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O Otčenáši - Jako i my odpouštíme našim viníkům 
Katecheze papeže Františka z 24. dubna 2019, nám. sv. Petra 

 
Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
 
Dnes dokončíme katechezi o páté prosbě Otčenáše, a zastavíme se u výrazu 

»jako i my odpouštíme našim viníkům« (Mt 6,12) [Italské znění Otčenáše užívá 
na místo „viníků“ výraz „dlužníci“ pozn. překl.]. Viděli jsme, že před Bohem je člověk 
dlužníkem. Od Něho jsme dostali všechno, na poli přirozenosti i milosti. Náš život 
není jenom chtěný, ale také Bohem milovaný. Opravdu neexistuje prostor 
pro domýšlivost, když spínáme ruce k modlitbě. V církvi neexistují „selfmademani“, 
tedy takoví, kteří se vypracovali svým vlastním úsilím. Všichni jsme dlužníky Boha 
a mnoha lidí, kteří nám vytvořili příznivé podmínky k životu. Naše identita staví 
na obdrženém dobru, a tím je především život. 

Kdo se modlí, učí se říkat „děkuji“. A my často zapomínáme děkovat. Jsme 
sobci.  Kdo se modlí, učí se tedy děkovat, a prosí Boha, aby k němu či k ní byl laskavý. 
Jakkoli se snažíme, vždycky nám u Boha zůstává nesplatitelný dluh, který nebudeme 
moci nikdy uhradit. On nás má rád nekonečně víc než my Jeho. A jakkoli se snažíme 
žít podle křesťanského učení, vždycky bude v našem životě něco, zač budeme prosit 
o odpuštění. Pomysleme na dny, prožité lenivě, na chvíle, kdy se v našem srdci 
uchytila nevraživost apod. Toto jsou zkušenosti, bohužel nikoli zřídkavé, které nás 
vedou k úpěnlivé prosbě: »odpusť nám naše viny«. Takto prosíme o odpuštění 
Boha. 

Vcelku vzato by tato invokace mohla mít pouze tuto první část. Avšak Ježíš k ní 
připojuje druhou, s níž vytváří jediný celek. Vztah vertikální blahosklonnosti Boha 
se štěpí a tlumočí do nového, horizontálního vztahu k našim bratřím. Dobrý Bůh nás 
zve, abychom byli všichni dobří. Obě části invokace jsou vázány neúprosnou 

Po 24. 2.  
kaple na 
proboštství             

Za Charitu v J. Hradci Po 2. 3.  
kaple na 
proboštství       

Za † z rodiny 
Čejkovy a Jizbovy  
a za duše v očistci 
 

Út 25. 2.             K 
 

Za pana Iva Kloboučníka  
a jeho blízké a příbuzné 

Út 3. 3.         K 
 

Za † Miroslava 
Lauschmanna  
a jeho rodinu  

St 26. 2.              P 

 

Za † členy rodiny Špirkovy  
a Maiwaldovy 

St 4. 3.          P Za živé děti a jejich 
rodiny 

Čt 27. 2.             K 
 

Za duše v očistci a na dobrý 
úmysl 

Čt 5. 3.          K Za † Anežku a Jana 
Kadlecovy a rodiče 
z obou stran 

Pá 28. 2.             P 
 

Za † Josefa Bednáře, Alenu 
Floriánovou, jejich rodiče 
a prarodiče 

Pá 6. 3.         P  Za milost a dary 
Ducha Sv. pro 
Jaroslava 

So  29. 2.             

 

Za † Aloise a Pavla Markovy 
a duše v očistci 

So 7. 3.         P Za přípravu letního 
ministrantského 
tábora 

Ne 1. 3. 
 
1. neděle  
postní 

P: Za farnosti 
K:   Za † rodiče Machovy  
a Lackovy, za manžela 
Vlastimila a syna Jiřího 

Ne 8. 3.  
 
2. neděle 
postní 

P: Za farnosti 
 
K:  Za 14 kmotřenců 

  



spojkou. Prosíme Pána, aby nám odpustil naše viny, naše hříchy „jako“ i my 
odpouštíme svým přátelům, lidem, s nimiž žijeme, a těm, kteří se k nám nezachovali 
pěkně. 

Každý křesťan ví, že pro něho existuje odpuštění hříchů. Když Ježíš svým 
učedníkům vykresluje Boží tvář, načrtává ji výrazy laskavého milosrdenství. Říká, 
že v nebi je větší radost nad jedním hříšníkem, který lituje, než nad zástupem 
spravedlivých, kteří obrácení nepotřebují (srov. Lk 15,7.10). V evangeliích není nic, 
co by budilo pochybnosti o tom, zda Bůh odpouští hříchy tomu, kdo je správně 
disponován a prosí o nové objetí. 

Tato překypující Boží milost je však vždycky závazná. Kdo mnoho přijal, musí se 
naučit mnoho dávat a neponechávat si to, co obdržel jenom pro sebe. Kdo dostal 
mnoho, musí se naučit mnoho dávat. Není náhodou, že Matoušovo evangelium 
po podání Otčenáše zdůrazňuje ze sedmi proseb této modlitby právě bratrské 
odpuštění: »Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš 
nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše 
poklesky« (Mt 6,14-15). To je silné! Nejednou jsem slyšel někoho říkat: „Tomu 
člověku nikdy neodpustím! To, co mi udělal, nikdy neodpustím.“ Pokud však 
neodpustíš, neodpustí ti Bůh. Ty zavíráš dveře. Přemýšlejme o sobě, zda jsme s to 
odpouštět nebo nikoli. Jistý kněz v jiné diecézi mi jednou vyprávěl, jak přišel 
s posledními svátostmi za umírající stařenkou. Ubohá žena již nemohla mluvit. Kněz 
se jí ptá: „Litujete svých hříchů?“ Paní přikývla, což bylo postačující, poněvadž již 
nemohla mluvit. A potom se jí kněz zeptal: „Odpouštíte druhým?“ A paní, která 
umírala, řekla: „Ne.“ Kněze to znepokojilo. Jestli neodpustíš ty, neodpustí ti Bůh! 
Přemýšlejme o tom my, kteří jsme tady, zda odpouštíme nebo jsme schopni 
odpustit. Někdo může zjistit, že odpustit nemůže. Pokud to tedy nedokážeš, pros 
Pána, aby ti k tomu dal sílu: Pane, pomoz mi odpustit! Tady nacházíme spojitost 
mezi láskou k Bohu a láskou k bližnímu. Láska volá lásku, odpuštění volá odpuštění. 

Rovněž u Matouše nacházíme intenzivní podobenství o bratrském odpuštění 
(srov. Mt 18,21-35). Poslyšme jej. Byl jeden služebník, který měl vyrovnat u svého 
krále obrovský dluh: deset tisíc hřiven! Byla to suma, kterou nebylo možné uhradit. 
Stane se však zázrak, a onen služebník obdrží nejenom odklad splátky, nýbrž úplné 
prominutí dluhu. Nenadálá milost! Právě tento služebník se však krátce poté rozlítí 
na svého bratra, který mu dluží sto denárů, drobnost, a přestože jde o dostupnou 
částku, nepřijímá jeho omluvu, ani prosbu o odklad. Proto jej pán nakonec zavolá 
a donutí splácet. Neboť nesnažíš-li se odpustit, nebude ti odpuštěno; nesnažíš-li se 
milovat, nebudeš milován. 

Ježíš zasévá do mezilidských vztahů sílu odpuštění. Ne všechno se v životě 
vyřeší spravedlností. Zejména tam, kde se má učinit přítrž zlu, musí někdo milovat 
víc než je povinen, aby se opět dostalo milosti. Zlo se umí mstít, a pokud mu není 
učiněna přítrž, hrozí, že přeteče a udusí celý svět. 

 
Diecézní setkání mládeže 
Diecézní biskup Mons. Kročil se tradičně setká s mladými lidmi před Květnou nedělí, 
tj. letos v pátek 3. a sobotu 4. dubna, kdy bude v Českých Budějovicích připraven 
bohatý a zajímavý program Diecézního setkání mládeže. Srdečně zveme a těšíme 
se, že se podaří i společná cesta s P. Jendou vlakem na setkání, jako tomu bylo 
v minulých letech.  
 

Farní pouť 
V letošním roce budeme putovat po stopách mučedníka P. Josefa Toufara na místa 
spjatá s jeho působením. To jest do Želivského kláštera, Zahrádky a Číhošti. Pouť 
plánujeme na sobotu 23. května 2020. Bližší podrobnosti budou zveřejněny později. 
 

Diecézní pouť 
Také je dobré si již nyní zapsat do diáře termín pouti diecézní. Ta se letos uskuteční 
v sobotu 3. října 2020 v Českých Budějovicích, převážně v klášteře na Piaristickém 
náměstí a bude směřována k osobě sv. Jana Nepomuckého a tématu vody jakožto 
Božího daru. Také v tomto případě budou další podrobnosti včas zveřejněny.  
 
 

 

 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 

Nedělní cyklus čtení A. Lekcionář postní (II. díl). Čtvrtý a první týden Breviáře. 
 

Neděle   23. 2. – 7. neděle v mezidobí 
 
Středa  26. 2. – Popeleční středa – den přísného postu 
 
Neděle  1. 3. –  1. neděle postní  
     
Středa  4. 3. –  připomínka sv. Kazimíra 
Sobota  7. 3. – připomínka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic 
 
Neděle  8. 3. – 2. neděle postní 

 
 
 
 



Mše pro rodiny s dětmi 
V neděli 1. března bude sloužena v proboštském kostele mše sv. se zaměřením 
pro rodiny s dětmi. Začátek je od 9.30 hod. Hudbou doprovází Petrovy klíče a děti 
z farnosti. 
 

Nepřítomnost probošta 
V době od pondělí 2. do pátku 6. března se P. Ivo Prokop zúčastní kněžských 
duchovních cvičení a nebude přítomen ve farnostech.  V naléhavých případech se 
obracejte na pana farního vikáře P. Turka. 

 
Přednáška P. Jendy 
Ve středu 4. března vás srdečně zveme na přednášku P. Jendy Turka na téma 
Stvoření světa a Bible. Začátek je jako obvykle od 18.45 hod. v sále na proboštství.  

 
Duchovní obnova s P. M. Sedloněm na téma „Na cestách Božího slova“ 
Obnova se uskuteční v sobotu 7. března. 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. Martin Sedloň a bude se při ní zpovídat. 
 

Křížové cesty 
Pobožnosti křížové cesty, při kterých uvažujeme o umučení a smrti našeho Spasitele 
Ježíše Krista budou od pátku 28. února po celou postní dobu každý týden: neděle – 
klášterní kostel (klášterní chodba) od 17.30 hodin, středa a pátek – proboštský 
chrám od 17.30 hodin. 
 

Postní pokladničky 
Tak jako v předchozích letech, budou i letos v našich kostelích k dispozici 
papírové pokladničky, do nichž můžeme v době postní ukládat to, co ušetříme 
omezením našeho konzumu a zřeknutím se různých zbytečností, za něž občas 
vydáváme své peníze. Po Velikonocích kasičky vybereme a uspořená částka 
bude věnována z poloviny na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity 
a druhá polovina poslouží Pastoračnímu centru k šíření poznání Krista těm, kdo 
ho dosud neznají. 
 

Velikonoční pohledy pro misie 

Po celou dobu postní můžete pomoci chudým dětem ve světě, zakoupením 
misijních pohlednic. Ty budou vystaveny na stole po boční straně kostela. Misijní 
kasička pak bude k dispozici v sakristii. Děkujeme, že pomáháte. 

 

Zákon odvety, podle něhož to, cos ty udělal mně, udělám já tobě, nahrazuje 
Ježíš zákonem lásky: co Bůh učinil mně, vrátím tobě! Přemýšlejme dnes, v tomto 
tak krásném velikonočním týdnu, zda jsem schopen odpustit. A necítím-li se toho 
schopen, musím prosit Pána, aby mi dal milost odpustit, protože umění odpustit je 
milost. 

Bůh každého křesťana obdarovává milostí psát dějiny dobra v životě svých 
bratří, zejména těch, kteří se dopustili něčeho politováníhodného a pomýleného. 
Jedním slovem, objetím a úsměvem můžeme předávat druhým to nejcennější, co 
jsme dostali. A co je tím nejcennějším, co jsme dostali? Odpuštění, které musíme 
být schopni udělovat také druhým. 

  
Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz 

 

 
 
 

Cílem naší cesty světem je Pán 
Homilie papeže Františka při liturgii Popeleční středy 6. března 2019,  

bazilika sv. Sabiny na Aventinu v Římě 
 

»Zatrubte na polnici, nařiďte půst« (Jl 2,15), říká prorok v prvním čtení. Postní 
dobu zahajuje pronikavý zvuk polnice, který uším nelahodí, leč vyhlašuje půst. Tento 
mocný zvuk má zvolnit náš život, který stále spěchá, ale často neví kam. Volá, 
abychom zastavili, vykročili k podstatnému a postili se od nadbytečností, které 
působí roztěkanost. Je to budíček pro duši. 

 
Zvuk tohoto budíku provází stručný a zarmoucený vzkaz, který Pán předává 

prorokovými ústy: »Obraťte se ke mně« (v.12). Obraťte se. Máme-li se obrátit, 
znamená to, že jsme měli namířeno jinam. Postní doba je časem znovu objevení 
životního kurzu. Stejně jako při chůzi je totiž na naší životní dráze opravdu 
směrodatné neztratit ze zřetele cíl. Pokud se však zájmem cesty stane výhled 
do okolí nebo zastávka k jídlu, nedojde se daleko. Každý z nás se může ptát: hledám 
kurz své životní cesty? Anebo mi stačí žít ze dne na den, myslet jen na to, abych se 
měl dobře, vyřešil nějaký ten problém a trochu se pobavil? A jaký je ten kurz? Možná 
snaha o zdraví, o kterém mnozí tvrdí, že je nejpřednější, ale které dříve či později 
pomine? Možná majetek a blahobyt? Kvůli tomu však na světě nejsme. Obraťte se 
ke mně, praví Pán. Ke mně. Cílem naší cesty světem je Pán. Kurz je třeba zaměřit 
k Němu. 
 

http://www.radiovaticana.cz/


Ke znovu objevení tohoto kurzu je nám dnes nabízeno znamení: popelec na čelo. 
Je to znamení, které nám umožňuje přemýšlet o tom, co nosíme v hlavě. Naše 
myšlenky často sledují pomíjivé věci, které přicházejí a odcházejí. Jemná vrstva 
popela, kterou přijmeme, má delikátně a pravdivě naznačit, že ze spousty věcí, které 
nosíš v hlavě a po kterých se každodenně sháníš a pídíš, nezůstane nic. Jakkoli 
se namáháš, žádný majetek si s sebou z života neodneseš. Pozemské statky se 
rozplynou jako prach ve větru. Majetky jsou provizorní, moc pomine a úspěch 
se vytratí. Dnes dominující kultura zdání, která nás svádí, abychom žili pro pomíjivé 
věci, je obrovský klam. Je totiž jako plamen: jakmile dohoří, zanechá jen popel. 
Postní doba je opětovným objevením toho, že jsme učiněni pro oheň, který plane 
navěky, nikoli pro popel, který hned vyhasne; pro Boha, nikoli pro svět; 
pro nebeskou věčnost, nikoli pro pozemský klam; pro svobodu dětí, nikoli 
pro otročení věcem. Můžeme se dnes zeptat: na čí straně jsem? Žiji pro oheň nebo 
pro popel? 

 
Na této cestě obrácení k podstatnému, jíž je postní doba, evangelium podává tři 

etapy, kterými máme projít na Pánův pokyn bez pokrytectví a předstírání. Jsou to 
almužna, modlitba a půst. K čemu jsou? Almužna, modlitba a půst nás přivádějí 
k jediným třem skutečnostem, které nezanikají. Modlitba nás pojí k Bohu, 
dobročinná láska k bližnímu, půst k nám samotným. Bůh, bratři a můj život: to jsou 
tři skutečnosti, které nekončí v nicotě a do nichž je třeba investovat. Postní doba 
nás tedy zve, abychom hleděli: k Nejvyššímu modlitbou, jež osvobozuje 
od horizontálního a mělkého života, ve kterém nacházíme čas pro sebe, ale 
zapomínáme na Boha; potom k druhému dobročinnou láskou, jež osvobozuje 
od marnivosti mít, od smýšlení, podle něhož jdou věci dobře, pokud vyhovují mně; 
a nakonec nás zve, abychom pohlédli do svého nitra půstem, který nás osvobozuje 
od lpění na věcech a na světskosti, která uspává srdce. Modlitba, dobročinná láska 
a půst – tři investice do pokladu, který trvá. 

 
Ježíš řekl: »Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce« (Mt 6,21). Naše srdce 

vždycky někam směřuje, jako buzola hledající směr. Lze ho přirovnat také 
k magnetu: potřebuje k něčemu přilnout. Avšak přilne-li pouze k pozemským 
věcem, stane se dříve či později jejich otrokem. Věci, které mají sloužit, se stanou 
věcmi, kterým se slouží. Vzhled, peníze, kariéra, zábava – žijeme-li pro ně, stanou 
se modlami, které nás používají; sirénami, které nás mámí a potom nechávají 
napospas. Jestliže však srdce přilne k tomu, co nepomíjí, nalezneme sebe a staneme 
se svobodnými. Postní doba je časem milosti, jež osvobozuje srdce od marností. Je 
dobou uzdravení ze závislostí, jež nás svádějí. Je časem, kdy upřít pohled k tomu, co 
zůstává. 

Kam tedy upřít zrak v postní době? To je prosté. K Ukřižovanému. Ježíš na kříži 
je jako životní buzola, která ukazuje k nebi. Prostota dřeva, Pánovo mlčení 
a sebezřeknutí z lásky nám ukazují potřebu prostšího života osvobozeného 
od přílišného shonu po věcech. Ježíš nás z kříže učí mocné odvaze odříkání. Pod tíží 
nadměrných břemen totiž nepostoupíme vpřed. Potřebujeme se uvolnit 
od chapadel konzumismu i léček sobectví, od stále rostoucí chtivosti, od neustálé 
nespokojenosti, od srdce zavřeného potřebám chudých. Ježíš, který na dřevě kříže 
plane láskou, nás volá k životu, který hoří pro Něho a neztratí se nikdy v popelu 
světa, k životu, který žhne láskou a nikdy nezaniká v průměrnosti. Je život, který 
od nás požaduje, obtížný? Ano, ale vede k cíli, jak ukazuje postní doba, jež začíná 
popelcem, ale vrcholí ohněm Velikonoční noci a objevem, že Ježíšovo tělo není 
v hrobě zpopelněno, nýbrž slavně vzkříšeno. Platí to i pro nás, kteří jsme prach, 
pokud se obrátíme se svými slabostmi k Pánu, vydáme se na cestu lásky 
a obejmeme život, který nezaniká. Jistě se tak ocitneme v radosti. 

 
Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz 

 
 
 

OZNÁMENÍ 
Františkánské setkání 
V úterý 25. února se na proboštství uskuteční setkání františkánských terciářů 
a přátel františkánského řádu. Setkání začne v 15.30 hod. Také večerní mši sv. bude 
sloužit františkán P. Eliáš Paseka, OFM. 
 

Popeleční středa 
V úterý 25. února končí první část liturgického mezidobí a ve středu 26. února začíná 
letošní čtyřicetidenní půst, příprava na Velikonoce. V tento den bude při mši sv. 
udílen věřícím popelec na znamení pomíjivosti tohoto světa a naší ochoty usilovat 
o to, co je věčné. Popeleční středa (stejně jako Velký pátek) je dnem přísného postu, 
kdy bychom si měli odříci nejen masité pokrmy, ale také se omezit v množství jídla 
a nasytit se pouze jednou za celý den. Naopak bychom se měli v tento den věnovat 
modlitbě a přijít na mši sv.  
Také bychom se měli začít připravovat na svátost smíření, kterou má každý křesťan 
přijmout minimálně jednou do roka. Pro ty, kdo z vážných důvodů nemohou přijít 
v tento den na bohoslužbu, bude udílen popelec při mši o 1. postní neděli 1. března. 
(Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. Půst 
se nevztahuje na nemocné, na ty, kdo vykonávají těžkou fyzickou práci, nejsou jím 
vázáni ani ti, kdo jsou na cestách, stejně tak i ti, kteří jsou odkázáni na stravu 
od jiných, např. v závodních jídelnách, domovech důchodců apod.) 


