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Křest jako síla k překonání zla 

 
14 pražských mučedníků v čele s Bedřichem Bachsteinem   

 na pamětním svatém obrázku 
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Katecheze papeže Františka z 25. dubna 2018, Vatikán, nám. sv. Petra 
 

Dobrý den, drazí bratři a sestry! 
Pokračujeme v našich úvahách o křtu, a to stále ve světle Božího slova. 

Evangelium totiž osvěcuje kandidáty na křest a vzbuzuje v nich přilnutí k víře: 
„Vždyť křest je zcela zvláštním způsobem „svátostí víry“, protože je svátostným 
vstupem do života víry“ (Katechismus katolické církve, 1236). Víra je odevzdání 
sebe sama Pánu Ježíši, kterého uznáváme za „pramen vody tryskající do života 
věčného“ (Jan 4,14), za „světlo světa“ (Jan 9,5), za „vzkříšení a život“ (Jan 11,25), 
jak se ještě dnes v přípravě učí katechumeni, kteří se blíží k přijetí svátosti 
křesťanské iniciace. Katechumeni, které vychovává naslouchání Ježíši, Jeho učení 
a dílo, tak opětovně prožívají to, co zakusila samařská žena, žíznící po živé vodě, 
či slepec, který otevírá zrak světlu, anebo Lazar vycházející z hrobu. Evangelium 
v sobě nese sílu, která proměňuje člověka, jenž ho přijímá s vírou, a vymaňuje ho 
z ďáblovy nadvlády, aby se naučil sloužit Pánu v radosti a novosti svého života. 

 
Ke křtitelnici nikdy nepřicházíme sami, nýbrž nás doprovází modlitba celé 

církve, jak připomínají litanie ke svatým, které předcházejí modlitbě exorcismu 
a pomazání olejem katechumenů. To jsou gesta, která již od nepaměti ujišťují 
všechny, kteří se již brzy znovu narodí jako Boží děti, že modlitba církve jim 
pomáhá v boji se zlem, doprovází je na cestě k dobru a přispívá k tomu, aby se 
vyprostili z moci hříchu a mohli tak přejít do království božské milosti. Modlitba 
církve. Církev se modlí a modlí se za všechny, za každého z nás! My, církev, se 
za druhé modlíme. Modlit se za druhé je něco velmi krásného. Kolikrát se vůbec 
nemodlíme, protože zrovna nic naléhavě nepotřebujeme. Měli bychom se ale, 
ve spojení s církví, modlit za druhé: „Pane, prosím tě za potřebné lidi, za ty, kteří 
nemají víru...“ Nezapomínejte – modlitba církve probíhá neustále, avšak my do ní 
máme vstoupit a modlit se za všechen Boží lid a za lidi, kteří modlitbu potřebují. 
Z tohoto důvodu se příprava dospělých katechumenů vyznačuje opakovanou 
modlitbou exorcismu, kterou nad nimi kněz pronáší (srov. KKC 1237), a která žádá 
o vysvobození ze všeho, co odděluje od Krista a brání niternému sjednocení 
s Ním. Také v případě dětí prosíme Boha, aby je vysvobodil z prvotního hříchu 
a posvětil je na příbytek Ducha svatého (srov. Křestní obřady pro křest malých 
dětí, 56). Děti. Modlit se za děti, za jejich duchovní a tělesné zdraví. To je způsob, 
jak děti chránit modlitbou. Jak dokládá evangelium, sám Ježíš bojoval se zlými 
duchy a vyháněl je, aby poukázal na příchod Božího království (Mt 12,28) – jeho 
vítězství nad ďáblovou mocí uvolňuje prostor Boží svrchovanosti, která přináší 
radost a smiřuje se životem. 
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Křest není jakési kouzelné zaříkávání, nýbrž dar Ducha svatého, který jeho 

příjemce uschopňuje k boji proti duchu zla, na základě víry, že „Bůh poslal na svět 
vlastního syna, aby zničil moc ducha zla a vyvedl člověka z temnot do svého 
podivuhodného světla“ (srov. Křestní obřady pro křest malých dětí, 56). 
Ze zkušenosti víme, že křesťanský život trvale podléhá pokušení, zejména 
pokušení odloučit se od Boha, jeho vůle a společenství, abychom upadli do osidel 
světských svodů. Křest nás na tento každodenní zápas připravuje a dodává 
k němu sílu. Rovněž posiluje v boji s ďáblem, který, jak říká sv. Petr, se nás jako 
lev snaží zhltnout a zničit. 

 
Kromě modlitby předchází křtu pomazání prsou olejem křtěnců, kteří „z něj 

čerpají sílu, aby se zřekli ďábla a hříchu dříve, než přistoupí ke křtitelnici a zrodí 
se k novému životu“ (Žehnání olejů, úvod, 3). Antičtí zápasníci se polévali olejem, 
který proniká do tělesných tkání a blahodárně v nich působí, aby posílili svalstvo 
a snáze se vyprostili z protivníkova sevření. V ohledu na tuto symboliku zavedli 
první křesťané zvyk pomazávat tělo kandidátů na křest olejem, který požehnal 
biskup (Toto je modlitba pronášená při žehnání oleje katechumenů a vyjadřující 
jeho význam: Bože, sílo svého lidu, na tebe spoléháme, když podle tvé vůle 
užíváme oleje jako znamení síly. Prosíme tě, požehnej tento olej pro naše 
katechumeny; a všem, kteří budou tímto olejem označeni, dej moudrost a sílu 
svého Svatého Ducha, aby stále lépe rozuměli Kristovu evangeliu a aby v nich 
rostlo odhodlání Krista následovat. Přijmi je za své syny a dej jim nový život ve své 
církvi - Obřad žehnání olejů, Čtvrtek Svatého týdne), aby tak skrze toto „znamení 
spásy“ vyšlo najevo, že moc Krista Spasitele posiluje v boji proti zlu a vítězí 
nad ním (srov. Křestní obřady pro křest malých dětí, 105). 

 
Je namáhavé zápasit se zlem, uniknout jeho klamu, opětovně nabrat sílu 

po vyčerpávajícím boji, avšak je nutné vědět, že celý křesťanský život je zápas. 
Zároveň je ovšem třeba vědět, že nejsme sami a že se Matka církev modlí za to, 
aby její děti, znovuzrozené ve křtu, nepodlehly nástrahám zlého, nýbrž zvítězily 
nad nimi mocí Kristovy Paschy. Jestliže nás posiluje Vzkříšený Pán, který přemohl 
vládce tohoto světa (Jan 12,31), můžeme také my ve víře sv. Pavla opakovat: 
„Všechno mohu v tom, který mi dává sílu“ (Flp 4,13). Všichni můžeme zvítězit 
a všechno přemoci, avšak silou, kterou dává Ježíš. 

 Převzato z www.radiovaticana.cz, přeložila Jana Gruberová 

 

 

http://www.radiovaticana.cz/
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 

 
 

Letošní Tříkrálová sbírka probíhá netradičně. Koledování, na které jsme zvyklí 
z předchozích let, se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace nemohlo 
uskutečnit. Přispět do sbírky bylo možné jinými způsoby. Ve farnostech spadajících 
pod proboštství Jindřichův Hradec jste mohli přispívat do statických kasiček od 2. 1. - 
24. 1. 2021.  
Výtěžek v jednotlivých farnostech byl následující: 

Proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie Jindřichův Hradec - 24 454 Kč 
Kostel sv. Bartoloměje Kunžak - 4 884 Kč 
Kostel sv. Jiljí Strmilov - 2 240 Kč 

Děkujeme všem, co se do sbírky zapojili a podpořili záměry Farní charity Jindřichův 
Hradec.  

Výtěžek Tříkrálové sbírky bude rozdělen napříč sociálními službami Farní charity 
Jindřichův Hradec. Prvním záměrem je podpořit a zkvalitnit poskytování služeb 
odborného sociálního poradenství. Díky výtěžku Tříkrálové sbírky může být 
poskytnuta finanční pomoc lidem v těžké životní situaci. Kvalitní pomoc chceme 
rovněž poskytnout dětem a rodinám v nelehké životní situaci. Dalším záměrem je 
podpořit a zkvalitnit služby pro osoby bez přístřeší. A v neposlední řadě máme v plánu 
podpořit provoz Výdejny Samaritán, poskytující potravinou a materiální pomoc lidem 
v nouzi.  

V tuto chvíli je výtěžek všech statických kasiček na Jindřichohradecku 81 709 Kč. 
Částka není ještě finální, stále je možné se do sbírky zapojit a celkový výsledek se 
může proměnit.  

Pokud chcete podpořit záměry Farní charity Jindřichův Hradec a nestihli jste 
přispět do statické kasičky, můžete využít online sbírky na www.trikralovasbirka.cz. 
Virtuální kasička je otevřena až do 30. 4. 2021. Dalším způsobem je příspěvek na 
Tříkrálový sbírkový účet 66008822/0800, VS 77702008. 

DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE POMÁHAT!  

 

https://www.trikralovasbirka.cz/
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Dobová grafika zachycující zjevení Panny Marie v Lourdech 

 
 

 

Z liturgického kalendáře 

Nedělní cyklus čtení B, 1. cyklus feriálního lekcionáře 

 

Neděle  7. 2. – 5. neděle v mezidobí 

Pondělí  8. 2. – památka sv. Josefiny Bakhity, panny 
Středa 10. 2. – památka sv. Scholastiky, panny 
Čtvrtek  11. 2.  – památka Panny Marie Lurdské (světový den nemocných) 

Neděle 14. 2.  – 6. neděle v mezidobí 

Pondělí  15. 2. – památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků 
Středa 17. 2. – Popeleční středa – den přísného postu 

Neděle   21. 2. – 1. neděle postní 
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OZNÁMENÍ: 

Upozornění 
Mše sv. jsou i nadále slouženy ve všední dny v proboštském kostele jako 
obvykle za účasti maximálně 10 procent sedících návštěvníků. V neděli 
bohužel ani nadále mše veřejně slaveny nebudou, ale stále trvá možnost 
soukromé adorace od 9.30 do 10.30 hod. a od 14.00 do 15.00 hod. 
 
Světový den nemocných 
Ve čtvrtek 11. února slaví církev památku Panny Marie Lurdské - 163. výročí 
zjevení - Světový den nemocných, den modliteb za lékaře, zdravotní sestry 
i za všechny další, kteří se o nemocné starají. Při mši sv. bude udílena svátost 
pomazání nemocných starším a nemocemi souženým farníkům při zachování 
všech protiepidemických opatření. 
 
Památka františkánských mučedníků 
V pondělí 15. února si připomínáme památku čtrnácti pražských 
františkánských mučedníků, mezi nimi i rodáka z Horní Pěny blahoslaveného 
Bedřicha Bachsteina. Letos se jedná o 410. výročí jejich kruté mučednické 
smrti v kostele Panny Marie Sněžné. Vzhledem k epidemii není možno 
uspořádat tradiční pěší pouť zakončenou mší sv. Přesto bude možnost 
blahoslaveného mučedníka uctít a to v sobotu 20. února, kdy bude od 14.30 
do 16.30 otevřený kostel v Horní Pěně a vystavena Nejsvětější svátost oltářní 
pro soukromou adoraci. 
 
Popeleční středa 
Postní období začíná v letošním roce 17. února, kdy při liturgii Popeleční 
středy přijmeme znamení kajícnosti – popelec. Abychom i při omezeném 
počtu návštěvníků umožnili účast co největšímu počtu farníků, budou v tento 
den v proboštském kostele dvě mše sv. Ráno od 8.30 hod. a večerní od 18.00 
hod. Prosíme, aby ti, kdo mohou, přišli na ranní mši a počet návštěvníků se tak 
rovnoměrně rozprostřel. Popelec bude udělován i při večerní mši sv. v sobotu 
20. února, případně na požádání i po dalších bohoslužbách.   
 
Haléř sv. Petra 
V neděli 21. února se koná v kostelech na celém světě sbírka na Haléř sv. 
Petra, což je fond umožňující papeži rychle pomáhat postiženým v případě 
různých živelních pohrom, epidemií či válek. 
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Křížové cesty 
Pobožnosti křížové cesty, při kterých uvažujeme o umučení a smrti našeho 
Spasitele Ježíše Krista budou po celou postní dobu v proboštském kostele 
každou středu a pátek od 17.30 hodin. 
 
Křížová cesta v parku 
Neobvyklá možnost prožití křížové cesty v parku vedoucí ke kostelu sv. Jakuba 
bude od Popeleční středy po celou dobu postní připravena pro všechny 
zájemce především z řad dětí. U každého zastavení hledejte schovanou 
schránku s krátkým zamyšlením, modlitbou a úkolem pro děti. Celé texty této 
křížové cesty s modlitbami, písněmi a instrukcemi budou přístupné také 
na stránkách proboštství.  
Přejeme hluboký a nevšední zážitek nejen dětem . 
 
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. 
 
Výsledky sbírek 
Při sbírce na biblický apoštolát se 24. ledna v Jindřichově Hradci vybralo 
3.350,- Kč. Na misie jsme před Vánočními svátky vybrali 4.100,- Kč 
a na bohoslovce 6.680,- Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.  
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Úmysly mší sv. od 8. do 21. února 2021 

 

 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost – proboštství Jindřichův 
Hradec, Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec  728 995 603,  

mail: prokop.ivo@dicb.cz 
 Redakce: P. Ivo Prokop, paní Eva Hejdová 

 

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení zaslaných příspěvků.       

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 17. 2. 2021 

Po 8. 2.           
8.00 P 

Za dary Ducha Sv. pro 
rodiny dětí 

Po 15. 2.         

8.00 P 

Za milost a dary 
Ducha Sv. pro Petra 

 

Út 9. 2. 

18.00 P            
 

Za † Martinu Kučerovou 
 

Út 16. 2.         
18.00 P 

Za † Ivo Kloboučníka 
a jeho rodiče 
 

St 10. 2.  

18.00 P           

Za Elišku a Marii 
Svobodovy, rodiče  

a sourozence 

St 17. 2.  

8.30 P 

 

18.00 P 

Popeleční středa       

Za farnosti 

Na poděkování  

za 85 let života 

 

Čt 11. 2.    

18.00 P 

Na poděkování za 70 let 
života 
 

Čt 18. 2.   

18.00 P 

Za živé i † z rodiny 
Filsochovy  
 

Pá 12. 2. 

18.00 P 

Za živé i † z rodiny 
Jelínkovy 

Pá 19. 2. 

18.00 P 

        

Za † Janu Slavíkovou, 
sestry Marii a Jitku  
a rodiče Řepovy 

So  13. 2.  

17.00 P          

Na poděkování za 50 let 
společného života 

So 20. 2. 

17.00 P       

Za Milana Vobra, 
jeho rodiče a duše 
v očistci 
 

Ne 14. 2. 

 
6. neděle  
v mezidobí  
 

MŠE NEJSOU SLAVENY 
VEŘEJNĚ  
Za farnosti 
 

Ne 21. 2.  

 
1. neděle  
postní 

MŠE NEJSOU 
SLAVENY VEŘEJNĚ  

Za farnosti 
 


