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Co nám sděluje svědectví světce z Assisi dnes? Františkova cesta za 

Kristem začíná Ježíšovým pohledem z kříže.  František učinil tuto zkušenost 

výjimečným způsobem v kostelíku svatého Damiána, když se modlil před 

křížem. Na tomto kříži Ježíš není mrtvý, ale živý!  Krev vystupuje z jeho ran, 

ale vyjadřuje život. Ježíš nemá oči zavřené, nýbrž otevřené. Jeho pohled 

mluví k srdci. Nepromlouvá o porážce a prohře. Mluví k nám o smrti, která je 

ale paradoxně životem a rodí život.  Mluví o lásce, protože je vtělenou 

Láskou Boží, Láskou, která neumírá, nýbrž potírá zlo a smrt. Kdo na sebe 

nechá hledět ukřižovaného Ježíše, je opětovně stvořen, stává se „novým 

stvořením“. Odtud začíná všechno. Je to zkušenost proměňující Milosti, 

toho, že jsme milováni bez svojí zásluhy, třebaže jsme hříšníky... Nechme Jej 

proto na sebe hledět.  

Kdo následuje Krista, obdrží pravý pokoj, který nám může dát pouze 

Kristus a nikoli svět. Kristus svůj pokoj po svém Vzkříšení daroval učedníkům. 

Františkánský pokoj není nasládlým sentimentem. Takový svatý František, 

prosím, neexistuje! A není ani nějakou panteistickou harmonií kosmických 

energií... Ani to není františkánské, je to někým vytvořená idea! Pokoj 

svatého Františka je pokojem Kristovým a nachází jej ten, kdo „bere na sebe“ 

Ježíšovo „jho“, to znamená jeho přikázání: Milujte se navzájem, jako jsem já 

miloval vás (srov. Jan 13,34;15,12). A toto jho nelze nosit arogantně, nadutě, 

nýbrž s pokorou a mírností srdce.  

SVATÝ FRANTIŠKU... Obracíme se k tobě, Františku, a prosíme tě: nauč nás 

zůstávat před Ukřižovaným a nechat Jej, aby na nás hleděl, nechat si odpustit 

a nechat se Jeho láskou znovu stvořit. Obracíme se k tobě, Františku, a 

prosíme: nauč nás být „nástroji pokoje“, toho pokoje, který pramení v Bohu, 

pokoje, který nám přinesl Pán Ježíš. 

Papež František v Assisi v říjnu 2013 
https://www.pastorace.cz/admin/files/texty-ke-

stazeni/nastenky/frantisek-nas-2014.pdf 
 

 
 
 

 
 

https://www.pastorace.cz/admin/files/texty-ke-stazeni/nastenky/frantisek-nas-2014.pdf
https://www.pastorace.cz/admin/files/texty-ke-stazeni/nastenky/frantisek-nas-2014.pdf
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Z liturgického kalendáře: 
 

Nedělní cyklus čtení B, druhý cyklus feriálního lekcionáře. 
 

Neděle 3. 10. – 27. neděle v mezidobí 
 

Pondělí 4. 10. – p. sv. Františka z Assisi 
Čtvrtek 7. 10. – p. Panny Marie Růžencové 
 

Neděle 10. 10. – 28. neděle v mezidobí  
 

Úterý 12. 10. – p. sv. Radima, biskupa 
Pátek 15. 10. – p. sv. Terezie od Ježíše, panny, učitelky církve 
Sobota 16. 10. – p. sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska 
 

Neděle 17. 10. – 29. neděle v mezidobí 
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Oznámení: 
 

Upozornění 
 
V sobotu 9. října nebude z důvodu účasti duchovních na diecézní pouti 
sloužena v Jindřichově Hradci mše sv. Intence Za † Otu Procházku a † rodiče 
bude odsloužena na pouti v Českých Budějovicích. 
 
Kájovská pouť 
 
se uskuteční v neděli 10. října. Mše sv. budou slaveny v 8.00 hod. a v 10.00 
hod. (celebruje apoštolský nuncius v ČR Mons. Charles D. Balvo). Ve 13.30 
hod. zakončí pouť loretánské litanie a eucharistické požehnání. Již v 
předvečer v sobotu 9. října bude od 19.00 hod. sloužit mši sv. náš farní vikář 
P. Štrunc. Po sobotní mši sv. následuje světelný průvod a od 22.00 hod. 
celonoční adorace. 
 
Středeční přednáška 
 
Kvůli koronaviru odložená přednáška probošta Ivo Prokopa z dějin 
křesťanství na Rusi na téma „Car Ivan IV. Hrozný a církev“ se koná ve středu 
13. října od 18.45 hod. v sále na proboštství. 
 
Společenství mužů 
 
Zveme všechny muže na společnou modlitbu, která se koná vždy ve čtvrtek 
od 19.00 hod. v kapli na proboštství. 
 
Výuka náboženství 
 
V letošním školním roce vyučuje náboženství P. Miroslav Štrunc na 
proboštství v „kavárničce“. Děti z prvního stupně ZŠ mají výuku v pátek od 
13.00 hod. Ze stupně druhého pak v pátek od 14.00 hod. 
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Mše sv. v Číměři a ve Lhotě 
 
Zveme na mši sv. v Číměři dne 16. 10. v 15.00 hod. a následující týden dne 
23. 10. ve Lhotě v 15.00 hod. 
 
Náboženství pro nejmenší a dětský farní klub 
 
Ráda bych nabídla v prostorách farní kavárničky aktivity pro naše nejmenší 
farníky (a zároveň tímto umožnila i jejich rodičům, zejména maminkám, 
které jsou s dětmi doma a celodenně o ně pečují, aby si mohli udělat čas pro 
vlastní záležitosti, zatímco o jejich děti bude postaráno). 
Navrhuji středeční odpolední hodiny, a to s tímto programem: 
13.00 – 15.00 hod. farní dětský klub pro děti všeho věku – pro starší možnost 
setkat se s kamarády, popovídat si, zahrát si společenské hry, půjčit si z 
knihovničky knížku a číst si, vyřešit rébus, složit puzzle nebo třeba jen v 
suchu a teple počkat na autobus nebo kroužek; pro ty nejmenší pak po 
domluvě možnost hlídání. Kromě osobní zkušenosti s péčí o vlastní čtyři děti 
jsem před časem s úspěchem absolvovala i kvalifikační kurz pro chůvy pro 
děti od narození do nástupu školní docházky – ráda se tedy postarám i o ty 
opravdu nejmenší.  
15.00 – 16.00 hod. biblické příběhy pro nejmenší (hlavní zaměření na děti 
přibližně od 3 do 6 let) – každý týden vyprávění jednoho vybraného příběhu 
z Bible jednoduchou formou přístupnou malým dětem, doplněné společným 
povídáním o daném tématu, omalovánkou, vlastním výtvarným ztvárněním, 
písničkou. 

Bc. Marie Petrů 
 
 

Diecézní pouť do Českých Budějovic 
 

Letošní diecézní pouť je nesena mottem „Vzhůru k vodám“ a má i svého 
patrona, sv. Jana Nepomuckého. V sobotu 9. 10. 2021 zveme do biskupského 
sídla České Budějovice, kde bude připraven rozmanitý program. V 9.00 hodin 
v katedrále sv. Mikuláše poutníky přivítá pomocný biskup Pavel Posád. 
Program zahájí divadlo „Johánek z Nepomuku“ o životě světce. V 10.00 
hodin se poutníci přemístí liturgickým průvodem za procesní sochou sv. Jana 
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Nepomuckého, patrona naší diecéze, do klášterního kostela Obětování 
Panny Marie, kde bude následovat pontifikální mše svatá celebrovaná 
sídelním biskupem Vlastimilem Kročilem. Děti budou mít vlastní bohoslužbu 
slova v rajské zahradě s otcem Rafalem Kacou. 

Po obědě z vlastních zásob nebo v jedné z mnoha výborných restaurací, 
které toto město má, začíná v 13.30 odpolední program. V horním sále 
biskupství se poutníci mohou těšit na přednášku proslulého youtubera Prof. 
Martina Weise na téma „Počátky křesťanství v Čechách“. Kdo je zvědavý na 
nově zrekonstruované biskupství či klášter, může se zapsat na 
komentovanou prohlídku těchto budov. Děti budou mít vlastní zábavně-
poučný program. Samozřejmě bude možnost Adorace Nejsvětější svátosti, 
zpovědi, přímluvné modlitby a Hodinky Božího milosrdenství v katedrále 
nebo modlitby za duchovní povolání před ostatkem sv. Jana Nepomuckého 
ve Studentském kostele Svaté Rodiny. Pouť ukončíme opět v katedrále, kde 
nám požehná děkan Zdenek Mareš. 

Pouť se koná se pod záštitou primátora města České Budějovice Jiřího 
Svobody a je spolufinancována statutárním městem České Budějovice a 
spolkem Most-České Budějovice. Na náklady poutě můžete přispět i Vy v 
rámci mešní sbírky nebo na účet Spolku Most-České Budějovice 
4671901369/0800. 

Budeme rádi, když se zapojíte do novény před poutí, například 
prostřednictvím virtuální novény na YouTubeProlidi.online, a to od 30. 9. 
2021. 

(Text: P. Tomas van Zavrel) 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4uF4zs73_Ob5dM32GQNf5A
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Úmysly mší sv. od 4. do 17. října 2021 
P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie 

K – klášterní kostel sv. Kateřiny 

Ranní mše sv.:  Ne 9.30 hodin, Po 8.00 hodin 

Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18 hodin 

 
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost – proboštství Jindřichův 

Hradec, Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec  728 995 603,  

Redakce: P. Ivo Prokop, P. Miroslav Štrunc  

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení zaslaných příspěvků. 

Výrobní náklady jednoho výtisku činí 5,- Kč.  

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 13. 10. 2021. 

 Po 4. 10.          P Za pomoc Ducha 
svatého při 
rozhodování 

Po 11. 10.   P       Za † sestřičku Marii 
Langweilovou 

Út 5. 10.         K Za † Josefa Zýku Út 12. 10.    K    Za † rodiče Petrákovy 
a syna Jaroslava 

St 6. 10.          P Za rodinu Mlíčkovu a 
Krejčíkovu 

St 13. 10.    P Za † Marii 
Palečkovou 

Čt 7. 10.          K   Za Jiřího Macho a 
motorkáře 

Čt 14. 10.    K     Za sestru Janu s 
rodinou  

Pá 8. 10.         P Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 
 

Pá 15. 10.   P Za † Ivo Kloboučníka, 
jeho živé i + příbuzné 
a přátele 

So 9. 10.          

Mše sv. není !!! 

Za † Otu Procházku  
a za † rodiče (v Č.B.) 

So 16. 10.    P Za uzdravení malé 
Jindřišky 

Ne 10. 10. 
 
28. neděle  
v mezidobí 
 

P: Za farnosti 
K: Za uzdravení malé 
Jindřišky 

Ne 17. 10.  
 
29. neděle 
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K: Na poděkování za 
55 let společného 
života s prosbou za 
Boží ochranu celé 
rodiny 


