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Nelze být křesťanem bez příslušnosti k Božímu lidu 
 

Promluva papeže Františka před polední modlitbou Anděl Páně 27. května 2018. 

 
Drazí bratři a sestry, dobrý den! 

Dnes, v neděli po Letnicích, slavíme Nejsvětější Trojici. O této 
slavnosti rozjímáme a chválíme tajemství Boha Ježíše Krista, jediného 
ve společenství třech osob: Otce i Syna i Ducha svatého. Se stále novým úžasem 
slavíme Boha-Lásku, který nám zdarma poskytuje život, o jehož šíření ve světě nás 
žádá. 

Dnešní biblická čtení nám umožňují chápat, že Bůh nechtěl ani tak zjevit to, 
že On existuje, jako spíše to, že je Bůh-s-námi, nám nablízku, který nás má rád 
a jde s námi. Zajímá Jej náš osobní příběh a pečuje o každého, počínaje těmi 
nejmenšími a nejvíce potřebnými. On je »Bohem nahoře na nebi jako dole 
na zemi« (srov. Dt 4,39). My tedy nevěříme v nějakou vzdálenou bytost, 
v nějakou lhostejnou entitu, nýbrž v Lásku, která stvořila veškerenstvo, zrodila lid, 
stala se tělem, jež zemřelo a vstalo z mrtvých, a jako Duch svatý všechno 
proměňuje a přivádí k plnosti. 

Svatý Pavel (srov. Řím 8,14-17), který tuto proměnu způsobenou Bohem-
Láskou zakusil, nám sděluje Jeho přání, abychom Jej nazývali Otče, ba „tati“ – Bůh 
je náš tatínek – a to s naprostou důvěrností dítěte, které se svěřuje do rukou těch, 
kteří mu dali život. Duch svatý – připomíná Apoštol – v nás působí, že Ježíš Kristus 
není redukován na postavu z minulosti, nikoli, nýbrž vnímáme, že je bližním, 
naším současníkem, a zakoušíme radost, že jsme milovanými Božími dětmi. 
A nakonec, v evangeliu slibuje vzkříšený Pán, že zůstává s námi navždy 
(srov. Mt 28,20). A právě díky této jeho přítomnosti a moci Jeho Ducha můžeme 
klidně uskutečňovat poslání, které nám svěřuje. Jaké poslání? Zvěstovat 
a dosvědčovat všem Jeho evangelium a tak šířit společenství s Ním i radost, která 
odtud plyne. Bůh jde s námi, naplňuje nás radostí a radost je tak trochu první 
křesťanský jazyk. 

Slavnost Nejsvětější Trojice nám tedy umožňuje rozjímat o tajemství Boha, 
který nepřetržitě tvoří, vykupuje a posvěcuje, vždycky s láskou a z lásky, 
a každému stvoření, které jej přijímá, umožňuje vyzařovat paprsek Jeho krásy, 
dobroty a pravdy. Bůh si navždy zvolil, že bude putovat s lidstvem a utvářet lid, 
který bude požehnáním pro všechny národy a každého člověka bez výjimky. 
Křesťan není izolovaná bytost, patří k lidu, který je utvářen Bohem. Nelze být 
křesťanem bez této příslušnosti a společenství. Jsme lidem, Božím lidem. 
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Panna Maria ať nám pomáhá radostně plnit toto poslání a dosvědčovat světu 

žíznícímu po lásce, že smyslem života je právě nekonečná láska, konkrétní láska 
Otce i Syna i Ducha svatého. 

  
Převzato z www.vaticannews.va/cz, přeložil Milan Glaser 

 

 
 

K úvaze o Trojici 
 

Jaký je vlastně Bůh, ve kterého věříme? Blízký nebo vzdálený? Snadno 
pochopitelný, nebo zcela tajemný? Nám podobný, nebo nám nijak a v ničem 
nepodobný? Tak a podobně se můžeme ptát hodně dlouho. Ale dnešní svátek 
nám dává ještě jinou odpověď. Říká: Bůh je Trojjediný. Jsme z toho hned 
moudřejší? Sotva. Ale pravda o jednom Bohu v trojici osob, o jednotě tří 
v jednom božství, je pokladem křesťanů od prvotních dob. Je to poklad, 
na kterém si sice každý, kdo chce věci úplně a zcela jednoduše vyložit, vylomí 
zoubky, ale na druhé straně je to pravda, která vede naše uvažování správným 
směrem. Je to pravda, která nám umožní, abychom si své poznatky, své vědění  

http://www.vaticannews.va/cz
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o Bohu dotvářeli ne po libosti, ale do krásného a nikdy nekončícího poznání 
Boha. 

 
Aby toto všechno mohl člověk udělat, musí nejdřív jasně poznat, že Boha 

nelze poznat jako jednu věc mezi mnoha věcmi, jako předmět - byť 
nejtajemnější a nejvznešenější. Bůh je především někdo, tedy osoba, se 
kterou můžeme vejít do kontaktu. A každá osoba se nám musí dávat poznávat, 
máme-li jí poznat. Jestliže někdo z lidí s námi nemluví ani jinak nekomunikuje, 
nebudeme ho moci poznat, kdybychom dělali cokoliv. 

A Bůh? Ten se nám poznat dává. Dává se nám poznat tak říkajíc zvnějšku - 
z dějin, i z našeho nitra, totiž působením Ducha svatého v nás. 

 
V dějinách Izraele byl Bůh víc a víc poznáván - jako stvořitel, jako 

vysvoboditel, jako soudce, který soudí a slitovává se, jako ten, kdo si Izraele 
vybral a stojí za ním. Jako otec. A kromě toho byl Bůh poznáván jako zdroj 
moudrosti a jako moudrost sama. Jako ten, kdo daleko a daleko převyšuje 
všechnu lidskou moudrost. A tento Bůh poslal na svět svého Syna. Ježíš, člověk 
a Syn Boží, je nám ovšem blízký. Je to ten, komu vlastně v mnohém velmi 
snadno rozumíme. Je to ten, kdo nám ukazuje "lidskou tvář Boží". A nejen to. 
Ježíš nám ukazuje svůj vztah k Bohu, vztah Syna k Otci, vztah dvou, kteří jsou 
různí a přece jsou jedno. A tento Ježíš, když odcházel k Otci, nám slíbil 
a nakonec daroval svého svatého Ducha. Ten je v nás činný, je skrze něho 
rozlita Boží láska v našich srdcích. Je to Duch, který nás dál a dál uvádí do celé 
pravdy. Do jaké pravdy? Jistě také do pravdy o Bohu samém. Bůh nás 
v lidských dějinách pozval do svého společenství, Bůh nás v osobních dějinách 
našeho života pozval ke kontaktu s ním, Bůh se nám v dějinách lidstva 
i v našem životě otvírá. Tím, že nás přijímá za své přátele, tím, že je naším 
Otcem, že nám dává poznat svého Syna a tím, že nám dává svého Ducha, dává 
nám zakoušet, jaký vlastně je - a dává nám sebe poznat. 

A tak křesťan zpravidla není tím, kdo může podat logické a vědecké 
vysvětlení pravdy o Bohu ve třech osobách, ale křesťan je tím, kdo 
trojjediného Boha zná a kdo ho ve svém životě dál a dál poznává. Kdo mu víc 
a víc rozumí, protože žije s ním a také v něm. 

 
Mons. Aleš Opatrný, převzato z www.pastorace.cz 
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Slavnost Těla a krve Páně - homilie papeže Františka 
  
Upamatujte se na mne slavením eucharistie... 
»Pamatuj na celou cestu, po níž tě vedl Hospodin, tvůj Bůh« (Dt 8,2).  

"Pamatuj." Touto Mojžíšovou pobídkou začíná dnes Boží slovo. Krátce poté 
Mojžíš zopakoval: »Nezapomeň tedy na Hospodina, svého Boha« (v.14). 

Písmo jsme dostali darem, abychom přemáhali svoji zapomnětlivost 
ve vztahu k Bohu. Je důležité mít tuto paměť, když se modlíme! Jak tomu učí 
Žalm: »Vzpomínám na Hospodinovy činy, ano vzpomínám na dávné tvé divy« 
(Žl 77,12). Rovněž na divy, které Pán učinil v mém životě. 

Je podstatné pamatovat na obdržené dobro. Jeho zapomínáním se 
odcizujeme sobě, „chodcům“ existence; zapomněním vytrháváme své kořeny 
ze země, jež nás živí, a necháváme se unášet větrem jako listí. Upamatovat se 
však znamená znovu navazovat ty nejsilnější svazky, cítit se součástí dějin 
a dýchat spolu s lidem. Paměť není soukromá záležitost, je to cesta, která nás 
pojí s Bohem i s druhými. Proto se má vzpomínka na Hospodina v Bibli 
předávat z pokolení na pokolení; otec ji sdílí se synem, jak praví jedna hezká 
pasáž: »Až se tě tvůj syn zítra zeptá: „Co znamenají ta ustanovení [...], která 
vám přikázal Hospodin, náš Bůh?“, odpovíš svému synovi: „Byli jsme otroky 
[...] – vypráví celé dějiny tohoto otroctví - a Hospodin [...] před našimi zraky 
činil [...] znamení a divy« (Dt 6,20-22). Tak předáš svému potomstvu paměť. 

Je tu však problém, pokud se řetězec předávání přetrhne. A potom: jak si 
lze zapamatovat to, co se jenom slyšelo, ale nezakusilo? Bůh, který ví, jak je to 
obtížné a jak je naše paměť křehká, učinil pro nás něco neslýchaného: 
zanechal nám památku. Nezanechal nám jenom slova, protože je snadné 
zapomenout, co se slyší. Nezanechal nám pouze Písmo, protože je snadné 
zapomenout, co se čte. Nezanechal nám jenom znamení, protože je možné 
zapomenout i na to, co se vidělo. Dal nám pokrm a je obtížné zapomenout 
chuť. Zanechal nám Chléb, ve kterém je On, živý a pravý, s veškerou chutí Svojí 
lásky. Během přijímání může říkat: „Pán na mne pamatuje!“. Proto nás Ježíš 
žádal: »To čiňte na mou památku« (1 Kor 11,24). Čiňte: eucharistie nemůže 
být pouhou připomínkou, je činem, je Pánovou Paschou, která v nás ožívá. 
Ježíšovo usmrcení i vzkříšení jsou ve mši před námi. To čiňte na mou památku: 
sjednoťte se a jako společenství, lid a rodina se na mne upamatujte slavením 
eucharistie. Bez ní se nemůžeme obejít, je památkou Boha. A uzdravuje naši 
raněnou paměť. 
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Uzdravuje především naši osiřelou paměť. Žijeme v epoše velkého osiření. 
Paměť mnohých je poznamenána citovým strádáním a palčivým zklamáním, 
obdrženým od toho, kdo jim měl prokazovat lásku, avšak způsobil, že jejich 
srdce osiřelo. Chtělo by se vrátit zpět a změnit minulost, ale nejde to. Bůh však 
může tato zranění hojit tím, že do naší paměti vkládá lásku, která je větší: 
Svoji. Eucharistie nám přináší věrnou Otcovu lásku, která hojí naše osiření. 
Dává nám Ježíšovu lásku, která proměnila hrob z konečné stanice na výchozí 
a stejně může obracet naše životy. Vlévá nám lásku Ducha svatého, který 
utěšuje, protože nás nikdy neopouští a hojí rány. 

 
Pánova eucharistie uzdravuje také naši negativistickou paměť, která často 

vyvstává v našem srdci. Pán uzdravuje negativistickou paměť, která vždycky 
vyjevuje nezdary a zanechává v mysli skličující představy, že nejsme k ničemu, 
pouze chybujeme a jsme celí  „pochybení“. Ježíš nám přichází říci, že tomu tak 
není. On se s námi rád sbližuje niterně, a pokaždé, když Jej přijímáme, nám 
připomíná, že jsme drahocenní. Jsme očekávanými pozvanými na Jeho 
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hostině, vytouženými hosty. A nejenom proto, že On je velkodušný, nýbrž 
proto, že je do nás opravdu zamilovaný: vidí a miluje v nás krásu a dobro, 
kterým jsme. Pán ví, že zlo a hříchy nejsou naší identitou; jsou nemocí, infekcí. 
A přichází nás léčit eucharistií, která obsahuje protilátky na negativitu, jíž 
onemocněla naše paměť. S Ježíšem můžeme být imunní na smutek. Vždycky 
budeme mít na očích svoje pády, námahy, domácí a pracovní problémy, 
neuskutečněná přání. Jejich tíže nás však nedrtí, protože Ježíš nás, ještě 
hlouběji, Svojí láskou činí srdnatými. Taková je síla eucharistie, která nás 
proměňuje na nositele Boha, nositele radosti a nikoli negativity. My, kteří 
chodíme na mši, si můžeme klást otázku: co přinášíme světu? Svoje smutky, 
hořkosti či Pánovu radost? Jdeme k přijímání a odcházíme pak se stížnostmi, 
kritikami a naříkáním? Tím se však nic nezlepší, zatímco Pánova radost mění 
život. 

 
Eucharistie nakonec uzdravuje naši zamčenou paměť. Rány, které si 

nosíme v sobě, nepůsobí problémy jenom nám, ale také druhým. Činí nás 
ustrašenými a podezřívavými, zpočátku uzavřenými, ale časem cynickými a 
lhostejnými. Nutí nás být odtažitými a arogantními vůči druhým, nalhávají 
nám, že takto můžeme mít situaci pod kontrolou. Avšak to je klam. Jedině 
láska hojí strach u kořene a osvobozuje od uzavřenosti, v níž vězíme. Tak to 
činí Ježíš, který na setkání s námi přichází s laskavostí a odzbrojující křehkostí 
Hostie; tak jedná Ježíš, lámaný Chléb, drolící krunýř našeho sobectví; tak jedná 
Ježíš, který se dává, aby nám řekl, že jedině, otevřeme-li se, budeme 
osvobozeni od vnitřních bloků a ochrnutí srdce. Pán, který se nám jednoduše 
nabízí jako chléb, nás také zve, abychom neplýtvali životem honěním se za 
tisícerými zbytečnostmi, které uvrhují do závislostí a v nitru zanechávají 
prázdnotu. 

 
Eucharistie v nás tiší hlad po věcech a zapaluje touhu sloužit. Pozvedá nás 

z pohodlí naší usedlosti, připomíná nám, že nejsme jenom hladová ústa, nýbrž 
také jeho rukou, která sytí druhé. Je naléhavě nutné postarat se nyní o ty, kdo 
hladovějí po pokrmu a důstojnosti, nezaměstnané, kteří jdou jen obtížně 
vpřed. A činit to konkrétně, jako je konkrétní Chléb, který nám dává Ježíš. Je 
zapotřebí reálná blízkost, jsou potřeba skutečné řetězce solidarity. Ježíš se 
s námi v eucharistii sbližuje, nenechávejme samotného toho, kdo je blízko 
nás! 
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Drazí bratři a sestry, pokračujme ve slavení Památky, která hojí naši paměť: 
rozpomeňme se, zahojme paměť svého srdce touto Památkou, mší. Je to  
 
poklad, kterému patří první místo v církvi i v životě. A současně objevme znovu 
adoraci, kterou v nás pokračuje mše. Prospívá nám a uzdravuje nás uvnitř. 
Zvláště nyní ji opravdu potřebujeme. 

Převzato z www.pastorace.cz 
 

 

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující 
pandemie nemoci COVID-19 

 

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, 
 
díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem 

ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací 
k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také 
příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská 
šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to 
byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo 
a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel. 

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši 
bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, 
že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu 
a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem. 

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. 
K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické 
prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým 
nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí 
Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále 
na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné.  
Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, 
pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou 
mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je 
nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však 
načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je 

http://www.pastorace.cz/
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jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. 
Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny  
 
 
pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší 
horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána 
i zpěvem. 
 
 Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají 

 
Biskupové Čech, Moravy a Slezska 

Nepomuk, 18. května 2021 
 

 

Z liturgického kalendáře 

 

Neděle  30. 5. – slavnost Nejsvětější Trojice 

Pondělí  31. 5. – svátek Navštívení Panny Marie 
Úterý  1. 6. – památka sv. Justina, mučedníka 
Středa   2. 6. – památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků 

Čtvrtek 3. 6. – slavnost Těla a Krve Páně 

Sobota  5. 6. – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 

Neděle 6. 6.  – 10. neděle v mezidobí 

Středa 9. 6. – památka sv. Efréma syrského, jáhna a učitele církve 

Pátek 11. 6. – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

Sobota 12. 6  – památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

Neděle   13. 6. – 11. neděle v mezidobí 

 

 

OZNÁMENÍ: 

Upozornění 
Ve čtvrtek 3. června o slavnosti Těla a Krve Páně bude mše sv. v proboštském 
kostele od 18.00 hod. Vzhledem k rozkopanému okolí kostela nebude 
pravděpodobně moci být eucharistický průvod mimo kostelní prostory. 
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Prosíme jako každý rok čtyři muže, kteří by se přihlásili k nesení baldachýnu 
nad Nejsvětější Svátostí a srdečně zveme děti, aby sypaly na cestu kvítky. 
 
 
Pouť v Dolní Pěně 
V kapli Nejsvětějšího Srdce Ježíšova se uskuteční poutní mše sv. v sobotu 
12. června od 11.00 hod. 
 
Sbírka na diecézi 
V neděli 13. června se v našich kostelích uskuteční sbírka na potřeby 
českobudějovické diecéze. 

 
Střídání kaplanů 
Po dvouleté službě z rozhodnutí diecézního biskupa odchází k 18. červenci 
P. Jedna Turek na nové působiště do Vodňan a na jeho místo k nám přijde 
z Českých Budějovic v loňském roce vysvěcený P. Miroslav Štrunc. Prosíme 
o modlitby za oba pány kaplany, aby ve svých nových působištích mohli 
požehnaně sloužit.  Za službu v našich farnostech P. Turkovi velice děkujeme. 
V souvislosti se stěhováním prosí P. Turek o případné věnování či zapůjčení 
banánových beden na přepravu knih. 
 
Připomínka probošta Platzera 
V příštím čísle Zpravodaje si připomeneme obsáhlejším článkem život 
a působení jindřichohradeckého probošta Viléma Platzera, od jehož narození 
uplyne 23. června 200 let. Předem ale již zveme na vzpomínkové setkání, které 
se uskuteční u jeho hrobu za kostelem Nejsvětější Trojice v sobotu 19. června 
od 15.30 hod.  
 

Bohoslužby ve farnostech 
v neděli 6. června budou mše sv. ve Strmilově (8.00 hod.), v Kunžaku (9.30 
hod.), Deštné a Nové Včelnici (11.00 hod.) V Kostelní Radouni bude v 11.00 
hod. bohoslužba slova. V Jarošově nad Nežárkou bohoslužby nebudou. 
 
V neděli 13. června pak bude bohoslužba slova ve Strmilově (8.00 hod.), mše 
sv. v Jarošově (8.00 hod.), Kunžaku (9.30 hod.) i v Kostelní Radouni (11.00 
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hod.) a Deštné (11.00 hod.) V Nové Včelnici bude od 11.00 hod. bohoslužba 
slova. 
 

Úmysly mší sv. od 31. května do 13. června 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 

Po 31. 5.           
8.00 P 

Za uzdravení 
nemocných 
 

Po 7. 6.         

8.00 P 

 

Za naplnění 
povolání mladíka 
Jiřího 

Út 1. 6. 

18.00 K            
 

Za † kamarádky Julii 
Hájkovou a Marii 
Vintrovou 
 

Út 8. 6.         
18.00 K 

Za naplnění 
povolání mladíka 
Josefa 
 

St 2. 6.  

18.00 P          

Za † kamarády  

a kamarádky 

 

St 9. 6.  

18.00 P 

 

Za dar víry a na 
poděkování za celý 
život 

Čt 3. 6.    

18.00 P !!! 

Za rodinu Heřmánkovu  Čt 10. 6.   

18.00 K 

 

Za † Ivo Kloboučníka 
a jeho † rodiče 

Pá 4. 6. 

18.00 P 

Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 

Pá 11. 6. 

18.00 P 

        

Za † Marii a Julii 
Studničkovy 

So  5. 6.  

17.00 P          

Za † manžela, oboje 
rodiče, sestru a duše 
v očistci 

So 12. 6. 

17.00 P      

  

Za živé i † z rodiny 
Průchovy 

Ne 6. 6. 

 
10. neděle v 
mezidobí 

P 9.30 hod. 
Za farnosti 
P 18.00 hod. 
Za uzdravení a obrácení 

Ne 13. 6.  

 
11. neděle v 
mezidobí 

P 9.30 hod. 
Za farnosti 
P 18.00 hod. 
Za rodinu Svitákovu 
a Kozlovských 
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Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení zaslaných příspěvků.       

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 9. 6. 2021 


