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18. dubna 2021 

 

Tomáš uzdravil rány naší nevěry 

 

 
 

Caravaggio (Michalengelo Merisi) (1571 – 1610)  
Nevěřící sv. Tomáš 
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Z homilií svatého Řehoře Velikého, papeže, na evangelia 
 

Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. 
Tento jediný učedník tam nebyl. Když se vrátil, uslyšel, co se stalo, ale nechtěl 
věřit tomu, co slyšel. A tak Pán přišel znovu a nevěřícímu učedníkovi dal 
možnost dotknout se jeho boku, ukázal mu ruce, a ukázáním jizev po svých 
ranách uzdravil ránu jeho nevěry. Bratři nejmilejší, co to má pro vás 
znamenat? Považujete to za náhodu, že tento vyvolený učedník tam tehdy 
nebyl, a že pak přišel a uslyšel, uslyšel, ale pochyboval, pochyboval a mohl se 
dotknout, dotkl se a uvěřil? 

 
To se nestalo náhodou, ale řízením Božím. Vždyť tak podivuhodně to 

zařídila Boží dobrota, že ten pochybující učedník, tím že se dotkl ran na těle 
svého Mistra, uzdravil v nás rány naší nevěry. Více totiž prospěla naší víře 
nevěra Tomášova než víra věřících učedníků: neboť tím, že se dotkl a uvěřil, 
naše mysl nechává stranou všechny pochybnosti a utvrzuje se ve víře. Tak se 
stal pochybující a dotýkající se učedník svědkem skutečného vzkříšení. 

 
Dotkl se tedy a zvolal: Pán můj a Bůh můj. Ježíš mu řekl: Protože jsi mě, 

Tomáši, uviděl, uvěřil jsi. Když apoštol Pavel říká: Víra je obsahem toho, v co 
doufáme, je přesvědčením o věcech, které nevidíme, vyplývá z toho, že víra je 
přesvědčení o věcech, které nelze vidět. Co vidíme, tomu nevěříme, to známe. 
Proč je tedy řečeno Tomášovi, když uviděl a dotkl se: Protože jsi mě uviděl, 
uvěřil jsi? On totiž něco jiného uviděl, a v něco jiného uvěřil. Smrtelný člověk 
nemohl uvidět Boha. Uviděl člověka, a vyznal Boha: Pán můj a Bůh můj. A tak 
tím, že uviděl, uvěřil, neboť o skutečném člověku, na nějž se díval, ve svém 
zvolání vyznal, že je Bůh: toho nemohl uvidět. 

 
Velikou radost působí to další: Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili. 

To platí zajisté především o nás, kteří jsme ho neviděli tělesnýma očima, ale 
držíme se ho duší. Platí to o nás, ale jen tehdy, jestliže naší víře odpovídají 
skutky. Ten totiž opravdu věří, kdo svou víru uvádí ve skutek. Naproti tomu 
o těch, kdo víru vyznávají jen ústy, říká Pavel: Prohlašují, že znají Boha, avšak 
svým jednáním to popírají. Proto říká Jakub: Víra bez skutků je mrtvá. 
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Z liturgického kalendáře 

Nedělní cyklus čtení B, velikonoční lekcionář. 

Neděle  18. 4. – 3. neděle velikonoční 

Středa 21. 4. – památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve 
Pátek 23. 4. – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 
Sobota  24. 4. – památka sv. Jiří, mučedníka 
 

Neděle 25. 4.  – 4. neděle velikonoční 

Středa 28. 4. – památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka 
Čtvrtek 29. 4. – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,  

   patronky Evropy  
Pátek 30. 4. – památka sv. Zikmunda, mučedníka 
Sobota   1. 5. – památka sv. Josefa dělníka 

Neděle   2. 5. – 5. neděle velikonoční 

 
 

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.  

 
Přímý přenos bohoslužeb 
Velice děkuji našemu týmu (pan Jan Müller, pan Petr Hejda starší a pan Petr Hejda 
mladší) za zajištění přímých přenosů velikonočních bohoslužeb. 

 

Sbírka na podporu křesťanů ve Svaté zemi 
konaná na Velký pátek přinesla výtěžek 11.874,- Kč. Všem štědrým dárcům zaplať 
Bůh. 
 

Májové pobožnosti 
se konají po celý měsíc květen vždy po skončení večerní mše sv. v proboštském 
kostele. 
 

Z důvodu dovolené probošta vychází toto číslo  

v zkrácené podobě. 
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Úmysly mší sv. od 19. dubna do 2. května 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 28. 4. 2021 

Po 19. 4.           
8.00 P 

Za † Aloise a Pavla 
Markovy a duše v očistci 

Po 26. 4.         

8.00 P 

 

Za † rodiče Řepovy, 
jejich sourozence 

a duše v očistci 

Út 20. 4. 

18.00 P            
 

Za duše v očistci Út 27. 4.         
18.00 P 

Za nová kněžská 
povolání a na dobrý 
úmysl 
 

St 21. 4.  

18.00 P           

Za hospic sv. Kleofáše St 28. 4.  

18.00 P 

 

Za † členy rodiny 
Parákovy  
a Zásmětovy 

Čt 22. 4.    

18.00 P 

Za kněze a nová kněžská 
povolání 
  

Čt 29. 4.   

18.00 P 

Za Petra Hrnčíře 
 

Pá 23. 4. 

18.00 P 

Za charitu v J. Hradci 
 

Pá 30. 4. 

18.00 P 

        

Na poděkování  
a za požehnání pro 
všechny březnové, 
dubnové a květnové 
oslavence z rodiny 
Roubalovy, Molovy, 
Bednářovy a Hejdovy 

So  24. 4.  

17.00 P          

Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 

So 1. 5. 

17.00 P       

Za † Jana Kadlece, 
jeho manželku  
a rodiče 

Ne 25. 4. 

 
4. neděle  
velikonoční 

MŠE NEJSOU SLAVENY 
VEŘEJNĚ  
Za farnosti 
 

Ne 2. 5.  

 
5. neděle  
velikonoční 

MŠE NEJSOU 
SLAVENY VEŘEJNĚ  

Za farnosti 
 


