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Velikost lásky dává Bůh pochopit svým umenšením 
(z homilie papeže Františka v Domě sv. Marty) 

 
Boží láska nemá hranice, avšak její velikost se projevuje v malých věcech 

a v laskavosti – kázal papež František v dnešní homilii v Domě sv. Marty. Kristus 
po nás nechce velké projevy o lásce, nýbrž malá a konkrétní gesta, pokračoval 
Svatý otec. 

 

Po 15. 6.   8. 00 P 
 

Na poděkování za 75  

a 80 let života 
s prosbou o další Boží 
ochranu 

Po 22. 6. 8.00 P 
 

Za Charitu v J. 
Hradci 
 

Út 16. 6.             K 
 

Za † rodiče Váhalovy  

a jejich děti 

Út 23. 6.          K 
 

Na poděkování  
za 50 let života 
 

St 17. 6.              P 

 

Za naši duchovní 
správu 

St 24. 6.  

Kostel sv. Jana 
Křtitele           

Za Bětku Farionovou 

Čt 18. 6.             K Za † rodinu Slancovu  
a Krafkovu 

Čt 25. 6.           K 
  

Za † Jaroslava 
Petráka a rodiče 

Pá 19. 6.             P 
 

Za Honzu Hladkého Pá 26. 6. 8.00 P Za † Růženu 
Hůlkovou a Hermínu 
Tulisovou 

So  20. 6.            P 

 

Za † Stanislava Smrčku So 27. 6.         

15.00 kostel  
v Lodhéřově                 
 

Za † Františka 
Kopečného, syna 
Karla obě manželky 
a duše v očistci 

V J. Hradci mše není                    

Ne 21. 6. 
12. neděle  
v mezidobí 

9.30 P: Za farnosti 
18.00 P:  Za † Věru 
Švarcovou 

Ne 28. 6.  
13. neděle  
v mezidobí  

9.30 P: Za farnosti 
18.00 P:  Za pomoc 
Boží a přímluvu 
Panny Marie  
v nemoci 

  



Liturgický kalendář dnes připomíná slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. 
Papež František proto označil dnešní den za svátek Boží lásky a věnoval svou 
promluvu tomuto tématu. Bůh nás miloval první, On je tím prvním, kdo miluje, 
zdůraznil v úvodu. Proroci tuto pravdu vyjadřovali symbolickým odkazem ke 
květu mandlovníku, který z jara kvete jako první, řekl papež a dodal: „Takový je 
Bůh, vždy první! Jako první nás čeká, první nás miluje a jako první nám pomáhá“. 
Porozumět Boží lásce však není snadné. Apoštol Pavel v dnešním čtení odkazuje 
k „nevystižitelnému Kristovu bohatství“, ke skrytému tajemství 

„Je to nepochopitelná láska. Kristova láska přesahuje každé poznání. 
Přesahuje všechno. Tak veliká je láska Boží. Jeden básník řekl, že je jako „moře, 
bez břehů a beze dna…“. Moře bez hranic. Taková je Boží láska, láska, kterou 
dostáváme.“ 

 
V dějinách spásy nám Pán zjevoval svoji lásku, jako „velký pedagog“, podotkl 

papež František. S odkazem na slova proroka Ozeáše pak poukázal na to, že 
k tomu neužíval svou moc. „Učil svůj lid chodit, držel ho za ruku. Pečoval o něj. 
Vodil ho za ruku, byl mu nablízku jako tatínek,“ pokračoval papež. 

„Jak Bůh projevuje lásku? Ve velikých věcech? Nikoli. Umenšuje se stále víc až 
k malým projevům něhy a dobroty. Činí se malým. Přibližuje se. A touto blízkostí, 
tímto umenšením, nám dává pochopit velikost své lásky. Veliké se dává pochopit 
skrze malé.“ 

 
Nakonec Bůh poslal svého Syna, ale „poslal ho v těle“ a Syn se pokořil až 

k smrti. V tom spočívá tajemství Boží lásky. Největší velikost se vyjadřuje 
v nejmenší nepatrnosti. Právě v tom spočívá cesta křesťana: 

„Když nás Ježíš chce poučit, jaký má být křesťanský postoj, jmenuje jen málo 
věcí. Předkládá onen známý protokol, podle něhož budeme souzeni (Mt 25). A co 
tedy říká? Nikoli: „Myslím, že Bůh je takový či onaký. Pochopil jsem Boží lásku.“ 
Vůbec ne! Říká: Konal jsem Boží lásku v malém. Dal jsem najíst hladovému, napít 
žíznivému, navštívil jsem nemocného, vězněného. Právě skutky milosrdenství 
jsou cestou lásky, skrze něž nás Ježíš nepřestává učit, prostřednictvím této – 
veliké – Boží lásky!“ 

 
Nemáme tedy vést velké řeči o lásce – uzavírá papež, nýbrž být mužové a 

ženy, „kteří dokáží konat tyto malé věci pro Ježíše, pro Otce“. Skutky 
milosrdenství jsou tedy pokračováním této lásky, která se umenšuje, přichází 
k nám a my ji neseme dále – kázal papež František v Domě sv. Marty. 

 
Převzato z www.vaticannews.va 

 

Mše u sv. Jana Křtitele 

Ve středu 24. června o slavnosti Narození sv. Jana Křtitele bude sloužena mše 
sv. v bývalém minoritském klášterním kostele sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici. 
Mše začne od 18.00 hod. Mše v proboštském kostele nebude. 

 
Mše v Klášteře u Nové Bystřice 

U příležitosti vikariátní schůze ve čtvrtek 25. června budou slavit kněží našeho 
vikariátu koncelebrovanou mši sv. v paulánském kostele Nejsvětější Trojice 
v Klášteře u Nové Bystřice. Začátek mše sv., na niž jsou věřící srdečně zváni, je 
od 9.30 hod.  

 
Mše 26. června 

V pátek 26. června bude mše sv. mimořádně již dopoledne od 8.00 hod. a to 

v proboštském kostele. 
 
Pouť v Lodhéřově 

Rád bych i letos pozval jindřichohradecké farníky na pouť ke cti sv. apoštolů 
Petra a Pavla do kostela v Lodhéřově. Poutní mše sv. tam bude sloužena 
v sobotu 27. 6. od 15.00 hod. Z důvodu této bohoslužby nebude večerní mše sv. 
v Jindřichově Hradci.  Intence Za † Františka Kopečného, syna Karla obě 
manželky a duše v očistci bude odsloužena v Lodhéřově. 

 
Kněžská výročí 

18. 6. – P. Václav Habart, dožívá se věku 80 let 
23. 6. – P. Ivo Prokop, dožívá se věku 50 let 
30. 6. – P. Petr Koutský, třicáté výročí kněžského svěcení 
30. 6. – P. Ivo Valášek, třicáté výročí kněžského svěcení 
  1. 7. – P. Václav Šika, dvacáté výročí kněžského svěcení 
 

Všem našim oslavencům přejeme vše nejlepší, hodně radosti, trpělivosti, 
vytrvalosti, lásky a Božího požehnání do dalších let jejich působení 

a děkujeme jim, že jsou tu s námi a pro nás. 
 
 
Příští farní zpravodaj č. 18-19/2020 vyjde 28. 6. na období 29. 6. až 26. 7. 



 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 

Neděle  14. 6.  – 11. neděle v mezidobí 

Pondělí 15. 6.  – památka sv. Víta, mučedníka 
Pátek  19. 6.  – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  
Sobota  20. 6.   – památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
 
Neděle 21. 6.  – 12. neděle v mezidobí 
 
Pondělí 22. 6.  – památka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora,  

   mučedníků 
Středa  24. 6.  – slavnost Narození svatého Jana Křtitele 
Pátek  26. 6.  – památka sv. Jana a Pavla, mučedníků 
Sobota  27. 6.  – památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele  

   církve 

Neděle 28. 6. – 13. neděle v mezidobí 

 
 

OZNÁMENÍ 

Ekumenická bohoslužba za hospic 

Ve středu 17. června se v evangelickém kostele v Mertových sadech uskuteční 
od 18.00 hod. ekumenická bohoslužba za Hospic sv. Kleofáše, jeho klienty 
a jejich příbuzné, i za všechny, kdo o ně pečují. Po bohoslužbě bude příležitost 
k setkání a sdílení.  

 
Pouť v Dolní Pěně 

V kostelíku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Dolní Pěně se koná poutní mše sv. 
v sobotu 20. června od 11.00 hod. Srdečně zveme. 

 
Pouť v Deštné a Kostelní Radouni 

Tradiční deštenská pouť k sv. Janu Křtiteli se uskuteční v neděli 21. června. Mše 
sv. bude sloužena v bývalém lázeňském kostelíku sv. Jana Křtitele od 11.00 hod. 
Ve stejný den se slaví i pouť v Kostelní Radouni. I zde začne poutní mše sv. 
v 11.00 hod. a to ke cti svatého Víta, patrona zdejšího kostela. 

 
 

K Svátku Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
 
Křesťan si ve svém srdci musí znovu připomínat, že je milovaným Božím 

dítětem. Každý z nás totiž vnitřně o lásce pochybuje a samozřejmě i o lásce 
Boží. Tuto pochybnost zasel do srdce člověka Zlý. Snaží se nám namluvit, 
že Bůh je nepřítelem naší svobody, že si nepřeje, abychom byli šťastní. Snaží 
se nám namluvit, že Bůh je zachmuřeným a přísným soudcem a nedokáže 
mít pochopení s našimi křehkostmi. Abychom pochopili a opravdově prožili, 
že jsme milovanými Božími dětmi, musíme přijít k Ježíšovu srdci! 

„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás 
občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý 
a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí 
a mé břemeno netíží.“ (Mt 11,28-30) 

Pojďte ke mně! Ne s vlastními zásluhami, ale s tím, co vás unavuje 
a obtěžuje. Pojďte ke mně, aniž byste maskovali, jak na tom skutečně jste, 
co není v pořádku a v čem jste slabí. Pojďte ke mně a otevřete mi své srdce, 
vyprávějte mi o svém soužení i o svých hříších! 

Pojďte ke mně! Ve mně najdete odpočinek, po němž tolik toužíte, a pokoj, 
po němž prahnete! Není těžké přijmout mou vůli, protože mé jho netlačí 
a mé břemeno netíží. 

Když upneme svůj pohled na Ježíše „tichého a pokorného srdcem“ 
a začneme jej skutečně poslouchat, osvobodíme se od břemene 
náboženství. Náboženství, které je chápáno jen jako výkon obřadů, zásluh, 
skutků a povinností. 



V Ježíši se zjevuje tvář milujícího Boha, který má moc naplnit nejhlubší 
touhy duše každého člověka. Víra osvobozená od břemene náboženství 
se mění ve zkušenost přijetí nové, shůry pocházející síly. Její přijetí člověku 
dovoluje neúnavně běžet – téměř jako na orlích křídlech – vstříc lásce, která 
nás předchází a učí toužit po tom, co slibuje. 

„Pojďte!“ Když nás Ježíš takto zve, dobře ví, že skutečné utrpení se snaží 
člověka uzavřít do samoty a potopit do bahna zoufalství. Ježíš neočekává, 
že ti, kteří trpí pod tíhou zla, k němu přijdou ze své vlastní iniciativy. 
A protože je miluje, sám se k nim obrací se svým pozváním „Pojďte ke mně“ 
a jde jim vstříc.  

Ježíš se obrací k unaveným, sklíčeným a vysíleným nešťastníkům, kteří už 
vůbec nevěří, že existuje nějaká útěcha. A on to velmi dobře ví: Mimo něj 
totiž žádná útěcha ani pomoc neexistuje. Proto se k nám obrací se svým 
pozváním: „Pojďte ke mně!“ Kéž bys přijal jeho pozvání!  

Není důležité, kolik námahy, času a planých nadějí jsi už vložil do svého 
úsilí najít nějakou pomoc. Pokud se ti zdá, že už nemůžeš ani o kousek dál 
a už už se zhroutíš, udělej ještě jeden krok, a najdeš odpočinek: „Pojďte 
ke mně!“ A pokud by někdo byl tak vysílen, že už nedokáže udělat ani tento 
jediný krůček, stačí jeden jediný povzdech: Už samotná touha po Ježíši 
znamená přijít k němu. 

Převzato z www.pastorace.cz 
 

 
Zastavme se a zaposlouchejme se 
do toho, co říká naše vlastní srdce 
  

Dotkneme se tak možná mnoha 
bolestí i spousty hněvu. Možná se 
dotkneme také osamělosti a mučivé 
úzkosti. 

Pak ale zaslechneme i cosi, co je 
ukryto ještě hlouběji. Uslyšíme hlas 
Ježíšův, hlas Boží. A zjistíme, že v našem 
srdci se jakýmsi tajemným způsobem 
ukrývá Kristovo srdce, a tehdy uslyšíme 
tato slova: „Miluji tě. Jsi v mých očích 
drahý a vzácný.“ 

Poselství evangelia spočívá v tom, že každý z nás je Bohem milovaný, 
že každý z nás má velkou cenu a každý z nás má v sobě nějaký dar, který může 
nabídnout druhým. Každý člověk je důležitý. I když je jakkoliv nedokonalý. 
Věříš tomu? Věříš, že i ty jsi důležitý? Věříš tomu, že i ty můžeš udělat něco, 
aby se tento svět stal lepším místem? 

 
Důvěřujme tomu, že na každém z nás záleží, že máme velkou cenu, že 

máme světu co nabídnout! První a základní krok k tomu, abychom mohli 
přinášet dobrý užitek, spočívá v tom, že si především budeme neustále 
připomínat, že nás Bůh miluje. On naštěstí nezná jen naše chyby a naše 
slabosti. On ví, které problémy pramení z naší minulosti, i o tom, co jsme 
zdědili po předcích. Zná ale především naše obdarování, zná naše možnosti, 
ví, jak můžeme každý na svém místě – nepatrně krok za krokem - 
proměňovat svět v lepší místo. 

 
Nejsme voláni především k činorodosti. Náš život nemá za cíl jen změnit 

tento svět, protože kdyby tomu tak bylo, ocitli bychom se v kruhu, který 
nikdy nekončí. Jestliže ale skutečně chceme měnit tento svět, je to možné 
jedině tím způsobem, že začneme lidi ve svém okolí milovat = chápat je, mít 
k nim úctu, chtít pro ně dobro… Je ale nutné, abychom se předtím, než 
začneme proměňovat svět, sami stali milujícími lidmi a otevřeli se zkušenosti 
lásky, zkušenosti s nekonečnem. Tento prožitek je nesmírně křehký a začíná 
v tichém šepotu zklidnění se a pokoje. Začíná v modlitbě. 

 
Modlitba není bezmyšlenkovité mumlání nesmyslných slov, ale otevření 

vlastního srdce věčné Lásce, která je zdrojem všeho, z níž pramení celé 
stvoření. Modlitbou odpovídá naše srdce Bohu, který je láska. Modlit se 
znamená otevřít své srdce pokoji Božímu, otevřít svou mysl a své srdce 
Božímu Duchu. Modlitba je touha po tom, aby nás naplnil duch lásky, 
spravedlnosti a pokoje. Znamená to nabídnout se Bohu, který je láska, jako 
slabé nástroje jeho lásky, abychom po celé naší zemi a přede všemi, které 
známe, vyzařovali pokoj, soucit, sladkost, vlídnost a milosrdenství Boží. Měli 
bychom přicházet před Boha a prosit ho: „Dej mi svého ducha. Jsem tak 
slabý. Pomoz mi!“   

Převzato z www.pastorace.cz 
 

 

http://www.pastorace.cz/
http://www.pastorace.cz/

