomáháte s organizací sbírky, zapojujete se do
koledování či ochotně nabízíte pomoc, kdykoli je potřeba. A děkujeme také Vám,
kteří Tříkrálovou sbírku provázíte svou modlitbou. Velmi si i této podpory vážíme.
Je sice „neviditelná“, ale možná právě díky ní jsou vidět plody snažení všech, kdo
se do sbírky aktivně zapojují.

L. Kohoutová a A. Pixová

Výsledky koledování:
Ledenice 78 894 Kč 10 €, Ohrazení 5 366 Kč 1 €, Ohrazeníčko 16 636 Kč,  
Růžov 1 090 Kč, Zaliny 6 120 Kč, Zborov 11 389 Kč,
CELKEM 119 495 Kč 11 €

Letošní Tříkrálová sbírka v Borovanech, Mladošovicích a Jílovicích.

Tříkrálovou sbírku v našich farnostech společně organizujeme už několik let.
V Borovanech s ní začalo Vincencké společenství už před dvaadvaceti lety a za tu
dobu se podařilo vykoledovat více než 1,8 miliónů korun. Letošní společný výnos
byl 148.028 Kč, z toho: 13.919 v Mladošovicích, 9500 v Jílovicích a
v Borovanech 124.609 korun. Dohromady je to o pět tisíc víc, než před dvěma
lety. Mohlo to být i více, kdyby se nám v Borovanech přihlásilo více dětí.
V Jílovicích organizují sbírku hasiči, v Mladošovicích paní Alena Bradnová. Jim

patří zvláštní poděkování. Velký dík jistě
právem zaslouží všichni dětští koledníci i
jejich dospělí vedoucí. Nejen dík od Charity,
Vincenckého společenství, ale jistě i od
maminky nemocného Lukáška, kterému
bude moci dopřát nákladnou rehabilitaci,
kterou nehradí pojišťovna. Tabulka se
jmény koledníků je k nahlédnutí na
nástěnkách v kostele v Borovanech.
                                                                                                                                          sm



K zasmání

Anegdoty z Polska

 „Víš, že se mi k těm
Malinowským vůbec
nechce?“ vzdychá
pan Kowalski. „Mně
taky ne. Ale když si
představím, jakou by
měli radost…“

„Nemám co na sebe.Všechno už sousedky viděly!“ „Tak se přestěhujeme,“ nabízí
pan Kowalski manželce.

Přehnala se manželská bouře, „Dobře,“ popotahuje paní Kowalska, „přiznejme, že
jsme chybili oba…, hlavně ty!“

„Představ is, Malinowski měl dvě ženy a dostal za to jen čtyři roky!“ „To mu na
oddych stačí!“

„Tak nevím pane Kowalski,“
praví lékař a odkládá stetoskop.
„Buď špatně slyším, nebo jste
mrtvej.“

„Jen klidně ležte a žádné
rozčilování!“ praví lékař na
operačním sále. „kdy ona je to
moje první operace, pane
doktore.“ „Z toho si nic nedělejte,
moje taky.“

„Mám nějakou naději sestřičko?“
ptá se pan Kowalski po těžkém
úraze. „Vy?! Vy vůbec nejste můj
typ.“



Ledenice

30. ne930 za Janu Vrchotovou a další †† členy rodiny Vrchotů, Divišů,
 Uhlířů a Čouzů

2. st1800 Mše sv.
6. ne930 za Josefa Kohouta, sestru, švagra a rodinu Šimku
9. st1800 Mše sv.

13. ne930 za Marii a Karla Zemanovy a rodinu
16. st1800 Mše sv.
20. ne930 za Františka Benedu, dceru Marii a rodinu
23. st1800 Mše sv.
27. ne930 Mše sv.

Jílovice

30. ne1100 Bohoslužba Slova
3. čt 1630 Mše sv. (dětská)
6. ne1100 Mše sv.

13. ne 1100 Bohoslužba Slova
20. ne1100 Za Ludmilu Tampírovou, manžela Václava, celé rody a
duše v očistci
27. ne1100 Bohoslužba Slova

Borovany Úterý od 16.40 
Čtvrtek od 16.40
Pátek od 16.20 

Ledenice přede mši: Neděle podle možnosti
Středa od 17.40 a po mši 

Jílovice 1. středa v měsíci od 16.15 
Neděle kdy je mše tak přede mši podle možnosti
a po mši sv. 

  Mladošovice 1. čtvrtek v měsíci od 16.15 
Neděle kdy je mše tak přede mši podle možnosti
a po mši sv. 



Borovany
30. ne800 za žijící i zemřelé z našich farností
1. út1700 za Marii Podlahovou, manžela a syna
3. čt1800 za uzdravení a Boží ochranu
4. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
4. pá1700 Albínu Žaludovou a manžela
5. ne900 na dobrý úmysl
6. ne800 za žijící i zemřelé z našich farností
8. út1700 za Marii a Josefa Ochozkovy, syna Jiřího a zetě Jiřího

10. čt1700 za Františka Vobra, manželku, rodiče a sourozence
11. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
11. pá1700 za děti a mládež s prosbou a dary Ducha sv.
13. ne 800 za žijící i zemřelé z našich farností
15. út1700 nebude
17. čt1700 za Vojtěcha Březinu, manželku, rodiče a sourozence
18. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
18. pá1700 za Karla Hrušku, bratra Františka a rodiče
20. ne 800 za žijící i zemřelé z našich farností
22. út1700 za Ludmilu a Václava Tampírovy a celý rod
24. čt1700 za vyprošení Božího požehnání
25. pá1530 nebude („Pečovatelka“)
25. pá1700 na dobrý úmysl
27. ne 800 za žijící i zemřelé 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

Mladošovice
30. ne1100 za †† z rodiny Jouzů, Mondeků, Marii Opálkovou

a Josefa Švagra
2. st 1630 Mše sv.
6. ne1100 Bohoslužba slova

13. ne1100 Za Jana Palacha, Jana Zajíce a Evřena plocka
20. ne1100 Bohoslužba slova
27. ne1100 za Vondráků


