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21. března 2021 
 
 

Velikonoce 2021 
S velikou úctou a úžasem si připomínáme Boží lásku k nám, 

která se nezalekla ani smrti na kříži, abychom my byli ze smrti 

zachráněni.  

 
 

Skrze nejtemnější hodinu a zdánlivé vítězství zla,  

zvítězilo světlo a dobro.  
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Ti, kdo stáli v zármutku pod křížem, dočkali se štěstí 

ze setkání se Zmrtvýchvstalým,  

protože doufali, milovali a vytrvali. 
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S radostí a pokojnou důvěrou si připomínáme, že Kristus vstal 

z mrtvých, aby už na světě nevládla smrt, hřích ani bolest 

a otevřel se nám opět ráj. 

 

 
 

Požehnané a duchovně hluboké prožití letošních Velikonoc 

Vám přejí vydavatelé Zpravodaje 

Prob. Ivo Prokop, P. Jan Turek a paní Eva Hejdová 
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Modlitba a Trojice  

Katecheze papeže Františka 3. března 2021, Knihovna Apoštolského paláce 
 
Dobrý den, drazí bratři a sestry! 

Na naší pouti katechezí o modlitbě se dnes a v příštím týdnu chceme podívat 
na to, jak se v modlitbě – díky Ježíši Kristu – vypínáme až k Trojici – Otci, Synu 
a Duchu, nezměrnému moři Boha Lásky. Ježíš nad námi rozklenul nebe a uvedl 
nás do vztahu s Bohem. On to učinil – otevřel nám vztah k trojjedinému Bohu: 
Otci, Synu a Duchu svatému. Apoštol Jan to prohlašuje v závěru prologu svého 
evangelia: “Boha nikdy nikdo neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí 
Otcově, ten o něm podal zprávu” (1,18). Ježíš nám odhalil identitu Boha Otce, 
Syna a Ducha svatého. Skutečně jsme nevěděli, jak bychom se mohli modlit, jaká 
slova, city a jazyk by byly pro Boha vhodné. “Pane, nauč nás modlit se” (Lk 11,1) 
– tato žádost, s níž se učedníci obracejí na Mistra a kterou jsme během těchto 
katechezí často připomenuli, obsahuje veškeré tápání člověka, jeho opakované 
a často pochybené pokusy o oslovení Pána. 

Nikoli všechny modlitby jsou stejné a nikoli všechny jsou vyhovující: sama Bible 
potvrzuje špatný výsledek u mnoha modliteb, které byly odmítnuty. Boha možná 
někdy netěší naše modlení a my si toho ani nevšimneme. Bůh totiž hledí na ruce 
modlícího se člověka – aby byly čisté, nestačí je umýt, nýbrž spíše se zdržet zlých 
skutků. Svatý František se modlil: «Nullu homo ène dignu te mentovare», tedy 
“žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno” (Chvalozpěv stvoření). 

Avšak možná nejpohnutější uznání o ubohosti naší modlitby rozkvetlo v ústech 
onoho římského setníka, který jednoho dne Ježíše prosil, aby uzdravil jeho 
nemocného služebníka (Mt 8, 5-13). Setník vnímal svou naprostou 
nedostatečnost – nebyl Žid, patřil k nenáviděnému okupačnímu vojsku. Starost 
jej ovšem přiměla k tomu, aby se osmělil a řekl: “Pane, nezasloužím si, abys vešel 
do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven” (v. 8). Tuto 
větu opakujeme také my při každé eucharistické liturgii. Dialog s Bohem je milostí, 
jíž nejsme hodni. Nemáme žádná práva, kterých bychom se tu mohli dožadovat, 
každé naše slovo i myšlenka pokulhává, ale Ježíš je branou, která nás otevírá 
k tomuto dialogu s Bohem. 

Proč by měl Bůh milovat člověka? Nejsou k tomu zjevné důvody, neexistuje 
zde úměra…a to do té míry, že velká část mytologie nepředpokládá boha, který 
by se zajímal o lidské okolnosti, naopak, jsou mu protivné, obtěžují ho jako cosi 
zcela zanedbatelného. Připomeňme si Boží výrok, adresovaný Jeho lidu a uvedený 
v knize Deuteronomium: “Neboť kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak  



5 

 

blízko, jako je Hospodin”. Tato Boží blízkost je objev! Podle některých filozofů 
může bůh myslet jenom sám na sebe. A kdyby přece toto božstvo na nás myslelo, 
přísluší nám, lidem, abychom si ho získali a byli milí jeho zraku. Odtud plyne 
povinnost “náboženství” s jeho průvodem obětin a zbožnými úkony, které je 
třeba neustále předkládat, abychom se zavděčili němému a lhostejnému bohu. 
Zde neexistuje dialog. Teprve Ježíš a před Ježíšem Boží zjevení Mojžíšovi, když se 
mu Bůh ukázal, teprve Bible nám otevřela dialog s Bohem. Pamatujme: Kde je tak 
velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, jako je Hospodin? Tato Boží blízkost 
vede k dialogu s Ním. 

Nikdy bychom se neodvážili věřit v Boha, který miluje člověka, kdybychom 
nebyli poznali Ježíše. Poznání Ježíše nás přivedlo k tomuto pochopení, vyjevilo 
nám tento fakt. Jedná se o pohoršující skutečnost, která se vtiskla do podobenství 
o marnotratném synu a pastýři, která hledá ztracenou ovci (Lk 15). Obdobné 
příběhy by pro nás nebyly myslitelné, ani pochopitelné, kdybychom nebyli potkali 
Ježíše. Jaký Bůh je ochoten za lidi zemřít? Jaký Bůh miluje stále a trpělivě, aniž by 
očekával opětování své lásky? Jaký Bůh přijímá úděsný nedostatek uznání ze 
strany syna, který ho požádá o dědictví, odejde z domu a vše promarní? 
(srov. Lk 15, 12-13). 

Ježíš nám odkrývá Boží srdce a takto nám svým životem vypráví o rozměrech 
Božího otcovství. Tam Pater nemo: Nikdo není Otcem jako On. Jeho otcovství 
se projevuje blízkostí, soucitem a laskavostí. Nezapomínejme na tato tři slova, 
která vystihují Boží styl: blízkost, soucit a něha. Takto Bůh vyjadřuje své otcovství 
vůči nám. Velice namáhavě a vzdáleně si představujeme lásku, jíž je obtěžkána 
Nejsvětější Trojice, a jak propastná je vzájemná dobrotivost mezi Otcem, Synem 
a Duchem svatým. Východní ikony nám dávají vytušit něco z tohoto tajemství, 
které je původem a radostí veškerenstva. 

Především jsme ani zdaleka nevěřili tomu, že by se tato božská láska rozšířila 
a přistála u lidských břehů. Jsme cílem lásky, která na zemi nemá rovných. 
Katechismus vysvětluje: „Ježíšovo svaté lidství je tedy cesta, kterou nás Duch 
svatý učí modlit se k Bohu, našemu Otci“ (2664). Toto je milost naší víry. Opravdu 
jsme nemohli doufat ve vyšší povolání: Ježíšovo lidství nám poskytlo podíl 
na životě samotné Trojice. V Ježíši se k nám Bůh přiblížil a dokořán otevřel bránu 
vedoucí do tajemství lásky mezi Otcem, Synem a Duchem svatým. 

 
Převzato z www.vaticannews.cz. Přeložila Jana Gruberová 

 

http://www.vaticannews.cz/
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Křest – Oblečeni v Krista 

Katecheze papeže Františka z 16. května 2018, Vatikán, nám. sv. Petra 
 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 

Dnes zakončíme cyklus katechezí o křtu. Duchovní účinky této svátosti, 
neviditelné zraku, ale působící v srdci toho, kdo se stal novým stvořením, 
se vyjadřují předáním bílého roucha a hořící svíce. 

Po koupeli znovuzrození, schopné stvořit člověka znovu podle Božího vzoru 
v opravdové svatosti (srov. Ef 4,24), se již od prvních staletí jevilo jako přirozené 
oblékat nově pokřtěné do nových bílých šatů připodobňujících k záři života 
uděleného v Kristu a v Duchu svatém. Bílý oděv symbolicky vyjadřuje to, co 
nastalo ve svátosti, a hlásá proměnění božskou slávou. 

Co znamená obléci se v Krista, připomíná sv. Pavel, jenž vysvětluje, jaké ctnosti 
mají pěstovat pokřtění: »Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte 
navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se 
a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. […] A nadto nade 
všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti« (Gal 3,12-14). 

Také obřad předání plamene rozžatého od velikonočního paškálu připomíná 
účinek křtu: »Světlo Kristovo« - říká kněz. Tato slova vyjadřují, že světlem nejsme 
my, nýbrž Ježíš Kristus (srov. Jan 1,9; 12,46) zmrtvýchvstalý, který přemohl 
temnoty zla. Jsme povoláni  přijmout Jeho zář! Jako plamen velikonočního 
paškálu rozžíhá jednotlivé svíce, tak láska vzkříšeného Pána rozněcuje srdce 
pokřtěných a naplňuje je jasem a vroucností. A proto se již od prvních století 
křest  nazývá také »osvícením« a pokřtěnému se říká »osvícený«. 

Takové je totiž křesťanské povolání: »chodit vždycky ve světle Kristově« 
(srov. Uvedení do křesťanského života, Křest dospělých, 226; Jan 12,36). Pokud 
jde o děti, je úkolem rodičů spolu s křestními kmotry a kmotrami opatrovat 
plamen křestní milosti svých maličkých a pomáhat jim vytrvat ve víře (srov. Obřad 
křtu malých dětí, 101). »Křesťanská výchova, která dětem právem náleží  - děti 
mají právo na křesťanskou výchovu - má především směřovat k tomu, aby děti 
postupně poznaly záměr Boží vyjádřený v Kristu a tak životem dovršovaly víru, 
ve které byly pokřtěny« (tamt. Úvod, 3). 

Živá přítomnost Krista, kterou v sobě máme opatrovat, bránit a šířit, je lampa, 
která ozařuje naše kroky, světlo, které orientuje naše rozhodnutí, plamen, který 
rozněcuje naše srdce, abychom kráčeli vstříc Kristu, a uschopňuje nás pomáhat 
tomu, kdo jde s námi, až k nerozlučnému společenství s Kristem. V onen den - říká 
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ještě Apokalypsa - »noc už vůbec nebude ani nebude třeba světla lampy nebo 
světla slunce, protože Pán Bůh nás bude ozařovat a budeme kralovat na věčné 
věky« (srov. Zj 22,5). 

Slavení křtu končí modlitbou Otčenáš, která je Božím dětem vlastní. Děti znovu 
narozené ve křtu totiž obdrží plnost daru Ducha v biřmování a budou mít účast 
na eucharistii, až si osvojí, co znamená obracet se k Bohu oslovením Otče. 

Na závěr těchto katechezí opakuji každému z vás pozvání, které jsem vyjádřil 
v apoštolské exhortaci Gaudete et exsultate: »Dovol milosti svého křtu přinášet 
plody na cestě svatosti. Všechno nech otevřené Bohu a s tímto cílem se rozhodni 
pro Něho, vol Boha stále znovu. Neklesej na mysli, protože máš sílu Ducha 
svatého, která to umožňuje, a svatost je v zásadě plodem Ducha svatého v tvém 
životě (srov. Gal 5,22-23).« (č.15). 

 
Převzato z www.radiovaticana.cz, přeložil Milan Glaser 

 
 

 
Žehnání velikonočních pokrmů v rodinách 

 

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala 
požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – 
symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma 
může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení 
svěcenou vodou. Je na kněžích, aby tento text k žehnání pokrmů nabídli svým 
farníkům.  
 
Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr:  

Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13.  
 
Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:  

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; 
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme 
za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás 
přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, 
našeho Pána. Amen. 

 

 

http://www.radiovaticana.cz/
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Výzva ke zvonění zvonů 22. března 2021 
 
Dne 22. března 2021 uplyne rok od úmrtí první oběti nemoci COVID-19. 

Česká biskupská konference se rozhodnutím předsedy ČBK připojuje k občanské 
iniciativě „Minuta ticha“ v podobě rozeznění kostelních zvonů.  

Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, že budou v pondělí 
22. března 2021 v době od 12:00 hodin znít kostelní zvony jako připomínka 
a symbolické uctění památky zemřelých v souvislosti s touto nemocí a jako 
vyjádření podpory pozůstalým. 

Doplňující informace je možno najít např. zde: 
https://www.facebook.com/minuta.ticha2021 

P. ThLic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D, CSsR 
generální sekretář ČBK 

 

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021 
 

Bratři a sestry, 
27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak 

jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře 
a příslušnosti k církvi dobrovolná. 

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo 
byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních 
matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti 
k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference 
v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který 
říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. 
obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva. 

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, 
abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se 
k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev nebo Řeckokatolická 
církev podle toho, které církve jste členem.  

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků 
se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně 
významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. 
Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto 
otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání 
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(1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících 
a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčící polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme. 

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je 
zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská 
stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím 
více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že 
se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme 
především úsilím o vlastní svatost a její lepší kredit.  

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před 
lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).  

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, 
že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.  

Ze srdce vám žehnají  
biskupové Čech, Moravy a Slezska 

 

 

 

Z liturgického kalendáře 

Nedělní cyklus čtení B, postní a velikonoční lekcionář II. díl 

Neděle  21. 3. – 5. neděle postní 

Úterý 23. 3. – připomínka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa 
Čtvrtek 25. 3. – slavnost Zvěstování Páně 

Neděle 28. 3. – Květná neděle 

Čtvrtek 1. 4. – Zelený čtvrtek 
Pátek 2. 4. – Velký pátek 
Sobota  3. 4. – Bílá sobota 

Neděle  4. 4. – slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Pondělí 5. 4. – Pondělí velikonoční 

Neděle 11. 4. – 2. neděle velikonoční – svátek Božího milosrdenství 

Úterý 13. 4. – památka sv. Martina I., papeže a mučedníka 
Čtvrtek 15. 4. – památka církve sv. Damiána de Veuster, kněze 
Pátek 16. 4. – památka sv. Marie Bernardy Soubirousové 

Neděle   18. 4. – 3. neděle velikonoční 

 



10 

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. Od 1. března není povolené přejíždět 
na bohoslužby mimo domovský okres. 
 

Velikonoční obřady  
z proboštského kostela bude možno sledovat v přímém přenosu na webových 
stránkách proboštství.  
Stejně jako v loňském roce bude ve svatém triduu možnost návštěvy kostela a 
adorace. Časy bohoslužeb a adorací budou zveřejněny až na Květnou neděli, 
abychom v případě nových vládních nařízení nemuseli opět věci měnit. 

Změna času 
V noci ze soboty 27. na neděli 28. března se pro nás opět změní přirozený 
středoevropský čas na čas letní. Ručičky hodinek si tudíž posuneme o jednu hodinu 
kupředu.  

Velkopáteční sbírka 
Na Velký pátek 2. dubna bude v proboštském kostele možno přispět do kasičky 
na podporu křesťanů ve Svaté zemi, velmi postiženým zastavením poutí a turismu 
na posvátných místech. 
 

Svátost smíření 
Vzhledem k zpřísněným protiepidemickým opatřením není možné ani letos 
uspořádat obvyklý zpovědní den před Velikonocemi. Individuální duchovní péče je 
však stále povolena a tudíž zůstává možnost zpovědi v proboštském kostele vždy půl 
hodiny před mší sv., při nedělních adoracích a na požádání i jindy v kapli 
na proboštství. 

Návštěvy u nemocných 
V případě vážně nemocných, kteří potřebují udělit svátosti, platí stále možnost 
přivolání kněze a to jak domů, tak do nemocnice či domova seniorů. V nemocnici či 
domově seniorů je zapotřebí návštěvu kněze předem domluvit s personálem. 

Nákupy 
Farní charita nabízí seniorům a dalším potřebným možnost nakoupit nutné potraviny 
a léky a dopravit jim je domů. V případě zájmu kontaktujte Charitu na telefonu 
731 402 982. Podrobnosti najdete na webových stránkách Farní charity Jindřichův 
Hradec. 
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Úmysly mší sv. od 22. března do 4. dubna 2021 
 

 
 

 

Po 22. 3.           
8.00 P 

Za duše v očistci Po 29. 3.         
8.00 P 

Za více pevné víry 

Út 23. 3. 

18.00 P            
 

Za † Annu 
Hlaváčovou 

Út 30. 3.         
18.00 P 

Za † sestřičku 
Langweilovou 
 

St 24. 3.  

18.00 P           

Za Boží požehnání 
pro rodiny našich 
dětí 

St 31. 3.  

18.00 P 

 

Za nová kněžská 
povolání a na 
dobrý úmysl 

Čt 25. 3.    

18.00 P 

Za † členy rodiny 
Galovy a Kořínkovy 
  

Čt 1. 4.   

Zelený čtvrtek 

 

MŠE NEJSOU 
SLAVENY VEŘEJNĚ  
Za Františka 
Kopečného, obě 
manželky,  
syna Karla  
a duše v očistci 

Pá 26. 3. 

18.00 P 

Za milost a dary 
Ducha Svatého pro 
rodiny Janíčkovy  
a Doležalovy 
 

Pá 2. 4. 

Velký pátek 

        

Velkopáteční 
obřady 

NEJSOU SLAVENY 
VEŘEJNĚ  
 

So  27. 3.  

17.00 P          

Za naše děti  
a vnoučata 

So 3. 4. 

Bílá sobota 

 

MŠE NEJSOU 
SLAVENY VEŘEJNĚ  
Za katechumeny 
 

Ne 28. 3. 

 
Květná neděle  
 
 

MŠE NEJSOU 
SLAVENY VEŘEJNĚ  
Za farnosti 
 

Ne 4. 4.  

 
slavnost 
Zmrtvýchvstání 
Páně 

MŠE NEJSOU 
SLAVENY VEŘEJNĚ  

Za farnosti 
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Úmysly mší sv. od 5. do 18. dubna 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 14. 4. 2021 

Po 5. 4.           
9.30 P 

Za † Martinu 
Kučerovou 

Po 12. 4.         

8.00 P 

Za duše v očistci 

Út 6. 4. 

18.00 P            
 

Za nová kněžská 
povolání a na dobrý 
úmysl 

Út 13. 4.         
18.00 P 

Za Jaroslava  
a Zdeňku Krafkovy 
rodiče a 
sourozence 

St 7. 4.  

18.00 P           

Za † Evu Linhartovou  

a duše v očistci 

St 14. 4.  

18.00 P 

 

Za † Ivo 
Kloboučníka  
a jeho † rodiče  

Čt 8. 4.    

18.00 P 

Za dobrodince 
  

Čt 15. 4.   

18.00 P 

Za † MUDr. 
Františka 
Lobkowicze  
a jeho rodinu 

Pá 9. 4. 

18.00 P 

Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 

Pá 16. 4. 

18.00 P 

Za † Aloise a Pavla 
Markovy 

So  10. 4.  

17.00 P          

Za Petra Hejdu  
a rodinu Hejdovu  
a Štanglovu 

So 17. 4. 

17.00 P       

Na poděkování  
za 80 let života 
 

Ne 11. 4. 

 
2. neděle 
velikonoční  
 

Svátek Božího 
milosrdenství 

MŠE NEJSOU 
SLAVENY VEŘEJNĚ  
Za farnosti 
 

Ne 18. 4.  

 
3. neděle  
velikonoční 

MŠE NEJSOU 
SLAVENY VEŘEJNĚ  

Za farnosti 
 


