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1. prosince 2019 
 

Advent je dobou očišťování víry 
 

„Advent je doba příhodná k očistě ducha, aby se mohla rozvinout víra“ – kázal 
papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. 

„Také dnes – komentoval papež František – je možné si navyknout na víru, 
zapomenout na její živost. Návykem se ztrácí síla víry, totiž novost neustále se 
obnovující víry. Advent - podotkl dále Svatý otec – má tři dimenze: minulost, 
přítomnost a budoucnost. Nejprve je třeba očistit paměť, důkladně se 
upamatovat, že o Vánocích se nerodí stromek, který je jistě krásným znamením. 
Narodil se Ježíš Kristus. 

„Narodil se Pán, narodil se Vykupitel, který přišel zachránit nás. Jsme však stále 
ohrožováni a vždycky budeme pokoušeni zesvětšťovat Vánoce. Když přestanou být 
rozjímáním, krásnou rodinnou slavností, jejímž středem je Ježíš, a stanou se 
světským slavením, nakupováním dárků, toho a tamtoho, zůstane zapomenut Pán. 
Ano, narodil se v Betlémě, ale v našem životě je také. Advent tedy slouží očistě 
paměti a dimenze minulosti.“ 

Dále slouží advent k očistě naděje, k přípravě na definitivní setkání s Pánem – 
pokračoval Svatý otec. 

„Protože Pán, který přišel tehdy, se vrátí, vrátí se a zeptá se nás: »Jak šel tvůj 
život?«. Bude to osobní setkání. Dnes budeme mít osobní setkání s Pánem 
v eucharistii. Nemůžeme mít tak osobní setkání s Narozením Páně před dvěma 
tisíci lety, ale chováme jeho památku. Až se však Pán vrátí, dojde k osobnímu 
setkání. Je třeba očistit naději.“ 

„Navzdory starostem a tolikerému zaneprázdnění je třeba kultivovat 
každodenní dimenzi víry,“ pokračoval papež František. „Je třeba opatrovat vnitřek 
svého domu. Náš Bůh je totiž Bohem překvapení. Křesťané by měli denně 
objevovat znamení nebeského Otce a způsoby, jakými nás oslovuje dnes.“ 

  

Po 2. 12.  
kaple na 
proboštství             

Za Charitu v J. Hradci Po 9. 12.         P 
 

Od 18.00 hod.! 
Za † manžele 
Vahalovy a jejich děti 

Út 3. 12.          K       Za † Barboru a Václava 
Kučerovy a syna Václava 

Út 10. 12.       K    Za nová kněžská 
povolání a na dobrý 
úmysl 

St 4. 12.           P 

 

Za † Růženu a Josefa 
Měkutovy a jejich † děti 

St 11. 12.        P Za rodiny Šťastných, 
Ficalovu a Korandovu 

Čt 5. 12.           K                
  

Za † Martinu Kučerovou  Čt 12. 12.        K 
 

Za rodiče Jandovy  
a jejich děti 
 

Pá 6. 12.          P 
 

Od 6.30 hod.!  
Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 
Večerní mše nebude 

Pá 13. 12.       P Od 6.30 hod.!  
Za Vojtěcha Kasku 
 
Večerní mše nebude 

So  7. 12.         P 

 

Na dobrý úmysl  
a za celou rodinu 
 

So 14. 12.       P Za živé i zemřelé 
obyvatele Políkna 

Ne 8. 12. 
 
2. neděle 
adventní 

P: Za farnosti 
K: Za † Martinu 
Kučerovou 
 

Ne 15. 12.  
 
3. neděle 
adventní 

P: Za farnosti 
K:  Na poděkování za 
70 let života a za Boží 
pomoc do dalších let 

 



„Třetí dimenze je nejvšednější, totiž očišťování bdělosti. Bdělost a modlitba jsou 
dvě adventní slova, protože Pán vstoupil do dějin v Betlémě; přijde na konci světa 
a také na konci života každého z nás. Přichází však denně - a kdykoli - do našeho 
srdce vnuknutími Ducha svatého.“ 

Končil Petrův nástupce kázání z liturgie prvního adventního pondělí v kapli 
Domu sv. Marty. 

převzato z vaticannews.va 
 
 

 
Papež ustanovil liturgickou památku P. Marie Loretánské 

 
Papež František rozhodl o zápisu liturgické památky P. Marie Lorentánské 

do kalendáře všeobecné církve. Slavit se bude 10. prosince, v den, kdy se v Loretu 
připomíná translace Svatého domu z Nazareta. 

Novou nezávaznou liturgickou památku ustanovuje dekret, podepsaný 
prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinálem Robertem Sarahem 
a jejím sekretářem arcibiskupem Arthurem Rocheem v den památky P. Marie 
Růžencové (7. října 2019). Připomíná se v něm význam Loretánského poutního 
místa, uctívaného a hojně navštěvovaného od středověkých dob. „Tato svatyně 
připomíná tajemství Vtělení a vede všechny návštěvníky k rozvažování nad plností 
času, v němž Bůh poslal svého Syna narozeného z ženy, a k rozjímání jak nad slovy 
Anděla zvěstujícího Radostnou zprávu tak nad slovy Panny Marie, která 
odpověděla na Boží volání. Zastíněna Duchem svatým se tato pokorná Pánova 
služebnice stala domem božství, nejčistším obrazem svaté církve,“ čteme 
v dekretu. 

Dokument zmiňuje také přímou vazbu loretánského poutního místa na Svatý 
stolec a jeho všeobecnou proslulost. „Před vyobrazením Matky Vykupitele a Církve 
ve Svatém domě odpověděli na své povolání světci a blahoslavení, nemocní vzývali 
útěchu v utrpení a Boží lid začal chválit a vzývat P. Marii Loretánskými litaniemi, 
známými po celém světě.“ Rozhodnutí papeže Františka o zápisu nezávazné 
památky P. Marie Loretánské má napomoci „zejména rodinám, mladým lidem 
a řeholníkům v následování ctností dokonalé učednice evangelia P. Marie, jež 
početím Hlavy církve, přijala k sobě také nás“. 

Nová liturgická památka má proto být zanesena do všech kalendářů, 
liturgických knih pro slavení mše a liturgie hodin. Příslušné liturgické texty byly 
připojeny k dekretu a jejich překlady schválené jednotlivými biskupskými 
konferencemi budou vydány po potvrzení vatikánské Kongregace pro bohoslužbu 
a svátosti. 

 

 
Beseda o Číně 
Ve středu 4. prosince zveme na besedu o cestě do Číny a Tibetu. O své zážitky 
a fotografie se s námi podělí pan Bc. Karel Zábrodský z Charity v Jindřichově 
Hradci. Beseda začne po mši sv. cca v 18. 45 hod. ve velkém sále na proboštství.   
 
Návštěvy nemocných 
V adventním období rádi navštívíme se svatým přijímáním starší a nemocné 
farníky, kteří nemají možnost dostat se do kostela. Pokud tedy máte sami zájem 
o návštěvu kněze či víte o někom, kdo by tuto návštěvu uvítal, obraťte se 
na duchovní správu a domluvíme si termín. 
 
Sbírka na bohoslovce 
V neděli 8. prosince budou sbírky z našich kostelů určeny na podporu bohoslovců 
studujících pro naši diecézi. Předem děkujeme za Váš příspěvek. 
 
Mše sv. pro děti a návštěva Mikuláše 
V neděli 8. prosince bude dopolední mše sv. v proboštském kostele zaměřena 
na rodiny s dětmi. Po jejím skončení navštíví děti sv. Mikuláš a rozdá jim drobnou 
nadílku. Těšíme se na vás . 
 
Bohoslužba na zámku 
V kapli Svatého Ducha na jindřichohradeckém zámku se v neděli 8. prosince 
od 15.00 hod. uskuteční adventní ekumenická bohoslužba slova.  
 
„Vánoční“ jarmark 
Již tradičně připravujeme vánoční jarmark, který proběhne v neděli 15. prosince 
v kavárničce po mši sv. K dostání budou mimo jiné i knihy a kalendáře 
z Karmelitánského nakladatelství. Na jarmark a adventní svařák vás zve spolek 
Hippolyt.  
 
Zpovědní den 
Krásným a důležitým zvykem je připravit se v době adventní na Vánoce přijetím 
svátosti smíření. Využít můžete, kromě obvyklé půl hodiny před mší sv., 
i „zpovědní den“, kdy bude rozšířená příležitost k odevzdání hříchů Božímu 
milosrdenství. Uskuteční se ve čtvrtek 19. prosince od 16.30 hod. v klášterním 
kostele a bude možno přijmout svátost i od zpovědníků ze sousedních farností. 
Prosíme, abyste nespoléhali na zpověď před nedělní dopolední mší v proboštském 
kostele, kdy bývá čas zpovídání omezený, kvůli příjezdu duchovních z předchozí 
mše a přípravě liturgie, a raději využili čas před večerními bohoslužbami. 



 

Z liturgického kalendáře 
Nedělní cyklus čtení A 

 
Neděle  1. 12. – 1. neděle adventní 
 
Úterý  3. 12.  – památka sv. Františka Xaverského, kněze 
Středa  4. 12.  – památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 
Pátek     6. 12. – slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona diecéze 
Sobota   7. 12.  – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
 
Neděle   8. 12. – 2. neděle adventní 
 
Pondělí  9. 12. – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
Úterý     10. 12. – památka Panny Marie Loretánské 
Středa  11. 12.  – památka sv. Damasa I., papeže 
Čtvrtek  12. 12.  – památka Panny Marie Guadalupské 
Pátek     13. 12. – památka sv. Lucie, panny a mučednice 
Sobota   14. 12. – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
 
Neděle  15. 12. – 3. neděle adventní 

 

Oznámení 

Změna v bohoslužbách 
Upozorňujeme, že pondělní ranní mše sv. budeme od adventu sloužit v zimní kapli 
na proboštství. O slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, 
slavené letos v pondělí 9. prosince, 
 však odsloužíme mši sv. v proboštském kostele od 18.00 hod. Ranní mše nebude.   
 
Roráty 
Stejně jako v předchozích letech budeme i letos sloužit v adventním čase „rorátní“ 
mše sv. v proboštském kostele. Slaveny budou od 6.30 hod. vždy v pátek 6., 13. 
a 20. prosince. Po mši jsou účastníci zváni na skromnou snídani do „kavárničky“. 
V uvedených termínech nebudou večerní mše sv.  
 
Oslava P. Sedloně 
Jindřichohradecký rodák P. Martin Sedloň, OMI, si s námi při mši sv. ve středu 
4. prosince od 18.00 hod. v proboštském kostele připomene 20 let od chvíle, kdy 
jej v témže kostele biskup Antonín Liška vysvětil na kněze. 

V pátek 1. listopadu, při slavnostní liturgii v Bazililice Svatého domu v Loretu byl 
vyhlášen rovněž Loretánský svatý rok „P. Marie Královny a Brány nebes“ (Maria 
Regina et Janua Coeli), který začne 8. prosince a zakončen bude 10. prosince 2020. 

Příběh Mariina nazaretského domku 
Příběh Svatého domu v Loretu sahá do konce 13. století. Nazaretský dům, 

v němž Maria vyrůstala a kde se jí dostalo také andělského zvěstování, byl podle 
tradice přenesen anděly do italského Loreta v noci z 9. na 10. prosince 1294. 
O translaci se ve vidění dozvěděl eremita Paolo della Selva, který dostal za úkol 
informovat o zázračné události církevní představené. Pier Giorgio di Tolomei zvaný 
Teramano o tom vypráví v kronice z roku 1465 sestavené na základě poničeného 
zápisu z roku 1300. V záznamu stojí, že v tomto domě „se narodila Panna Maria, 
vyrostla v něm, poté byla pozdravena andělem Gabrielem a konečně v téže 
komůrce živila Ježíše Krista svého syna… Později apoštolové a učedníci přeměnili 
komůrku v kostel a slavili v ní božská tajemství… Později, když obyvatelé Galileje 
a Nazareta opustili víru v Krista a přijali víru Mohamedovu, Andělé vyzdvihli řečený 
kostelík ze svého místa a přenesli jej do Slavonie (východní část Chorvatska, pozn. 
překl.), umístivši jej při hradě zvaném Fiume (1291). Tam však nebyla ctěna tak, jak 
se patřilo P. Marii… Proto ji Andělé z tohoto místa opět vyzdvihli, přes moře odnesli 
na území Recanati (1294) a umístili ji v lese, jenž patřil šlechtičně jménem Loreta. 
Odtud má počátek jméno kostela: „Svatá Maria od Lorety“. Podle příběhu 
následovaly ještě dvě další translace kvůli nedostatečné úctě, až se v noci z 9. 
na 10. prosince ocitl Svatý dům na dnešním místě. Některé výklady přisuzují 
translaci představitelům rodiny Angeli, panující v Epiru na severozápadě Řecka, 
kteří se měli pokusit převést chátrající nazaretský domek ze Svaté země nejprve 
do Trsatu v dnešním Chorvatsku a posléze do Loreta. 

Poutní tradice 
Jisté je, že od počátku 14. století se Loretánský Svatý dům stal jedním 

z hlavních poutních cílů v Evropě. Zastavovali se v něm lidé putující na Monte 
Gargano nebo do Svaté země. V roce 1520 papež Lev X. položil slib pouti do Loreta 
na stejnou úroveň jako pouť do Jeruzaléma. Loretánskou svatyni navštívilo více 
než 50 papežů. Dva z nich, v českých zemích proslulý Pius II. (Enea Silvio 
Piccolomini) a Pavel II., se po modlitbě ve Svatém domě uzdravili z těžkých 
nemocí, a papež Benedikt XV. prohlásil P. Marii Loretánskou za patronku letců. 

Moderní potvrzení autenticity 
Novodobé zkoumání vedené boloňským profesorem archeologie Neriem 

Alfierim potvrdilo, že konstrukce domu neodpovídá stavebním zvyklostem 13. 
století v kraji Marche. Dům navíc nemá vlastní základy a spočívá na cestě. Tvoří jej 
pouhé tři stěny, postavené z kamenů (oproti místní tradici cihelné architektury) 
avchod je umístěn atypicky v delší zdi. Pod domkem byly nalezeny dvě mince 
odpovídající době translace a badatelům se podařilo také identifikovat pyl 



pocházející z Palestiny. V roce 1982 architekt Nanni Monelli prokázal, že základy 
Svatého domku zůstaly v Nazaretě a absenci čtvrté stěny vysvětlil tím, že domek 
původně přiléhal jednou stranou k jeskyni, jež tvořila další obytnou místnost. 
Vedle dalších detailů potvrzujících palestinskou provenienci, bylo na domku 
nalezeno také na 50 nápisů, odkazujících k židokřesťanskému prostředí 
v Nazaretě. 

Dům Božího syna domem všech Božích dětí 
Smysl Loretánského domku postihl papež Jan Pavel II. ve svém rozjímání 

nad místem, kde vyrůstal Ježíš: „…v nazaretském domě jakoby byly vepsány dějiny 
všech lidí, protože každý člověk je spojen s „domem“, v němž se narodil, pracuje, 
odpočívá, setkává se s ostatními. Příběh každého člověka je pak zvláštním 
způsobem spojen s jedním domem, domem svého dětství, svých prvních kroků 
životem. A je výmluvné a důležité pro nás všechny, že tento výjimečný a jedinečný 
Člověk, který je jednorozeným Synem Božím, rovněž chtěl spojit svůj příběh 
s domem, s domkem v Nazaretu, který podle evangelijního vyprávění hostil Ježíš 
z Nazareta po celé jeho dětství, dospívání a mládí, tedy v jeho tajuplném lidském 
dozrávání… Dům Syna člověka je tedy univerzálním domem všech adoptivních 
Božích dětí. Příběh každého člověka v jistém smyslu prochází skrze tento 
dům…“ (Z listu Jana Pavla II. k Sedmistému loretánskému výročí, adresovanému 
tamnímu arcibiskupovi Pasqualovi Macchimu 15. srpna 1993. 

převzato z vaticannews.va 

 

 

P. Jan Vacek –  26. probošt jindřichohradecký 

V následujících adventních dnech si 
připomeneme 90. výročí úmrtí vzácného kněze a 
26. jindřichohradeckého probošta P. Jana 
Evangelisty Vacka. Toto jméno naprosté většině 
čtenářů farních listů v současnosti již nic neříká, 
přesto si myslím, že malé ohlédnutí za jeho životem 
svůj smysl má.  

P. Jan Vacek se narodil v obci Proseč – Obořiště 
u Nové Cerekve na Pelhřimovsku dne 12. prosince 
1866. V Jindřichově Hradci vystudoval gymnázium 
a v Českých Budějovicích bohosloveckou fakultu. 
V roce 1890 byl vysvěcen na kněze a následně 
působil jako kaplan v Kamenici nad Lipou. Dalším 
místem jeho působení byl nedaleký Božejov, kde již 
zastával funkci faráře ve zdejší farnosti. V této době 
byl zvolen poslancem zemského sněmu. Ke dni 1. 

března 1909 byl jmenován duchovním správcem farnosti Kostelní Radouň. Dne 7. 
března 1909 byl slavnostně přivítán místními farníky ve svém novém působišti. Místo 
uvítací hostiny věnoval 400 zlatých na založení čtyř knihoven ve farních obcích 
(Kostelní Radouň, Okrouhlá Radouň, Horní Radouň a Starý Bozděchov). Dne 11. června 
1911 byl zvolen poslancem říšské rady. Z tohoto důvodu byl dosazen na zdejší faru 
osobní kaplan P. Václav Vitoušek, který zastupoval P. Vacka v době jeho 
nepřítomnosti. Během I. Světové války nebyla svolávána říšská rada a proto byl P. 
Vitoušek odvolán. P. Jan Vacek se zasloužil o zvelebení kostela sv. Víta v Kostelní 
Radouni a byl činný nejen v duchovní správě, ale i ve veřejném životě. 

Ke dni 1. dubna roku 1923 byl jmenován proboštem a městským vikářem 
v Jindřichově Hradci. Na cestu do jeho nového působiště ho vyprovázelo velké 
množství vděčných radouňských farníků, kteří jeli na 25 povozech. Velkolepého uvítání 
se mu dostalo i v Jindřichově Hradce, jehož obyvatelé do jeho příchodu vkládali velké 
naděje a očekávání, která byla za jeho nedlouhého působení naplněna. Situace po I. 
světové válce totiž nebyla pro českou církev příznivá a až do konce 20. let 20. století 
čelila výpadům a osočování z proticírkevních kruhů jako instituce spojená s bývalou 
rakousko – uherskou monarchií. 

P. Jan Vacek byl v Jindřichově Hradci členem městské rady. V době jeho působení 
se mu dostalo velké cti, když mohl v Jindřichově Hradci přivítat prvního 
československého presidenta T. G. Masaryka.  

P. Jan Vacek zemřel náhle, stižen mrtvicí, dne 18. prosince roku 1929. Pochován byl 
na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice za velké účasti veřejnosti a církevních 
představitelů. Jeho náhrobek a místo posledního odpočinku zde již bohužel 
nenajdeme, protože byl, jako naprostá většina náhrobků na tomto hřbitově, zrušen, 
resp. zničen.  

Obraz P. Jana Vacka můžeme dodnes vidět na 
proboštství ve „velkém“ sále mezi podobiznami 
jindřichohradeckých proboštů. 

V knize Nezapomenutelné osobnosti v historii 
města Jindřichův Hradec je tomuto vzácnému 
knězi a člověku věnován odstavec s jeho stručným 
životopisem. Ke cti autorů této publikace budiž 
uvedeno, že do tohoto registru významných 
osobností byl jimi zařazen i P. Jan Vacek. 
Bezpochyby si to zaslouží. 

R.I.P. 
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