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Slavení eucharistie - Otčenáš a lámání chleba 

Promluva papeže Františka při generální audienci 14. března 2018  
na Náměstí sv. Petra 

 
Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
 

Pokračujeme katechezí o mši svaté. Při Poslední večeři, jak víme, vzal Ježíš chléb 
a kalich vína, vzdal díky Bohu a »lámal chléb«. Tomuto úkonu odpovídá v mešní 
eucharistické bohoslužbě lámání chleba, jemuž předchází modlitba, které nás 
naučil Pán, to jest Otče náš. 

Tak začínají obřady přijímání, které prodlužují chválu a prosbu eucharistické 
modlitby společnou recitací „Otče náš“. Není to jedna z mnoha křesťanských 
modliteb, nýbrž modlitba Božích dětí. Je to velkolepá modlitba k našemu Otci, 
které nás naučil Ježíš. Obdrželi jsme ji v den svého křtu. „Otčenáš“ umožňuje, aby 
se v nás rozeznělo totéž cítění, které bylo v Ježíši Kristu. Když se modlíme „Otče 
náš“, modlíme se, jako to činil Ježíš. Tuto modlitbu složil Ježíš a naučil ji nás, když 
mu učedníci řekli: »Nauč nás modlit se«. A Ježíš se takto modlil. Je krásné modlit 
se jako Ježíš. Podle Jeho božského učení se odvažujeme obrátit k Bohu oslovením 
„Otče“, protože jsme znovu zrozeni jako Jeho děti skrze vodu a Ducha svatého 
(srov. Ef 1,5). Vpravdě nikdo by Jej nemohl oslovit důvěrně „Abba – Otče“, kdyby 
nebyl zrozen z Boha a nedostal Ducha, jak učí sv. Pavel (srov. Řím 8,15). Musíme si 
uvědomit, že nikdo by nemohl říkat „Otče“, kdyby nedostal Ducha. Kolikrát jen lidé 
říkají „Otče náš“, ale nevědí, co říkají. Ano, je to Otec, ale když říkáš „Otče“, cítíš, 
že je Otcem, tvým Otcem a Otcem lidstva, Otcem Ježíše Krista? Máš vztah 
k tomuto Otci? Modlíme-li se „Otče náš“, spojujeme se s Otcem, který nás má rád, 
ale je to Duch, který nám umožňuje toto spojení, toto cítění, že jsme Boží děti. 

Jaká jiná modlitba než ta, které nás naučil Ježíš, by nás mohla připravit ke 
svátostnému společenství s Ním? Mimo mše se Otčenáš modlí také v ranních 

  

Po  10. 9.           P 
 

8.00 Za dary Ducha Sv. 
pro naše rodiny 

Po 17. 9.      P       
 

8.00 Za charitu  
v Jindřichově Hradci 

Út  11. 9.            K Za dary Ducha Svatého  Út  18. 9.      K    Za Vladislava Nožína  
a jeho rodiče 

St  12. 9.             P 

 

Za † Josefa a Marii 
Vintrovy, jejich syna, 
rodiče a sourozence 
z obou stran 

St  19. 9.       P Za Zdeňku Prokopovou  
a živé i † z rodu Prokopů, 
Wolfů a Křížů 

Čt  13. 9.            K   
 

Volná intence Čt  20. 9.      K 
 

Za Dary Ducha Svatého 

Pá  14. 9.            P Za † Adama Michnu 
z Otradovic a jeho 
rodinu 

Pá  21. 9.      P Za † Miloše Plachého 
jeho ženu Marii a děti 

So  15.9.             P  Za Boží požehnání pro 
děti 

So  22. 9.      P Volná intence 

Ne  16. 9. 
 
24. neděle  
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K: Volná intence 
 

Ne  23. 8.  
 
25. neděle 
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K: Volná intence 
 

  



a večerních chválách. Boží dětství a blíženské bratrství tak dávají našim dnům 
křesťanský ráz. 

V modlitbě Páně žádáme o »vezdejší« chléb, který křesťanům především 
připomíná chléb eucharistický, potřebný k tomu, abychom žili jako Boží děti. 
Prosíme »za očištění od hříchů«, a abychom byli hodni přijmout Boží odpuštění, 
zavazujeme se odpustit tomu, kdo ublížil nám. To není snadné. Odpustit lidem, 
kteří nám ublížili, není snadné. Je to milost, o niž je třeba prosit: „Pane, nauč mne 
odpouštět, jako jsi Ty odpustil mně.“ Je to milost, nedokážeme to svými silami. 
Odpuštění je milost Ducha svatého. Modlitba Otčenáš otevírá naše srdce Bohu 
a disponuje nás k bratrské lásce. Kromě toho také prosíme Boha, aby nás 
»vysvobodil od zlého«, jež nás odděluje od Něho a od našich bratří. Dobře tak 
chápeme, že tyto prosby nás velice náležitě připravují ke svatému přijímání. 
(srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 81). 

To, oč žádáme v Otčenáši, pak rozvíjí kněz modlitbou, v níž vyprošuje jménem 
všech: »Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, dej našim dnům svůj mír«, což je 
potom zpečetěno pozdravením pokoje. Předchází tomu však ještě prosba 
ke Kristu, aby svým pokojem (srov. Jan 14,27) - tolik odlišným od toho, který dává 
svět – dal církvi podle svojí vůle růst v jednotě a pokoji. Potom konkrétním 
gestem, které si vyměníme mezi sebou, vyjadřujeme »církevní společenství 
a vzájemnou lásku, dříve než přijmeme svátost« (srov. Všeobecné pokyny 
k Římskému misálu, 82). V Římském ritu je pozdravení pokoje zařazeno před svaté 
přijímání a zaměřeno k eucharistickému společenství. Jak požaduje svatý Pavel, 
nelze mít účast na jediném Chlebu, který z nás činí jediné Kristovo tělo, aniž 
bychom se smířili v bratrské lásce (srov. 1 Kor 10, 16-17; 11,29). Kristův pokoj 
nemůže zapustit kořeny v srdci, které nedokáže prožívat bratrství a obnovovat ho, 
pokud je zraní. Pokoj nám dává Pán. On nám dává milost odpustit tomu, kdo 
ublížil nám. 

Po pozdravení pokoje následuje lámání chleba, které dalo v apoštolské době 
jméno celé eucharistické bohoslužbě (srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 
83; KKC, 1329). Lámání chleba, které udělal Ježíš při Poslední večeři, je zjevujícím 
gestem, které po vzkříšení umožnilo učedníkům, aby Jej rozpoznali. Připomeňme si 
emauzské učedníky, kteří vyprávěli o setkání se Vzkříšeným, a »jak ho poznali při 
lámání chleba« (srov. Lk 24, 30-31.35). 

Lámání eucharistického chleba je provázeno voláním »Beránku Boží«. Tento 
obraz Jan Křtitel vztáhnul na Ježíše, »který snímá hříchy světa« (Jan 1,29). Biblický 
obraz beránka odkazuje k vykoupení (srov. Ex 12,1-14; Iz 53,7; 1 Petr 1,19; Zj 7,14). 
V eucharistickém chlebu lámaném za život světa spatřuje modlitební shromáždění 
pravého Božího Beránka, tedy Krista Vykupitele a úpěnlivě jej prosí: »Smiluj se nad 
námi... daruj nám pokoj«. 

 

Úmysly mší sv. od 27. srpna do 9. září 2018 
P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie 

K –  klášterní kostel sv. Kateřiny 

Ranní mše sv.:  Ne 9.30 hodin, Po 8.00 hodin !!! 

Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18 hodin 

 

 

 
 
 
 

Po 27. 8.              P 
 

8.00  
Za uzdravení pana Iva 
a jeho blízké  
a příbuzné 

Po  3. 9.             
 

Mše sv. Mimořádně 
 není ! 
 
 

Út  28. 8.             K Za dary Ducha Svatého Út  4. 9.       K    Za † z rodiny Jizbovy 
a Čejkovy 

St  29. 8.   

kostel sv. Jana  

Křtitele              

 

Za naši † kamarádku 
Věru Švarcovou 

St   5. 9.       P Za uzdravení otce 

Čt  30. 8.              K  
 

Volná intence Čt  6. 9.       K 
 

Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 

Pá  31. 8.             P 
 

Za uzdravení pana Iva  
a jeho dobrodince 

Pá  7. 9.       P Za dary Ducha  
Svatého 
 

So  1. 9.               P 

 

Za děti a vnoučata,  
za dar víry a šťastný 
nástup do školy pro 
prvňáčky a všechny 
děti 

So  8. 9.  K!!! Za † docenta Zdeňka 
Žemličku 

Ne  2. 9. 
 
22. neděle  
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K: Volná intence 

Ne  9. 9.  
 
23. neděle 
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K:  Volná intence 

  



 Invokace »smiluj se nad námi« a »daruj nám pokoj«, zasazené mezi modlitbu 
Otčenáš a lámání chleba, pomáhají disponovat duši k účasti na eucharistické 
hostině, prameni společenství s Bohem a bratřími. Nezapomeňme tuto velkou 
modlitbu, kterou nás naučil Ježíš a kterou se On sám modlil k Otci. Tato modlitba 
nás připravuje k přijímání. 

 
Převzato z www.radiovaticana.cz, přeložil Milan Glaser 

 

Pozvání do nového školního roku 
 

K závěru prázdnin patří již tradičně výzvy rodičům, aby nezapomněli na slib, 
který vyslovili při křtu svých dětí. Slíbili před Bohem, že svého syna či dceru 
vychovají ve víře v Pána Ježíše a budou své dítě učit milovat Boha a bližního, jak 
nám to Pán Ježíš přikázal.  

Tento úkol naplňují rodiče v první řadě vlastním příkladem. Křesťanským stylem 
života, kde se počítá s přítomností Boha mezi námi, hledá se jeho vůle, kdy se 
tatínek či maminka obrací se svými starostmi v modlitbě ke Kristu a také mu děkují 
za to, co se podařilo. Čtou si Písmo svaté a povídají si o tom, co slyšeli v kostele, 
kdy si navzájem odpouští a jsou přátelští a velkorysí vůči bližním, kdy se umí 
omluvit za svá selhání a přiznat si své chyby. Dítě si toho všeho od malička všímá 
a nenásilně se učí jednat a smýšlet podobně. 

Křesťanství však neznamená jen způsob života, v němž se člověk podle 
možností snaží žít spravedlivě a solidně, ale znamená také poznání a moudrost. 
Díky víře poznáváme původ a cíl všech věcí, proč je tu vůbec svět a my, a kam vše 
směřuje. Lépe rozumíme sobě i světu. Proč se sami v sobě i ve svém okolí 
střetáváme se zlem, proč hledáme štěstí často na nesprávných místech, proč 
podléháme mnoha omylům. Dozvídáme se však především, jak velkou a krásnou 
máme před sebou naději a budoucnost, když se staneme Ježíšovými přáteli.     

Mladý člověk je od přirozenosti zvědavý a táhne jej to, aby věcem přicházel 
na kloub, aby zažíval radost z poznání, a proto potřebuje nejen dobrý příklad, ale 
touží i po informacích, aby o tom, co vidí u rodičů a prarodičů či zažívá v kostele, 
zjistil něco více. Proč je kostel tak odlišný od ostatních budov, proč tam lidé chodí, 
co se to tam dělá. Dítě má spousty nápaditých dotazů ohledně Ježíška, andělů, 
nebe i ohledně narození a smrti, a je výborné, když se toto zvědavé období využije 
a dítě se dozví jednoduché, věku přiměřené, ale správné odpovědi, které si pak už 
zapamatuje na celý život, stejně tak jako když se naučí základní modlitby, na něž si 
vzpomene i po dlouhých desítkách let. Proto je třeba nepromeškat vhodnou dobu 
k náboženskému vzdělávání, aby člověk získal přiměřené základy a měl dále na 
čem stavět. Aby věděl, komu věří, s kým se to spřátelil, na koho se může 
spolehnout. 

http://www.radiovaticana.cz/


Pro dítě je také velkým přínosem, že se může při náboženské výuce setkávat 
s dalšími dětmi. Zjistí, že nevěří samo, není nějaký exot a mimoň, ale že další děti 
také mají Boha rády, že věřit je něco normálního, a může si s nimi povídat, 
setkávat se i mimo kostel a získat tak další kamarády. Když pak přijde kolem 
puberty i čas pochybností, velké kritičnosti a někdy i odporu proti tomu, co říkají 
a dělají rodiče, má už mladý člověk dost informací, přátel i zážitků, aby tuto etapu 
života šťastně překonal a víru si zachoval a přijal ji skutečně za vlastní 
a samostatně šel po cestě, kterou mu Bůh připravil. 

V tisku se někdy dočteme poněkud pohrdavé úvahy, že věřící lidé jsou podle 
sociologických průzkumů nevzdělaní, staří, ze zaostalých oblastí, zkrátka jsou to ti, 
kterým ujel vlak a drží se něčeho, co je dávno neodvratně pryč. Ve skutečnosti je 
víra záležitostí lidí dobré vůle, lidí, kteří se dívají dopředu a věří v dobrou 
budoucnost a v to, že svět a život není nesmyslný. A to jak těch nejprostších lidí, 
tak i lidí vysoce vzdělaných, i těch, kdo se nacházejí kdesi uprostřed. Od prostých 
betlémských pastýřů až po mudrce od Východu, od řemeslníka Josefa přes rybáře 
Petra až po učence Pavla. Vždy je to však záležitost těch, kdo jsou ochotni se 
zvednout od každodenní rutiny a všedních starostí, něco nového se dozvědět, 
nechat se poučit, vydat se na cestu, která je občas obtížná, ale má skvělý cíl. 

Na tuto cestu tedy zveme opět v novém školním roce jak děti při výuce 
náboženství, tak i dospělé, při pravidelných přednáškách. Abychom neuměli dobře 
jen fyziku, přírodopis a angličtinu, nehráli pouze kvalitně na housle a vynikali 
v basketbalu, ale poznávali i toho, k němuž všechno poznání i umění vede a který 
je s námi vždycky, i když třeba zase vše na stáří zapomeneme. Abychom lépe 
poznávali, komu jsme uvěřili, radovali se z toho, kolik velkých věcí Bůh v minulosti 
vykonal a naučili se i důvěře, že jeho podivuhodná pomoc a ochrana nás bude 
provázat i nadále.  

P. Ivo Prokop 
 

Sv. Melichar Grodecký  - liturgická památka 7. září 
Narodil se pravděpodobně roku 1584 v Těšíně, 
pocházel z polské rodiny Grodzieckich a v jeho 
příbuzenstvu bylo několik významných duchovních, 
mezi nimi také svatý Jan Sarkander. Začal studovat 
u jezuitů ve Vídni a v Brně k nim vstoupil 
do noviciátu (1603). V letech 1607 – 1618 žil 
v jezuitské koleji v Jindřichově Hradci. Po dalších 
studiích byl v Praze vysvěcen na kněze (1614). 
Za stavovského povstání ho představení poslali 
do Košic (1618), aby tam kázal pro Slováky a Němce. 
Po obsazení města vojáky sedmihradského knížete  

dětí je nenahraditelná a nezastoupí ji nikdo – ani animátoři, katecheté či kněží vaší 
farnosti. Jako farní společenství ale i v tomto roce chceme nabídnout pomocnou 
ruku v podobě výuky náboženství, která bude, podobně jako v minulých letech, 
probíhat na proboštství i na 2. ZŠ. Prosíme vás, abyste vaše děti nejen přihlásili, ale 
také byli v aktivním kontaktu s paními katechetkami, které výuku náboženství 
povedou. Spolupracujme na předávání zkušenosti víry, „staňme se živoucím 
řetězcem, který z pokolení na pokolení umožňuje, že je evangelium vždy přítomné 
v našich rodinách, společenstvích a celé církvi.“ (papež František). A neztrácejme 
odvahu, že nás není mnoho. Jde o kvalitu, ne o kvantitu. Držím vám palce 
a žehnám vám. 

P. Jozef 
 

PS: Pro mladé lidi (nejen) z naší farnosti (cca 13 – 20 let) i v letošním roce nabízím 
možnost společného setkávání na faře v pátek po večerní mši svaté. Program 
mládežnického „spolča“ budeme hledat a společně tvořit již na prvním 
neoficiálním setkání v pátek 7. září od 19. hodin, pravidelná setkávání začnou 
v pátek 21. září. Prosím, pozvěte i své kamarády a přátele a přijďte! 

 

 

Příprava na přijetí iniciačních svátostí pro dospělé  
a na uzavření svátosti manželství 

 
Prosíme dospělé a dospívající, kteří mají v našich farnostech zájem o přijetí 
iniciačních svátostí křtu, biřmování a Eucharistie, aby se do konce září přihlásili 
v kanceláři proboštství nebo osobně oslovili duchovní správce farností. Na základě 
společné domluvy pak začne společná příprava na jejich přijetí.  
Pokud někdo v nadcházejícím roce 2018/2019 plánuje uzavřít svátost manželství, 
ať také co nejdříve kontaktuje správce farností kvůli domluvě přípravy. 

 
 

 

 

 

 



 
Gratulace 

 
Ve čtvrtek 2. srpna 2018 udělil při slavnostních 
nešporách v českobudějovické katedrále 
diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil 
stříbrnou medaili sv. Auraciána našemu 
farníkovi a dlouholetému spolupracovníkovi 
při vydávání Farního zpravodaje Ing. Karlu 
Bajerovi. Toto ocenění se v rámci 
českobudějovické diecéze udílí osobnostem, 
které se nevšedním způsobem zasloužily 
o šíření křesťanských hodnot a mimořádně 
přispěly k rozvoji diecéze a jejího života. 
Medaili tvoří na jedné straně vyobrazení 

světce ve vojenském šatě s mučednickou palmovou ratolestí a s mečem, doplněné 
latinským nápisem „Svatý Auracián mučedník“. Na druhé straně je potom 
opatřena znakem českobudějovické diecéze a nápisem „Medaile sv. Auraciána 
za zásluhy“. Svatý Auracián byl podle legendy římský voják žijící ve 2. až 3. století, 
sťatý pro svoji křesťanskou víru. Svatý Auracián je patronem Českých 
Budějovic a českobudějovické diecéze. 
Duchovní správa s radostí srdečně blahopřeje a připojuje se k poděkování 
vyjádřenému tímto oceněním. 
 
 
 
 
 

„Pomozte svým dětem, aby objevily Ježíšovu lásku… 
… Dodá jim to sílu a odvahu. Ať vás nikdy neunaví kladení otázek  

a vyprávění o víře.“ 
 
Tato slova jsou úryvky z krátké promluvy, kterou papež František před několika 
dny uvedl do světa nový Katechismus pro děti a rodiče – již šestou součást edice 
úspěšného katechismu pro mladé s názvem „YouCat“. Jistě zanedlouho vyjde 
i v českém překladu, na který se již teď můžeme těšit. Slovy papeže Františka bych 
však chtěl na začátku nového školního roku povzbudit vás, milí rodiče, k tomu, 
abyste v záplavě různých povinností, aktivit a setkání nacházeli čas i pro náležité 
předávání zkušenosti víry vašim dětem. Vaše úloha prvních svědků víry u vašich  

Gabriela Bethlena byl zatčen. Spolu s ním byl vězněn také ostřihomský kanovník 
a ředitel trnavského semináře Marek Štěpán Križín, rodák z Křiževců v Chorvatsku, 
a jezuita ze Sedmihradska (dnešního Rumunska) Štěpán Pongracz. Po marném 
nucení k odpadu od katolické víry zemřeli krutou mučednickou smrtí 7. 9. 1619. 
V roce 1625 byly jejich ostatky převezeny do Trnavy. Za blahoslavené byli 
prohlášeni jako „košičtí mučedníci" (1905). Svatořečeni byli 2. 7. 1995 v Košicích. 
Svatý Melichar Grodecký je patronem ostravsko-opavské diecéze a města Český 
Těšín. 
 

 
Z liturgického kalendáře: 

Nedělní cyklus čtení B, druhý cyklus feriálního lekcionáře. 
 

Neděle 26. 8. – 21. neděle v mezidobí 

Pondělí 27. 8. – památka sv. Moniky  
Úterý 28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 
Středa 29. 8. – památka Umučení sv. Jana Křtitele 
Sobota 1. 9. – Světový den modliteb za péči o stvoření  
 

Neděle 2. 9. – 22. neděle v mezidobí  
Pondělí 3. 9. – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 
Pátek 7. 9. – památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 
Sobota 8. 9. – svátek Narození Panny Marie 
  

Neděle 9. 9. – 23. neděle v mezidobí  
Pondělí 10. 9. – památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 
Středa 12. 9.  – památka Jména Panny Marie 
Čtvrtek 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
Pátek 14. 9. – svátek Povýšení svatého Kříže 
Sobota 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné 

 

Neděle 19. 9. – 24. neděle v mezidobí 

Pondělí 17. 9. – památka Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve 
Středa 19. 9. – památka sv. Januária, biskupa  a mučedníka 
Čtvrtek 20. 9.  – památka sv. mučedníků korejských 
Pátek 21. 9. – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

 

Neděle 22. 9. – 25. neděle v mezidobí 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatá_říše_římská
https://cs.wikipedia.org/wiki/Křesťanství
https://cs.wikipedia.org/wiki/Patron
https://cs.wikipedia.org/wiki/České_Budějovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/České_Budějovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diecéze_českobudějovická


Oznámení 
Bohoslužba u sv. Jana Křtitele 
U příležitosti liturgické památky Umučení sv. Jana Křtitele bude ve středu 
29. srpna sloužena mše sv. v bývalém minoritském klášteře zasvěceném 
Předchůdci Páně. Začátek je od 18.00 hod. V proboštském kostele mše sv. nebude. 
 

Mše před začátkem školního roku 
V neděli 2. září budeme při mši sv. prosit Ducha Svatého o pomoc, povzbuzení 
a inspiraci pro všechny žáky a studenty, jejich učitele a rodiče při vstupu 
do nového školního roku.  
 
Dovolená P. Prokopa 
Od pondělí 3. do soboty 15. září bude P. Ivo Prokop čerpat dovolenou a nebude 
přítomen ve farnosti. V neodkladných případech se obracejte na farního vikáře 
P. Jozefa Gumenického. 
Z důvodu dovolené také nebude mimořádně mše sv. v pondělí 3. září. 
 

Mše v Políkně 
Mariánská poutní mše bude sloužena v kapli v Políkně o svátku Narození Panny 
Marie v sobotu 8. září. Začátek je od 13.00 hod. 
 

Přesun mše sv. 
V sobotu 8. září z důvodu konání hudební produkce před Dada Clubem bude mše 
sv. mimořádně přesunuta z proboštského do klášterního kostela. Začátek je jako 
obvykle v 17.00 hod. 
 

Novokněžské požehnání 
V neděli 9. září bude v jindřichohradeckém proboštském kostele sloužit mši sv. 
novokněz P. Vojtěch Blažek. Po skončení mše sv. bude udělovat své novokněžské 
požehnání. Mše začne jako obvykle od 9.30 hod. 
 

Michnovské slavnosti 
Tradiční oslavy jindřichohradeckého varhaníka, regenschoriho, skladatele 
a básníka Adama Michny z Otradovic se letos uskuteční od pátku 14. září 
do neděle 16. září. V pátek 14. září bude mše sv. od 18.00 hod. obětována 
za tohoto našeho slavného rodáka. Mši v neděli 16. září bude předcházet 
slavnostní průvod od Trojičního sloupu na náměstí do proboštského kostela s kopií 
staroboleslavského Palladia země české. Hudební doprovod zajistí pan Michael 
Pospíšil a komorní soubor staré hudby Ritornello. 

Františkáni 
První poprázdninové setkání františkánského sekulárního řádu se koná 
na proboštství v úterý 18. září v 15.30 hod. Setkání povede a večerní mši sv. 
v klášteře bude sloužit P. Eliáš Paseka, OFM. 
 

Nabídka zaměstnání 
Biskupství českobudějovické hledá zaměstnance na pozici referent oddělení 
správy majetku. Bližší informace naleznete na webových stránkách biskupství. 
https://www.bcb.cz/hledame-noveho-kolegu-kolegyni/ 
 

Dětská vikariátní pouť 
Zveme rodiče i děti v sobotu 6. října na pouť do Dobré Vody u Nových Hradů, kde 
společně prožijeme mši svatou a uděláme si krátký výlet do zajímavých míst v 
okolí. Bližší informace najdete na plakátku. Objednán bude též autobus. 
 
 

Modlitba na přímluvu Služebníka Božího J. Hloucha 
(v osobních potřebách) 

Dobrotivý Bože, Tys vyvolil svého služebníka Josefa Hloucha za českobudě-
jovického biskupa, aby kráčel ve šlépějích Tvého Syna, čímž se stal pro mnohé 
oporou a svědkem víry v době útlaku církve. 
Našel-li jsi zalíbení v jeho životě a obětech, veď nás, prosíme, svým Svatým 
Duchem, abychom se dovedli modlit jako on, abychom dovedli spojovat své 
bolesti a utrpení s obětí Tvého Syna na kříži a abychom nikdy neztráceli naději 
a důvěru ve Tvou láskyplnou prozřetelnost. V této naději a důvěře Ti předkládáme 
záležitost… (vyjádří se svými slovy). 
Svěřujeme ji do přímluv biskupa Hloucha s prosbou, abys jejím vyslyšením oslavil 
tohoto „pastýře lidu svého“, který během života pomáhal a těšil všechny, kdo se 
k němu obraceli. Odvažujeme se prosit i za věci, které jsou lidským silám 
nedosažitelné, protože sama církev nás k tomu povzbuzuje, když prohlašuje 
za blahoslavené a svaté ty, na jejichž přímluvu se udály zázraky. 
Prosíme o to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou a Duchem svatým 
žije a kraluje na věky věků. Amen. 
Této přímluvné modlitbě, která byla zveřejněna v neděli 10. června 2018, v den 
památky úmrtí biskupa Josefa Hloucha, udělil diecézní biskup Mons. Vlastimil 
Kročil církevní schválení. 
Svá svědectví o biskupu Hlouchovi posílejte na adresu: Biskupství 
českobudějovické, POSTULÁTOR, Biskupská 4, 370 21 České Budějovice. Nebo na 
e-mail: postulator@dicb.cz. 

(Zdroj: Acta Curiae 6/2018) 
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