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Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
 
Evangelium dnešní liturgie nám ukazuje scénu, kterou začíná Ježíšův 

veřejný život: on, který je Božím Synem a Mesiášem, jde na břeh řeky Jordán 
a nechává se pokřtít Janem Křtitelem. Po zhruba třiceti letech života ve 
skrytu se Ježíš nepředstaví nějakým zázrakem nebo tím, že by se posadil na 
židli a učil. Postaví se do řady lidí, kteří se chtěli nechat pokřtít od Jana. 
Dnešní liturgický hymnus říká, že lidé šli ke křtu s nahou duší a bosýma 
nohama, pokorně. Pěkný přístup, s holou duší a bosýma nohama. A Ježíš sdílí 
osud nás hříšníků, sestupuje k nám: sestupuje do řeky jako do zraněných 
dějin lidstva, ponořuje se do našich vod, aby je uzdravil, a ponořuje se s 
námi, uprostřed nás. Nevystupuje nad nás, ale sestupuje k nám s nahou duší, 
s bosýma nohama, jako lid. Nejde sám ani se skupinou privilegovaných 
vyvolených. Ne: jde s lidmi. Patří k tomuto lidu a jde s ním, aby se nechal 
pokřtít spolu s tímto pokorným lidem. 

Zastavme se u jedné důležité věci: ve chvíli, kdy Ježíš přijímá křest, text 
říká, že "se modlil" (Lk 3,21). Je dobré, abychom se nad tím zamysleli: Ježíš se 
modlí. Ale jak? Modlí se on, Pán, Syn Boží, jako my? Ano, Ježíš - evangelia to 
opakují mnohokrát - tráví hodně času modlitbou: na začátku každého dne, 
často v noci, před důležitými rozhodnutími... Jeho modlitba je živý dialog, 
důvěrný vztah s Otcem. V dnešním evangeliu tak můžeme vidět "dva 
momenty" Ježíšova života: na jedné straně sestupuje k nám do vod Jordánu, 
na druhé straně pozvedá svůj pohled a své srdce v modlitbě k Otci. 

Je to pro nás velké poučení: všichni jsme ponořeni do problémů života a 
do mnoha zamotaných situací, jsme povoláni čelit těžkým okamžikům a 
rozhodnutím, která nás stahují dolů. Pokud však nechceme být rozdrceni, 
musíme vše pozvednout nahoru. Modlitba není úniková cesta, modlitba není 
magický rituál ani opakování zpěvů naučených nazpaměť. Ne. Modlitba je 
způsob, jak v sobě nechat působit Boha, jak pochopit, co nám chce sdělit i v 
těch nejtěžších situacích, modlitba je síla jít dál. Tolik lidí, kteří mají pocit, že 
nemohou jít dál, se modlí: "Pane, dej mi sílu jít dál". I my jsme to mnohokrát 
udělali. Modlitba nám pomáhá, protože nás sjednocuje s Bohem, otevírá nás 
setkání s ním. Ano, modlitba je klíčem, který otevírá srdce Pánu. Je to dialog 
s Bohem, je to naslouchání jeho slovu, je to klanění: zůstávat v tichu a 
svěřovat mu to, co žijeme. Někdy je to také proto, abychom k němu volali 
jako Job, jindy proto, abychom si na něj vylili zlost. Křičet jako Job; on je otec, 
dobře nám rozumí. Nikdy se na nás nezlobí. A Ježíš se modlí. 
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Modlitba - abychom použili krásný obraz z dnešního evangelia - "otevírá 
nebe" (srov. v. 21). Modlitba otevírá nebe: dává životu kyslík, dává dech i 
uprostřed úzkosti a umožňuje nám vidět věci šířeji. Především nám 
umožňuje prožít stejnou zkušenost jako Ježíš u Jordánu: dává nám pocítit, že 
jsme děti milované Otcem. I nám, když se modlíme, Otec říká, jako Ježíšovi v 
evangeliu: "Ty jsi můj syn, ty jsi milovaný" (srov. v. 22). Naše bytí dětmi 
začalo dnem křtu, který nás ponořil do Krista a jako členy Božího lidu z nás 
učinil milované děti Otce. Nezapomeňme na datum našeho křtu! Co kdybych 
se teď každého z vás zeptal: Jaké je datum vašeho křtu? Někteří si to možná 
nepamatují. To je krásná věc: připomínat si datum svého křtu, protože je to 
naše znovuzrození, okamžik, kdy jsme se s Ježíšem stali Božími dětmi! A až 
přijdeš domů - pokud to nevíš - zeptej se maminky, tety, babičky nebo 
prarodičů: "Kdy jsem byl pokřtěn nebo pokřtěná?" A nauč se ten svátek 
oslavit, poděkovat Pánu. A dnes v tuto dobu se ptejme sami sebe: Jaká je 
moje modlitba? Modlím se ze zvyku, modlím se neochotně, jen odříkávám 
formule, nebo je moje modlitba setkáním s Bohem? Jsem hříšník, který je 
vždy mezi Božím lidem a nikdy není izolován? Pěstuji důvěrný vztah s Bohem, 
vedu s ním dialog, naslouchám jeho slovu? Mezi mnoha věcmi, které během 
dne děláme, nezanedbávejme modlitbu: věnujme jí čas, používejme krátké 
invokace, které často opakujme, každý den čtěme evangelium. To je 
modlitba, která otevírá nebe. 

 
Promluva papeže Františka před nedělní polední modlitbou Anděl Páně 9. 

ledna 2022. 
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Z liturgického kalendáře: 
Nedělní cyklus čtení C, druhý cyklus feriálního lekcionáře. 

 

Neděle 23. 1.  – 3. neděle v mezidobí 
 

Pondělí 24. 1. – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele 

církve 

Úterý 25. 1. – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola 

Středa 26. 1. – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

Pátek 28. 1. – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele 

církve 
 

Neděle 30. 1. – 4. neděle v mezidobí 

 

Pondělí 31. 1. – památka sv. Jana Boska, kněze 

Středa 2. 2. – svátek Uvedení Páně do chrámu 

Čtvrtek 3. 2. – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 

Sobota 5. 2. – památka sv. Agáty, panny a mučednice 

 

Neděle 6. 2. – 5. neděle v mezidobí 

 

Oznámení: 
Sbírka na Bibli 
V neděli 23. ledna budou kostelní sbírky určeny na biblický apoštolát, tedy 
šíření Písma svatého v misijních oblastech. 
 

Requiem 
Při zádušní mši svaté vzpomeneme ve středu 26. ledna od 18.00 hod. 
v proboštském kostele na všechny, kdo zemřeli bez naděje.   

 

Mše ve čtvrtek 27. ledna 
Ve čtvrtek 27. ledna se koná v Jindřichově Hradci vikariátní schůze. Kněží 
našeho vikariátu budou společně slavit mši sv. v proboštském kostele od 
9.30 hod. dopoledne. Večerní mše sv. nebude. 
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Hromnice 
O svátku Uvedení Páně do chrámu ve středu 2. února začne mše sv. 
obřadem žehnání svící pod kruchtou proboštského kostela a poté bude 
následovat průvod se svícemi. 

 

Svatoblažejské požehnání 
Tradiční požehnání s prosbou o zdraví těla i duše na přímluvu svatého 
biskupa a mučedníka Blažeje budeme udílet v den jeho památky, tj. ve 
čtvrtek 3. února po večerní mši sv. v klášterním kostele. 
 

Číměř 
V sobotu 5. února bude od 15.00 hod sloužena v Číměři mše svatá spojená 
s žehnáním hromniček a svatoblažejským požehnáním. 

 

Světový den nemocných 
V pátek 11. února slaví církev památku Panny Marie Lurdské - 164. 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. 
 

Pouť ke cti bl. Bedřicha Bachsteina 
V sobotu 19. února se koná pěší pouť do Horní Pěny ke cti bl. Bedřicha 
Bachsteina a dalších františkánských mučedníků. Poutníci vyjdou v 12.30 
hod. od kláštera sv. Kateřiny. Poutní mše bude slavena v Horní Pěně od 
15.00 hod. V případě velmi špatného počasí se pěší putování ruší a sejdeme 
se až na mši v pěněnském kostele. Večerní mše sv. v J. Hradci v tento den 
nebude. 

 

Výzva – kapličky 
Rádi bychom požádali všechny, kdo zamýšlejí uspořádat příležitostné 
bohoslužby v kaplích v okolních obcích, aby nám to již nyní nahlásili na 
proboštství a domluvili si s námi termíny, abychom s tím mohli počítat. 
 

Výuka náboženství 
Náboženství pro děti na jindřichohradeckém proboštství začne po pauze 
způsobené pandemií covid-19 opět od druhého pololetí školního roku. První 
hodina proběhne v pátek 11. února od 13.00 respektive 14.00 hod.  
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Dětský „miničasopis“ 
Na stolku pod kůrem proboštského kostela a na webových stránkách 
proboštství pod záložkou „Pro děti“ čísla nového miničaspisu, který přináší 
dětské katecheze k liturgii. 
 

Výsledky tříkrálové sbírky 
Při letošní tříkrálové sbírce se v Jindřichově Hradci vybralo 131.399,- Kč. 
Společně se sbírkami v okolních obcích se vykoledovalo 356.824,- Kč. Online 
bylo vykoledováno dalších 5.500,- Kč. Do konce měsíce ledna je možné ještě 
tímto způsobem přispět. Všem dárcům i koledníkům srdečně děkujme a 
vyprošujeme Boží požehnání na přímluvu sv. Tří králů. 

 

Přehled o udělování svátostí v Jindřichově Hradci v roce 2021 
 

- svátost křtu byla udělena 25 dětem a 2 dospělým. 
- první svaté přijímání bylo uděleno pouze jedno 
- biřmovaní byli u nás celkem 2 
- svátost manželství uzavřely 4 manželské páry 
- svátost pomazání nemocných přijalo individuálně 22 osob a při hromadném 
slavení 26 nemocných farníků 
- katolických pohřebních obřadů bylo celkem 40 
Výuku náboženství v roce 2021 v našem městě navštěvovalo celkem 27 dětí. 
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Virtuální prohlídka dominikánského kláštera před opravou i po 
opravě 

 

Na podzim 2020 byla dokončena kompletní oprava areálu bývalého 
Dominikánského kláštera v Českých Budějovicích za 80 milionů korun. 
Nejvýznamnější historická památka na území města tak opět získala svou 
původní krásu. Nyní v době mimo turistickou sezónu a v období 
pandemických omezení vám nabízíme jedinečnou možnost prohlédnout si 
celý areál kláštera virtuálně v naší internetové prezentaci. Navíc můžete 
velmi jednoduše porovnat vzhled kláštera před rekonstrukcí a po 
rekonstrukci – k přepínání (tedy „skokům“ v čase) využijte tlačítka „před 
rekonstrukcí“ a „po rekonstrukci“ na pravém horním okraji prezentace. 
Prezentaci spustíte pod tímto odkazem: 

https://www.virtualtravel.cz/ceske-budejovice/klaster-dominikanu 
 

Brány klášterního areálu se otevřely pro veřejnost již loni: lidé si mohli celý 
objekt prohlédnout individuálně, nebo využít komentované prohlídky s 
vyškolenými průvodci. Velmi úspěšné byly večerní „divadelní“ prohlídky v 
dobových kostýmech (pořádané se spolupráci s agenturou Kultur-Kontakt) a 
také prohlídky osobně vedené generálním vikářem Mons. Davidem Henzlem. 
Předpokládáme, že prohlídky pro turisty letos opět začnou v červnu. 
 

 
 
 

 

https://www.virtualtravel.cz/ceske-budejovice/klaster-dominikanu
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Úmysly mší sv. od 24. ledna do 6. února 2022 
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 2. 2. 2022. 

 Po 24. 1.        P Za † P. Josefa Machku  

a P. Bohumila Bílého 

Po 31. 1.     P       Za živé i † z rodin 

Račko a Procházků 

Út 25. 1.        K Za † rodiče Supekovy  

a Kubátovy 

Út 1. 2.       K 
 

Na poděkování 
s prosbou Boží pomoc, 
milosrdenství, ochranu 
a Boží požehnání pro 
všechny drahé 

St 26. 1.         P Za + Jana Šťastného a za 
ty, kdo zemřeli bez 
naděje  

St 2. 2.        P Za † Marii Vintrovou, 

manžela Josefa a 
sourozence z obou 
stran 

Čt 27. 1.   !!!   P 
mše sv.  v 9:30 
hod.  

Za nová kněžská 
povolání 
večerní mše nebude 

Čt 3. 2.       K     Za dobrodince 

Pá 28. 1.        P Za † Mons. Jiřího 

Skoblíka a Mons. Jiřího 
Reinsberga 

Pá 4. 2.      P Za † manžele Marii a 

Bohumila Novákovy a 
jejich rodinu 

So 29. 1.        P Za živé i † z rodiny 

Průchovy 

So 5. 2.      P Za † rodiče Filsochovy, 

Jelínkovy a jejich rodiny 

Ne 30. 1. 
4. Neděle v 
mezidobí 

P: Za farnosti 

K: Za † Jana Kadlece, 

manželku Anežku  
a rodiče z obou stran 

Ne 6. 2.  
5. Neděle v 
mezidobí 

P: Za farnosti 

K: Za † Anežku 

Kadlecovou, manžela 
Jana a sourozence 
z obou stran 


