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Mše je památka Kristova velikonočního tajemství 

Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra 

 
Drazí bratři a sestry, dobrý den! 

Pokračujeme v katechezích o mši a můžeme si položit otázku: co je podstatou 
mše? Mše je památkou Kristova velikonočního tajemství. Umožňuje nám podílet 
se na Jeho vítězství nad smrtí a hříchem, dává plný smysl našemu životu. 

K pochopení hodnoty mše je proto nejprve třeba chápat biblický význam 
»památky«. Ta »není pouze vzpomínkou na minulé události, nýbrž [...] jistým 
způsobem je zpřítomňuje a aktualizuje. Právě tak chápe Izrael své osvobození 
z Egypta: kdykoliv se slaví Velikonoce, zpřítomňují se ve vědomí věřících události 
exodu (odchodu z Egypta), aby s nimi srovnali svůj život« (Katechismus katolické 
církve, 1363). Ježíš Kristus svým umučením a smrtí, vzkříšením 
a nanebevstoupením dovršil Paschu. A mše je památkou Jeho Paschy, Jeho 
»exodu«, který uskutečnil pro nás, aby nám umožnil vyjít z otroctví a uvedl nás 
do zaslíbené země věčného života. Není to tedy pouhá vzpomínka, nikoli. Je to víc, 
zpřítomňuje to, k čemu došlo před dvaceti stoletími. 

Eucharistie nás vždycky vede na vrchol spásonosného Božího činu: Pán Ježíš, 
který se kvůli nám stal lámaným chlebem, nás zahrnuje veškerým svým 
milosrdenstvím a láskou, jako to učinil na kříži, aby tak obnovil naše srdce, naše 
bytí a náš způsob vztahování se k Němu a k bratřím. Druhý vatikánský koncil říká: 
»Kdykoli se slaví na oltáři oběť kříže, v níž „byl obětován náš velikonoční beránek, 
Kristus“ (1 Kor 5,7), uskutečňuje se dílo našeho vykoupení« (Lumen gentium, 3). 

Každé slavení eucharistie je paprskem onoho nezapadajícího slunce, kterým je 
zmrtvýchvstalý Ježíš. Účastnit se mše, zejména v neděli, znamená mít podíl 

Po  26. 2.  
kaple na 
proboštství 

Za uzdravení dcery 
 

Po  5. 3.        
kaple na 
proboštství 

Za † Jarmilu Petrů 
 

Út  27. 2.     K Za uzdravení sestry Jiřiny  
a duše v očistci 

Út  6. 3.        K    Za Josefa Bednáře, Alenu 
Florianovou, jejich 
rodiče a prarodiče 

St  28. 2.      P Za uzdravení dcery St  7. 3.         P Na poděkování za 
všechny dary 

Čt  1. 3.        K    

 

Za uzdravení sestry Jiřiny  
a duše v očistci 

Čt  8. 3.        K 
 

Za † Annu a Marii 
Varousovy, sourozence, 
rodiče a prarodiče  
a duše v očistci 

Pá  2. 3.       P Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 

Pá  9. 3.        P Za zdraví duše i těla pro 
celou rodinu 
 

So  3. 3.       P Za uzdravení sestry Jiřiny  
a duše v očistci 

So  10. 3.      P Za dobrodince 

Ne  4. 3. 
3. neděle 
postní 

P:  Za farnosti 
K: Za † z rodin Tejčků  
a Princů a duše v očistci 

Ne  11. 3. 
4. neděle 
postní 

P: Za farnosti 
K: Za † manžele 
Barákovy, rodiče, 
sourozence a dceru 
Zdeňku 

  



na vítězství Vzkříšeného, být osvíceni Jeho světlem a prostoupeni Jeho žárem. 
Slavením eucharistie nám Duch svatý dává účast na božském životě, který je 
schopen proměnit celou naši smrtelnou bytost. A Pán Ježíš ve svém přechodu 
ze smrti do života, z času do věčnosti přitahuje také nás, abychom spolu s Ním 
konali Paschu. Ve mši se koná Pascha. Ve mši jsme se zabitým a vzkříšeným 
Ježíšem, který nás táhne kupředu, do života věčného. Ve mši se s Ním 
sjednocujeme. Ba dokonce Kristus žije v nás a my žijeme v Něm. »Spolu s Kristem 
jsem ukřižován – říká sv. Pavel - už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento 
život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval« 
(Gal 2,19-20). Tak smýšlel Pavel. 

Jeho krev nás totiž vysvobozuje ze smrti a ze strachu před smrtí. Osvobozuje 
nás z nadvlády nejenom fyzické, ale duchovní smrti, jíž je zlo, hřích, který nás 
strhává pokaždé, když se stáváme obětí hříchu svého či někoho druhého. Tehdy je 
náš život kontaminován, přichází o krásu, ztrácí smysl a uvadá. 

Avšak Kristus nám znovu dává život; Kristus je plnost života, a když se utkal 
se smrtí, navždy ji zničil: »přemohl smrt svým vzkříšením a obnovil život« (Čtvrtá 
eucharistická modlitba). Kristova Pascha je definitivním vítězstvím nad smrtí, 
protože On proměnil svoji smrt na svrchovaný skutek lásky. Zemřel z lásky! 
A v eucharistii nám tuto svoji velikonoční, vítěznou lásku chce dát. Přijmeme-li ji 
vírou, můžeme také milovat Boha a bližního doopravdy, můžeme milovat jako 
On miloval nás, položením života. 

Pokud je ve mně Kristova láska, mohu se plně darovat druhému ve vnitřní 
jistotě, že i kdyby mne druhý měl zranit, nezemřu; jinak bych se musel bránit. 
Mučedníci odevzdali život právě v této jistotě z Kristova vítězství nad smrtí. Jedině 
zakoušíme-li tuto Kristovu moc - moc Jeho lásky - jsme opravdu svobodní beze 
strachu se odevzdat. Toto je mše: účast na Ježíšově umučení a smrti, vzkříšení 
a nanebevstoupení. Jdeme-li na mši, je to totéž jako bychom šli na Kalvárii. Avšak 
pomyslete, představme si, že jsme ve mši na Kalvárii a víme, že tamten člověk je 
Ježíš. Copak si dovolíme klábosit, fotit a dělat tak trochu divadlo? Nikoli. Vždyť je 
tam Ježíš! Zajisté bychom mlčeli, slzeli a také se radovali, že jsme spaseni. Když 
jdeme do kostela účastnit se mše, přemýšlejme o tom, že jdeme na Kalvárii, kde 
Ježíš dává svůj život za mne. A tak přestane podívaná, přestane klábosení, 
komentování a vše, co nás vzdaluje od krásy, kterou je mše, Ježíšův triumf. 

Myslím, že nyní je jasnější, jak se sloužením mše pokaždé zpřítomňuje a působí 
Pascha, tedy smysl této památky. Účast na eucharistii nám umožňuje vejít 
do Kristova velikonočního tajemství a dává nám, abychom spolu s Ním - tam na 
Kalvárii - přešli ze smrti do života. Mše je opětovná Kalvárie, nikoli nějaký spektákl. 

 
Přeložil Milan Glaser  

Převzato z www.radiovaticana.cz 

Křížové cesty 
Pobožnosti křížové cesty, při kterých uvažujeme o umučení a smrti našeho 
Spasitele Ježíše Krista se v postní době konají každý týden: neděle - klášterní kostel 
(klášterní chodba) od 17.30 hodin, středa a pátek – proboštský chrám od 17.30 
hodin. 

 

Velikonoční pohledy pro misie 
Od neděle 18. února po celou dobu postní jsou po boční straně kostela připraveny 

ke koupi „velikonoční pohledy pro misie“. Kasička pro vaše dary bude umístěna 

v sakristii. Výtěžek bude odeslán na potřeby misií. Předem děkujeme za jakoukoli 

částku, která pomůže potřebným. 

 
Haléř sv. Petra 
V neděli 25. února se koná v kostelech na celém světě sbírka na Haléř sv. Petra, 
což je fond umožňující papeži rychle pomáhat postiženým v případě různých 
živelních pohrom, epidemií či válek. 
 

Rozloučení s jáhnem Tomaszem 
Srdečně zveme farníky na společné rozloučení s panem jáhnem Tomaszem, které 

se uskuteční v neděli 4. března od 15.00 hod. v kavárničce na proboštství. 

Poděkujeme mu společně za jeho dlouholetou službu a posedíme s ním u dobrého 

občerstvení. 

 

Duchovní obnova pro mládež (nejen) z jindřichohradeckého vikariátu 
Deštenské společenství mládeže zve na postní duchovní obnovu pro mládež 

o víkendu 2. - 4. března 2018 na faře v Deštné. Obnovou provede P. Jozef 

Gumenický, kaplan pro mládež JH vikariátu. Téma obnovy: Sedm posledních slov. 

Bližší info a přihlášky: www.facebook.com/destenskespolecenstvimladeze 

 

Diecézní setkání mládeže 
Ve dnech 23. - 24. března 2018 proběhne v Českých Budějovicích tradiční Diecézní 

setkání mládeže. Opět srdečně zveme a doporučujeme mladým našich farností 

účast na tomto setkání. Nabízíme společnou cestu vlakem: 

Odjezd v pátek 23. 3. - 15:53 (Os 8311, s přestupem ve Veselí n. L.) 

Příjezd v sobotu 24. 3. - 18:06 (Os 8312) 

Zájemci o společné cestování, hlaste se, prosím, u kaplana P. Jozefa Gumenického 

do úterý 20. 3., případně využijte individuální dopravu. 

http://www.radiovaticana.cz/
http://www.facebook.com/destenskespolecenstvimladeze


 
Poděkování za jáhenskou službu 

 
Po takřka šestnácti letech služby našeho pana jáhna Mgr. Tomasze Zbuckého 
v jindřichohradecké farnosti se diecézní biskup Mons. Kročil rozhodl pověřit jej 
novým úkolem. S platností od 1. března 2018 jej ustanovil rektorem kaple v Domě 
sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí. V tomto domě je v současnosti umístěn 
i kněžský domov a právě v pomoci zde bydlícím duchovním má spočívat hlavní 
smysl Tomaszova nového pověření.  
Když na podzim náhle zemřel P. Pavel Kubů, který dosud tuto službu vykonával, 
objevila se nutnost najít za něj vhodnou náhradu. Ukázalo se, že je nezbytné, aby 
kněžím, kteří v domově tráví svůj zasloužený odpočinek a tíží je vysoký věk, byl 
opět někdo na blízku a pomáhal jim při přípravě a slavení liturgie i v mnoha dalších 
ohledech.  
Vzhledem k tomu, že jindřichohradecké duchovní správě velmi ulevilo loňské 
předání vzdálenějších farností do péče kněží z Třeboně a Nové Bystřice a skončení 
povinnosti sloužit mše v klášteře sester v Kardašově Řečici, rozhodl pan biskup 
využít Tomaszovu schopnost péče o nemocné a staré na novém místě. 
V Jindřichově Hradci tudíž budou nadále jen dva duchovní – administrátor farnosti 
a farní vikář. 
Kněžství i jáhenství je spojeno se slibem poslušnosti diecéznímu biskupovi, jehož 
součástí je i ochota být k dispozici tam, kam duchovního pošle. Stěhování není 
nikdy snadné a všechny změny s tím spojené bývají velmi náročné. Tak prosím 
o modlitební pomoc pro Tomasze, aby vše dobře zvládal. Nebude od nás daleko 
a jistě občas přijede a bude zde vždycky vítaným hostem a také my jej rádi 
navštívíme.                 
Tomaszovi, který do Jindřichova Hradce nastoupil k 1. srpnu 2002, velice děkuji, 
jak jménem svým, tak i jménem farnosti. Zažil jsem zde před šestnácti lety jeho 
příchod a zvláštním řízením dnes i jeho rozloučení. Zaslouží si vděčnost 
za přinášení svatého přijímání nemocným, zvláště do Domova seniorů v Otíně i 
do zdejší nemocnice, za všechny bohoslužby slova, úterní a čtvrteční kázání, péči 
o františkánské společenství, materiální správu farností Nová Bystřice a posléze 
Roseč a v neposlední řadě za soucitnou pomoc sociálně slabým.  
Chtěli bychom společně s otcem Jozefem Tomaszovi popřát zdar v jeho další 
službě, spokojenost a zdraví, i brzké navázání nových přátelství s farníky z Veselí 
nad Lužnicí a okolních farností, kde bude jistě také jako jáhen vypomáhat 
v duchovní správě.  

P. Ivo Prokop 

 

 
 

Z liturgického kalendáře: 
 
Nedělní cyklus čtení B, druhý a třetí týden postního žaltáře v Breviáři 

 
Neděle 25. 2. – 2. neděle postní 
 
Pátek 2. 3. – první pátek v měsíci, den zvláštní úcty k Nejsvětějšímu  

   srdci Ježíšovu 

 
Neděle 4. 3. – 3. neděle postní 
 
Středa 7. 3. – připomínka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic 
Čtvrtek 8. 3. – připomínka sv. Jana z Boha, řeholníka 
Pátek 9. 3. – připomínka sv. Františky Římské, řeholnice 
Sobota 10. 3. – připomínka sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka  

(v letech 1607 - 1608 žil v jezuitské koleji v J. Hradci) 

 
Neděle 11. 3. – 4. neděle postní, podle vstupní antifony 

    nazývaná „Laetare (Ierusalem) – Vesel se (Jeruzaléme) “.  
    Liturgická barva růžová. 

 
 
 

Zprávy a oznámení: 

 

Nepřítomnost administrátora farnosti 

Ve dnech 7. – 15. března bude P. Ivo Prokop na pouti ve Svaté zemi. Zastupováním 
je pověřen farní vikář P. Jozef Gumenický. V souvislosti s tím nebude v neděli 
11. března mše sv. ani bohoslužba slova v Jarošově nad Nežárkou. 

 
Novokněžské požehnání 

V neděli 11. března bude v proboštském kostele sloužit mši sv. od 9.30 hod. 
novokněz R.D. Pavel Bicek. Po skončení mše bude udílet novokněžské požehnání. 
Využijte prosím této mimořádné možnosti. 

 


