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O Otčenáši – Nauč nás modlit se 
 

Katecheze papeže Františka na generální audienci 5. prosince 2018, nám. sv. Petra 
 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
 
Dnes zahájíme cyklus katechezí o Otčenáši. 
 
Evangelia popisují ve velice živých obrysech Ježíše jakožto muže modlitby: Ježíš se 
modlí. Ačkoli bylo jeho poslání bezodkladné a mnoho lidí se na něho s naléháním 
obracelo, Ježíš vnímal potřebu stahovat se do ústraní samoty a modlit se. Markovo 
evangelium podává tuto podrobnost hned od prvního popisu Ježíšovy veřejné 
činnosti (srov. Mk 1,35). V Kafarnaum se úvodní den skončil pro Ježíše triumfálně. 
Když zapadlo slunce, přinášeli mnohé nemocné ke dveřím domu, kde přebýval. 
Mesiáš kázal a uzdravoval. Plnila se starodávná proroctví a očekávání mnohých 
trpících: Ježíš je Bůh blízký, Bůh, jenž osvobozuje. Onen zástup byl však ještě 
nevelký v porovnání s těmi, které se shromáždí kolem nazaretského proroka. 
Nezřídka jsou nedozírné, a Ježíš je středem všech, je očekáván národy a plní naději 
Izraele. 
 
Přece se však vymaňuje, nestává se rukojmím tužeb těch, kteří si jej zvolili za lídra. 
To je nebezpečí lídrů, totiž přílišné přilnutí k lidu a nezaujetí odstupu. Ježíš to 
zaznamenává a nestává se rukojmím lidí. Již oné první noci v Kafarnaum dokazuje, 
že je Mesiášem vskutku originálním. Ještě za tmy, brzy ráno se učedníci vydali 
za ním, ale nenalezli ho. Když jej Petr na jednom opuštěném místě nakonec našel, 
řekl mu: »Všichni tě hledají« (Mk 1,37). Toto zvolání vypadá jako výsledek 
úspěšného plebiscitu a důkaz zdaru jeho poslání.  

Po 28. 1.  
kaple na 
proboštství             

Za pana Iva Kloboučníka 
jeho blízké a příbuzné 

Po 4. 2.  
kaple na 
proboštství       

Za Jarmilu Hřebíčkovou  
a rodinu 

Út 29. 1.             K 
 

Za † Marii Hanzalovou, 
rodinu Podlahovu  
a Mazalovských 

Út 5. 2.         K 
 

Na dobrý úmysl 

St 30. 1.              P 

 

Za Boží požehnání  
pro celou rodinu 
 

St 6. 2.          P Na dobrý úmysl 

Čt 31. 1.             P   
 

V proboštském kostele 
od 9.30 hod.: 
Za † Martinu Kučerovou 
Večerní mše není ! 

Čt 7. 2.         K Za Annu Ptáčkovou  
a Dobromilu Zavřelovou 
 
 

Pá 1. 2.               P 
 

Za Květuši a Václava 
Zýkovy 
 

Pá 8. 2.         P  Na poděkování za 91 let 
života s prosbou o Boží 
požehnání do dalších let 

So  2. 2.              P 
 

Za dárce mešních 
fundací 

So 9. 2.         P Na poděkování za 25 let 
společného života 
 

Ne 3. 2. 
 
4. neděle  
v mezidobí 

P: Za farnosti 
 
K:  Za † Josefa a Marii 
Vintrovy, rodiče a 
sourozence z obou stran 

Ne 10. 2.  
 
5. neděle 
v mezidobí 

P: Za farnosti 
 
K:  Za † Jindřišku 
Večeřovou a celou 
rodinu 

  



Ježíš jim však odpovídá, že je třeba odejít jinam; není to lid, který hledá Jeho, 
nýbrž On hledá druhé. Proto nezapouští kořeny, ale zůstává stále poutníkem 
na cestách Galileje (Mk 1,38-39). A putuje také k Otci, v modlitbě, cestou 
modlitby. Ježíš se modlí. 
 
Všechno se stane během noci strávené v modlitbě. 
Z některých míst v Písmu se zdá, že Ježíšova modlitba a Jeho důvěrnost s Otcem 
ovládá všechno. Nejzazší úsek Ježíšova putování (absolutně nejobtížnější z těch 
dosavadních) dochází svého smyslu v ustavičném Ježíšově naslouchání Otci. 
V modlitbě jistě nesnadné, ba opravdové „agonii“ ve smyslu atletického zápolení, 
přece však v modlitbě, která je schopna nést kříž. 
 
Toto je podstatný bod: Ježíš se modlil. 
Ježíš se modlil intenzivně na veřejnosti, v rámci liturgie sdílené se svým lidem, ale 
vyhledával rovněž usebranost stranou světského ruchu, na místech, jež mu 
umožňovala pohroužit se do tajemství své duše. Je prorokem, který zná kameny 
v poušti a stoupá na vrcholky hor. Poslední Ježíšova slova před vydechnutím 
na kříži jsou slova žalmu, tedy modlitby, židovské modlitby. Modlil se, jak ho 
naučila maminka. 
 
Ježíš se modlil jako každý člověk na světě. Jeho způsob modlitby však obsahoval 
také  mysterium, něco, co určitě neuniklo očím jeho učedníků, když nacházíme 
v evangeliích jejich tak jednoduchou a bezprostřední prosbu: »Pane, nauč nás 
modlit se« (Lk 11,1). Viděli Ježíše, jak se modlí, a pocítili touhu naučit se modlit: 
»Pane, nauč nás modlit se. « A Ježíš neodmítá, nežárlí na svoji důvěrnost s Otcem. 
Vždyť právě proto přišel, aby nás uvedl do vztahu k Otci. A tak se stává učitelem 
modlitby svých učedníků, stejně jako jím chce být určitě také pro nás všechny. 
Také my bychom měli říkat: »Pane, nauč mne modlit se. Nauč mne. « 
 
Třebaže se modlíme možná již dlouhé roky, musíme se učit neustále! Lidská 
modlitba, toto dychtění, přirozeně plynoucí z duše, je asi jedním z nejhutnějších 
mystérií veškerenstva. A nevíme ani, zda modlitby, které vznášíme k Bohu, jsou 
opravdu takové, jakými On chce být oslovován. Bible nám podává také svědectví 
o nemístných modlitbách, které jsou Bohem nakonec odmítnuty. Stačí 
připomenout podobenství o farizejovi a celníkovi. Pouze ten druhý, celník, se 
z chrámu vrátil ospravedlněn, protože farizej byl domýšlivý a líbilo se mu, když byl 
pozorován lidmi při modlitbě, a předstíral modlitbu. Jeho srdce bylo chladné. 
A Ježíš o něm říká, že nebyl ospravedlněn, »neboť každý, kdo se povyšuje, bude 
ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen« (Lk 18,14). Prvním krokem modlitby je 
pokoření. Stanutí před Otcem se slovy: „Pohleď, jsem hříšník, jsem slabý a zlý.“  

Výsledek Tříkrálové sbírky 2019“ 
 

 
Farní charita Jindřichův Hradec letos při Tříkrálové sbírce vybrala celkem 140.636,- 
Kč.  Je to o 10.296,- Kč více než v loňském roce.  
V samotném městě Jindřichově Hradci se vykoledovalo 55.420,- Kč. Zbytek připadá 
na obce v okolí.   
Všem dárcům, koledníkům i organizátorům srdečně děkujeme.  
 

    
 

Přehled o udělování svátostí v Jindřichově Hradci v roce 2018 
 

- svátost křtu byla udělena 32 dětem a 4 dospělým katechumenům  
- prvních sv. přijímání bylo uděleno 20 
- biřmovaných bylo u nás celkem 22 
- svátost manželství uzavřelo 11 manželských párů 
- svátost pomazání nemocných přijalo individuálně 52 osob a 40 nemocných bylo    
  pomazáno při společném slavení 
- katolických pohřebních obřadů bylo celkem 36 
 
Výuku náboženství v roce 2018 v našem městě navštěvovalo celkem 36 dětí.  

 
Přehled stavebních akcí v naší farnosti za rok 2018 

 
Oprava schodů na jižní straně proboštského kostela 
Celkem: 368.887,- Kč 
Dotace – REGENERACE: 184.000,- Kč 
Dotace – Město JH: 37.000,- Kč 
 
Odmechování střechy proboštského kostela 
Celkem: 238.830,- Kč 
Dotace – Město JH: 140.000,- Kč 
 
Oprava podlahy sakristie a související práce 
Celkem: 137.003,- Kč 
 
Odstranění havarijního stavu – odpadávání omítek proboštského kostela 
Celkem: 61.989,- Kč 

Všem, kdo přispěli a jakkoliv se podíleli se na opravách, zaplať Bůh. 



 
Každý ví, co říci. Vždycky je však třeba začít pokorně, a Pán vyslyší. Pokornou 
modlitbu Pán vyslyší. 
 
Proto tím nejkrásnějším a nejsprávnějším, co musíme všichni na začátku tohoto 
cyklu katechezí o Ježíšově modlitbě učinit, je zopakovat prosbu učedníků: » Pane, 
nauč nás modlit se. « Učiňme tak v této adventní době a On zajisté nenechá naše 
volání padnout do prázdna. 
 

Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz 

 
 
 
 
 
 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 

 
Nedělní cyklus čtení C, 1. cyklus feriálního lekcionáře, třetí a čtvrtý týden žaltáře 
v Breviáři 
 
Neděle   27. 1. – 3. neděle v mezidobí 
 
Pondělí 28. 1. – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
Čtvrtek  31. 1. – památka sv. Jana Boska, kněze 
Sobota   2. 2. – svátek Uvedení Páně do chrámu 
 
Neděle   3. 2. – 4. neděle v mezidobí   
           
Úterý   5. 2. – památka sv. Agáty, panny a mučednice 
Středa  6. 2. – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 
Pátek   8. 2. – památka sv. Josefiny Bakhity, panny 
 
Neděle   10. 2. – 5. neděle v mezidobí 

 

 
 
 

 
OZNÁMENÍ 

Františkánské setkání 
V úterý 29. ledna se na proboštství uskuteční první letošní setkání františkánských 
terciářů a přátel františkánského řádu. Setkání začne v 15.30 hod. Také večerní 
mši sv. bude sloužit františkán P. Eliáš Paseka, OFM. 

Vikariátní schůze 
Ve čtvrtek 31. ledna se v Jindřichově Hradci koná schůze kněží našeho vikariátu. 
Věřící srdečně zveme na koncelebrovanou mši sv., kterou bude schůze zahájena. 
Mše začne v 9.30 hod. v proboštském kostele. Večerní mše sv. v klášteře již 
nebude. 

Hromnice 
O svátku Uvedení Páně do chrámu v sobotu 2. února začne mše sv. obřadem 
žehnání svící pod kruchtou proboštského kostela a poté bude následovat průvod 
se svícemi. 

Svatoblažejské požehnání 
Tradiční požehnání s prosbou o zdraví těla i duše na přímluvu svatého biskupa 
a mučedníka Blažeje budeme udílet v den jeho památky, tj. v neděli 3. února 
po dopolední mši sv. v proboštském kostele i po mši večerní v klášterním kostele. 

Povánoční úklid kostela 

Vánoční výzdobu proboštského kostela budeme odstraňovat v pondělí 4. února 
po ranní mši sv. Předem děkujeme všem, kdo se zúčastní a pomohou. 

Společné pomazání nemocných 
V sobotu 9. února u příležitosti památky Panny Marie Lurdské a Světového dne 
nemocných (11. 2.) bude při večerní mši sv. v proboštském kostele udílena svátost 
pomazání nemocných.  

Pouť ke cti bl. Bedřicha Bachsteina 
V sobotu 16. února se koná pěší pouť do Horní Pěny ke cti bl. Bedřicha Bachsteina 
a dalších františkánských mučedníků. Poutníci vyjdou v 12.30 hod. od kláštera 
sv. Kateřiny. Poutní mše bude slavena v Horní Pěně od 15.00 hod. V případě velmi 
špatného počasí se pěší putování ruší, a sejdeme se až na mši v pěněnském 
kostele. 

Výzva – kapličky 
Rádi bychom požádali všechny, kdo zamýšlejí uspořádat příležitostné bohoslužby 
v kaplích v okolních obcích, aby nám to již nyní nahlásili na proboštství a domluvili 
si s námi termíny, abychom s tím mohli počítat. 
 


