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Půst podle papeže Františka 

 

Pro postní dobu nabízí papež František 15 jednoduchých skutků lásky - jak 

konkrétně projevit lásku! 

1) Usmívej se, křesťan je vždy radostný! 

2) Děkuj (i když nemusíš) 

3) Řekni druhému, že ho máš rád 

4) Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den 

5) Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou 

Po 25. 3.            P 
 

Mše sv. mimořádně 
v proboštském kostele 
v 18.00 hod. 

Za † Aloise 

Po 1. 4.  
kaple na 
proboštství       

Za Charitu v J. Hradci 
 
 

Út 26. 3.             K 
 

Za † Martinu Kučerovou Út 2. 4.         K 
 

Za † Jaroslava 
Doležala, manželku,  
3 syny a rodiče z obou 
stran 

St 27. 3.              P 

 

Za † Josefa Dalíka, 
rodinu Dalíkovu, Fialovu 
a Trnavských, s prosbou 
o Boží požehnání 

St 3. 4.          P Za † Evu Linhartovou  
a duše v očistci 

Čt 28. 3.             K   
 

Na dobrý úmysl 
 

Čt 4. 4.         K Za uzdravení 

Pá 29. 3.             P 
 

Za rodiče Veithovy,  
za Vlastu Bezemkovou 
a sourozence 

Pá 5. 4.         P  Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 

So 30. 3.             P 

 

Za dárce mešních 
fundací 

So 6. 4.         P Na dobrý úmysl 

Ne 31. 3. 
4. neděle  
postní 

P: Za farnosti  
K: Za † rodinu 
Varousovu, Vránkovu 
a Veselých 

Ne 7. 4.  
5. neděle 
postní 

P: Za farnosti 
K: Za uzdravení 

  



6) Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje 

7) Povzbuď někoho 

8) Uznej úspěchy a kvality druhého 

9) Odděl to, co nepoužíváš a daruj to potřebnému 

10) Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout 

11) Napomeň s láskou, nemlč ze strachu 

12) Buď jemný a citlivý k těm, které máš kolem sebe 

13) Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma 

14) Pomoz druhému překonat jeho potíž 

15) Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče (nebo někoho osamělého) 

 

Lepší způsob postu 

1) Posti se od negativních slov, mluv zdvořile 

2) Posti se od nespokojenosti, naplň se vděčností 

3) Posti se od hněvu a naplň se mírností a trpělivostí 

4) Posti se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem 

5) Posti se od starostí a naplň se důvěrou v Boha 

6) Posti se od stížností a syť se prostými věcmi života 

7) Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou 

8) Posti se od hořkosti a smutku a naplň srdce radostí 

9) Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým 

10) Posti se od neodpuštění a naplň se smířením 

11) Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým 

… a buď si jistý, že to prospěje tobě i mnoha lidem… 

Převzato z http://postnikapky.maweb.eu/2018/02/19/impulzy-papeze-frantiska-pro-dobu-postni/ 

 
 
Beseda o setkání mládeže v Panamě 
Na středu 3. dubna jsme naplánovali přednášku pana Františka Talíře o jeho účasti 
na biskupském synodu o mládeži v roce 2018 a slečny Lupity Papáčkové o její 
cestě na Světové setkání mládeže v Panamě v lednu letošního roku. Přednáška 
začíná od 18.45 ve velkém sále na proboštství. Srdečně zveme všechny zájemce. 
 

Dětská duchovní obnova 6. – 7. dubna 
Zveme všechny děti z farnosti na duchovní obnovu s názvem 24 hodin 
v Jindřichově Hradci. Jedná se o víkendovou akci pro děti celého vikariátu 
spojenou s přenocováním na místní faře. V rámci obnovy proběhne nácvik 
na pašijový příběh, kající bohoslužba pro děti s možností svátosti smíření a večerní 
historické putování po našem městě. V neděli nás pak čeká mše sv. zaměřená 
na rodiny s dětmi, kterou hudebně doprovodí Petrovy klíče a také již zmíněný 
pašijový příběh. Ten odehrají děti po nedělní mši sv. v prostorách kostela, pěvecky 
jej bude doprovázet sbor EASY School. Přihlásit můžete své děti do 29. března. 
Více informací najdete na plakátu. Přijďte si s námi prožít neobyčejné zážitky.  

Těšíme se na vás . 
 

Modlitba křížové cesty ve volné přírodě 
Protože letos jsou Velikonoce poměrně pozdě a jarní počasí nás bude jistě lákat 
na procházky, bylo by velmi vhodné pro ty, kteří nemají nějaké zvláštní překážky, 
navštívit zdejší park a podél zastavení křížové cesty, táhnoucích se od břehu řeky 
Nežárky až ke kostelu svatého Jakuba, soukromě rozjímat o utrpení a smrti Pána 
Ježíše. Není k tomu ani zapotřebí mít modlitební knížku, stačí hledět na obrazy 
jednotlivých zastavení a uvažovat o tom, co vidíme. V sobotu 13. 4. se i letos 
uskuteční v parku společná pobožnost křížové cesty (od 14.00 hod.), ale nečekejte 
až na ní. Když máte čas a jste toho schopni, můžete se v jarní přírodě a při 
příjemném počasí ve všední den nebo třeba v neděli odpoledne stejně tak dobře 
pomodlit i soukromě nebo společně, při využití nějakého textu křížové cesty, s 
několika svými známými.   
 

Diecézní setkání mládeže 
Ve dnech 12. - 13. dubna 2019 proběhne v Českých Budějovicích tradiční Diecézní 
setkání mládeže. Opět srdečně zveme a doporučujeme mladým našich farností 
účast na tomto setkání.  
 

 



OZNÁMENÍ 
 
Mše 25. března 
V pondělí 25. 3. bude mše sv. ze slavnosti Zvěstování Páně sloužena mimořádně 
večer od 18.00 hod. v proboštském kostele, ranní mše sv. nebude. 25. březen je 
také dnem modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. 
 

Františkánské společenství 
V úterý 26. března se koná na proboštství setkání františkánského třetího řádu 
a dalších přátel sv. Františka. Začátek je od 15.30 hod. Také večerní mši sv. bude 
sloužit františkán P. Eliáš Paseka z pražského kláštera u Panny Marie Sněžné.  
 

Akce 24 hodin pro Pána – duchovní obnova 
Papežem Františkem zavedená akce 24 hodin pro Pána je inspirací i pro naši 
farnost. V jejím rámci se proto v sobotu 30. března uskuteční i duchovní obnova 
s P. Sedloněm. 

 
Duchovní obnova s P. Martinem Sedloněm na téma „Bůh, který 
zachraňuje.“ 
Obnova začne od 13.00 hod. ve velkém sále na proboštství a v jejím průběhu bude 
možnost přijetí svátosti smíření. Také večerní mši v proboštském kostele bude 
sloužit P. Sedloň a bude se při ní zpovídat. 
 

Letní čas 
V noci z 30. na 31. března opustíme přirozený středoevropský čas a začne opět 
platit čas letní. Ručičky hodinek si posuneme o jednu hodinu dopředu a ráno 
budeme muset na mši vstávat o hodinu dříve. 
 

Neděle „Laetare“ 
4. neděle postní (letos 31. 3.) se podle úvodního slova mešní vstupní antifony 
nazývá "Laetare - Vesel se (Jeruzaléme)" Barva liturgického roucha je o této postní 
neděli růžová a oltář se smí zdobit květinami.  Je to symbol radosti z blížících se 
Velikonoc. 
 

Příležitost k předvelikonoční svátosti smíření – zpovědní den 
bude ve čtvrtek 28. března od 15.30 hod. v klášteře u sv. Kateřiny. Kromě zdejších 
duchovních budou k dispozici i zpovědníci ze sousedních farností. Využijte prosím 
tuto příležitost k dobré přípravě na blížící se svátky. 

 

 

Nástin hospodářského zabezpečení církve na příkladu 

jindřichohradecké farnosti 
4. část 

Minulý díl skončil přelomem 16. a 17. století. Významnou událostí byla 24. 1. 
1604 smrt pana Jáchyma Oldřicha, posledního mužského potomka pánů z Hradce. 
Majitelkou panství se stala jeho sestra Lucie Otilie z Hradce, manželka pana Viléma 
Slavaty z Chlumu a Košumberka. Tím začala v Jindřichově Hradci vláda rodu 
Slavatů. Nová majitelka potvrdila všechny nadace, odkazy a dary pro 
jindřichohradeckou farnost, učiněné jejími předky (pány z Hradce) a rozhojnila 
majetek farnosti o další nadání pro farní duchovní i pro hudební zkrášlení 
bohoslužeb ve farním kostele. Protože utrakvisté chtěli mít ve městě stále větší 
a větší vliv a domáhali se toho různým způsobem, stěžovali si na jejich rozpínavost 
jak farář, tak i jezuité u vedení města i u vrchnosti. Rázným způsobem se vložil 
do řešení problému pan Vilém Slavata, který tvrdě hájil zájmy katolické církve. 
Ani v roce 1609, po vydání majestátu o náboženské svobodě císařem Rudolfem II, 
Slavata hradeckým utrakvistům náboženskou svobodu neudělil. Tak rostla jejich 
nenávist k jezuitům, vrchnosti i katolickému faráři. Když v roce 1615 vypukl 
v jezuitské koleji (klášter) požár, měšťany byl hašen velmi laxně, takže shořely 
jezuitské budovy, panský pivovar, mlýn, ve čtvrti Nežárka 70 domů, ale také byla 
způsobena škoda na majetku farnosti, protože shořela i budova fary u Nežárecké 
brány včetně všeho vybavení, přičemž farář jen těžko zachránil svůj život. Jako 
náhradní ubytování mu byl vedením města opatřen byt v soukromém domě. 

 
Když v roce 1618 dorazila do Jindřichova Hradce zpráva o svržení Viléma 

Slavaty, českého královského místodržícího, z okna pražského hradu, brali to 
hradečtí luterští utrakvisté jako výzvu k povstání proti své vrchnosti. Ujali se 
správy Jindřichova Hradce, ihned nařídili jezuitům opustit město a katolickému 
faráři bylo nakázáno, že Tělo Páně musí ve farním kostele podávat pod obojí 
způsobou. Vzbouření nekatoličtí měšťané, kteří byli u vlády v letech 1618 – 1620, 
projevili velký zájem také o zcizování majetku katolické farnosti: vylovili několik 
rybníků, farní stodolu poblíž kostela sv. Jakuba nechali rozebrat a získaný kamen 
a dřevěný krov použít jako stavební materiál pro soukromé stavby, z jiných farních 
stodol nechali vyvézt obilí i seno a ve farních lesích pokáceli mnoho stromů. 
Nakonec se jim podařilo zmocnit se jak hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice, tak 
i nejcennějšího farního majetku, duchovního srdce farnosti, totiž farního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, kde od 18. 10. 1619 do 16. 12. 1620 konali své 
bohoslužby, když hrstce katolíků byl vykázán kostel sv. Jana Křtitele. Roky 1618 – 
1620 byly pro zdejší katolickou farnost velmi složité. 



8. listopadu 1620 proběhla bitva na Bílé Hoře, kde bylo nekatolické stavovské 
vojsko poraženo. Po této bitvě se situace diametrálně změnila. V Jindřichově 
Hradci došlo k samovolnému potlačení vzpoury, bylo zahájeno velké vyšetřování 
těch, kdo vzpouru proti vrchnosti vyvolali a navíc se snažili podloudně získat 
majetek jak vrchnosti, tak katolické farnosti. V tehdejší době, za zločin vzpoury 
proti vrchnosti, soudy téměř automaticky vynášely trest smrti, stalo se tak 
i v případě Jindřichova Hradce. Ale na rozdíl od popravy v Praze na Staroměstském 
náměstí, díky milosrdnému panu Vilému Slavatovi, žádný obviněný 
jindřichohradecký měšťan nakonec popraven nebyl, byli jen odsouzeni k vězení 
a peněžitým trestům. Byla však vydána přísná nařízení k obnově katolické církve 
ve městě, k čemuž měli přispět navrátivší se jezuité i nový farář Th.Lic Daniel 
Michal Hessl z Kamsberka, který se v roce 1625 stal prvním jindřichohradeckým 
infulovaným proboštem. Brzy po svém nastěhování farář Hessl začal zjišťovat stav 
církevního majetku, který byl postupně zcizován v letech 1618 – 1620 a domáhal 
se nápravy. Když se nedočkal podpory od vedení města, napsal 30. 9. 1622 
obsáhlou prosbu o pomoc panu Vilému Slavatovi. Vylíčil mu bezohledné kácení 
stromů ve farních lesích u vsi Stranné poblíž Žirovnice i v lese u Lásenice, dále psal 
o tom, že si vedení města přivlastňuje les u Kanclova pod „Kobylí hůrou,“ 
o nedovoleném užívání některých farních pozemků například poblíž kostela 
sv. Jakuba či jejich oplocování, aby tak dostaly charakter zahrady, ze které se 
nemusel neodvádět desátek, o nepovoleném výlovu rybníků a k faře přináležející 
užívání části řeky Nežárky s haltýři na ryby, o tom, že některé domy ve městě, 
ze kterých byla povinnost odvádět faře dvakrát za rok úrok v den svátku sv. Havla 
a sv. Jiří, byly různě prodány a úrok se neodvádí, o tom, že dříve zbožní měšťané 
v poslední vůli odkazovali farnosti různé dary, což se už delší dobu neděje, takže je 
nedostatek finančních prostředků na opravu střechy farního kostela, kam 
na oltáře teče dešťová voda, o tom, že již v roce 1616 byla zahájena stavba budovy 
nové fary (pozn.: tam, kde nyní stojí budova proboštství), ale v roce 1622 ještě 
zdaleka není dostavěna. Slavata slíbil, že spolu s vedením města se bude snažit 
hledat nápravu. Náprava majetkových křivd byl (a dodnes je) proces dlouhodobý 
a složitý, bylo nutno vyslechnout pamětníky a hledat potřebné údaje o důchodech, 
přináležejících k faře, v písemnostech v archivu města i v archivu zámeckém 
(archivní materiály o majetku farnosti, uložené v budově fary, shořely).  

Pokud se týká desátků, tak ty byly předepsány pro někoho ve formě rostlinné, 
pro jiného ve formě živočišné. Znamená to, že na faru byla dodávána vejce, máslo, 
tvaroh, sýry, sádlo, drůbež živá i zabitá a oškubaná, maso vepřové, telecí, skopové 
i hovězí. Co nebylo ve farní kuchyni spotřebováno, bylo využito na pomoc chudým 
nebo zase odprodáváno a tak se naturální forma měnila na finanční. Desátky 
ve formě rostlinné znamenaly například dodání určitého množství semen hrachu, 
máku, lnu. Slavata rozhodl, že s obilím nebo senem, vypěstovaným na pozemku 

zatíženém desátkem, musí být uplatňován následující postup: když rolník obilí 
poseče, sváže do snopů a snopy postaví do panáků (mandlíků), nebo suché seno 
nahrabe do kop, ohlásí to na faře. Někdo z fary přijde, spočítá celkový počet 
panáků obilí nebo kup sena, zjistí, kolik je z toho 10 %, pro to si z farního 
hospodářství někdo přijede a obilí nebo seno uloží do farní stodoly. Pak teprve smí 
rolník odvézt z pole devět desetin svojí úrody. Bylo ale stanoveno, že když si z fary 
pro desátek do určité doby nikdo nepřijede, může rolník odvézt všechno, co se mu 
podařilo vypěstovat a za nedodání desátku nebude stíhán. Desátky byly nejprve 
plněny ve formě naturální, později peněžní. Zrušeny byly v roce 1848. 

 
Pomalu postupovala v 17. století rekatolizace obyvatelstva města. Po roce 

1623, kdy skončila první část třicetileté války na našem území, nastal nejen 
hospodářský rozvoj, ale také rozvoj duchovní, město bylo obohaceno o mnoho 
cenných památek a díky štědrosti věřících také postupně zase rostl majetek 
farnosti, využívaný ve většině případů k pastoračním účelům. Byl to počátek doby 
baroka.  
 

příští pokračování vyjde 5.5.       

zpracoval Karel Bajer 

 

 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
Nedělní cyklus čtení C 

 
Neděle   24. 3.  – 3. neděle postní 
 
Pondělí  25. 3.  – slavnost Zvěstování Páně 
 
Neděle  31. 3.  – 4. neděle postní  
 
Úterý  2. 4.  – připomínka sv. Františka z Pauly, poustevníka 
Čtvrtek  4. 4.  – připomínka sv. Izidora, biskupa  
Pátek  5. 4.  – připomínka sv. Vincence Ferrerského, kněze  

(1. pátek v měsíci, den úcty k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu) 
 
Neděle  7. 4.  – 5. neděle postní 


