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Velikonoční proměna 
 

 Skutky apoštolů, z nichž v této době čteme při liturgii, nám ukazují úplně 
jiné apoštoly, než jaké známe z pašijového příběhu. Při umučení Krista se 
všichni vyděsili, rozprchli, Petr dokonce zapřel, že by Krista vůbec kdy znal. 
Poté se skrývali, ze strachu se zamkli v nějakém sklepě. Byli zmateni a 
nedokázali dlouho uvěřit, že by Ježíš mohl vstát z mrtvých. Běhali ke hrobu a 
zpátky do města, prohlíželi pohřební roušky a nic jim nedocházelo. Ani když 
se jim zmrtvýchvstalý Ježíš osobně ukázal, nemohli uvěřit, že to není jen 
jakýsi duch či přízrak a jen se děsili. 

Ve Skutcích však jako bychom četli o úplně jiných lidech. Apoštolové 
odvážně svědčí o Ježíšově zmrtvýchvstání, a neodradí je ani žalář. Naplno se 
k svému Mistrovi hlásí, nevadí jim posměšky, rány ani výhrůžky. Z žaláře je 
zázračně vysvobodí anděl, a oni neutečou z města, ale jdou zpátky do 
chrámu, kde před zástupy lidí navzdory chrámové stráži opět mluví o tom, že 
Ježíš je jediný Mesiáš a Spasitel. A kupodivu, nikdo si vůči nim nic nedovolí, i 
hrubí chrámoví ozbrojenci je s úctou a nenásilně doprovodí do Velerady, 
která je z nich naprosto bezradná a zaskočená. Před soudci, kteří o několik 
týdnů dříve nespravedlivě poslali Krista na smrt, dosvědčují, že on žije a sedí 
po pravici Otce v nebi. Členové velerady, kteří předtím odsoudili Ježíše za to, 
že o sobě řekl, že je Synem Božím, si na ně netroufnou a apoštolové se jich 
nebojí a nic si nedělají z jejich zákazů. 

Člověka jistě napadne, čím to, že se s učedníky stala takové proměna? 
Vždyť to pořád byl ten samý ukvapený Petr či pochybovačný Tomáš, ale 
chovali se úplně jinak. To, co je tak proměnilo, byl Duch Svatý, jehož jim Pán 
Ježíš poslal. Čteme, že již první neděli, kdy za nimi přišel do zamčeného 
večeřadla, na ně dýchl a řekl: „Přijměte Ducha Svatého“.  

Potom také čteme, že jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu, aby netápali, 
a bylo jim jasné, co se událo a jaký to má význam. Po čtyřicet dní se jim Ježíš 
zjevoval, setkával se s nimi a vyučoval je, zasvěcoval do nejhlubších tajemství 
a sděloval jim, co je čeká a jaké mají úkoly. Tehdy pochopili, o co jde, a 
uvěřili, že mohou stoprocentně počítat s Boží pomocí, že na to nebudou 
sami. Vše se završilo padesátý den po Velikonocích, kdy došlo k vylití Ducha 
Svatého v plnosti a apoštolové byli naplněni mimořádnými dary – moudrostí, 
odvahou, výmluvností, láskou a pokojem. Duch Svatý udělal z chaotické 
skupinky církev, z party rybářů biskupy, z nejistého Šimona papeže Petra, 
skálu, oporu svých bratří. 
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Když se rozhlédneme kolem sebe v dnešní církvi, v naší farnosti, městě, 
v našich rodinách, cítíme, jak i my dnes potřebujeme pomoc Ducha Svatého. 
Jak moc se podobáme apoštolům o Bílé sobotě či těsně po vzkříšení a jak 
málo je v nás odvahy a nadšení apoštolů po Letnicích. Pochybnosti, nejistota, 
obavy. Potřebujeme inspiraci co dělat, co říkat, jak se lépe modlit, jak být 
všímavější a laskavější, jak svědčit i dnes o Ježíšově vzkříšení, a nenechat se 
znejistit, odradit, otrávit.  

Nynější velikonoční období, kdy se připravujeme na Letnice, by mělo být 
naplněno prosbami o dary Ducha Svatého, bez nějž nemůžeme dělat nic. 
Prosili apoštolové, prosila Matka Boží Panna Maria, prosili určitě i další 
Ježíšovi žáci a přátelé. A dočkali se. Pán je nenechal jako sirotky, opuštěné 
ale naplnil je posvátnou energií – mocí z Výsosti. Připojme se k nim a prosme 
o radost a naději, o jistotu, že nejsme sami a bezmocní, ale ve službě velkého 
Božího plánu, v němž on s námi počítá a nenechá nás opuštěné a poražené, 
ale dovede k vítězství a odměně.    

Prob. Ivo Prokop 

Z liturgického kalendáře: 
Nedělní cyklus čtení C, velikonoční lekcionář. 

 

Neděle 1. 5.  – 3. neděle velikonoční 
 

Pondělí 2. 5. – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 

Úterý 3. 5. – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

Středa 4. 5. – památka sv. Floriána, patrona hasičů 

Pátek 6. 5.  – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 

 

Neděle 8. 5. – 4. neděle velikonoční – den modliteb za povolání 

k duchovnímu stavu 

 

Pátek  13. 5. – památka Panny Marie Fatimské 

Sobota 14. 5. – svátek sv. Matěje, apoštola 

 

Neděle 15. 5. – 5. neděle velikonoční 
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Oznámení: 
Dovolená probošta 
Od 2. do 6. května bude probošt Ivo Prokop čerpat dovolenou. 
V neodkladných záležitostech zastupuje farní vikář P. Miroslav Štrunc. 

  
Mše pro děti 
V neděli 8. května budeme opět slavit mši sv. se zaměřením pro rodiny 
s dětmi. Koná se v proboštském kostele od 9.30 hod. Na tento den připadá 
kromě státního svátku i den modliteb za povolání k duchovnímu stavu a slaví 
se též svátek matek. Tak pamatujme na naši vlast, na naše maminky i na 
povolání k duchovní službě.   

  
Mše v Lomech a Číměři 
Poutní mše sv. ke cti sv. Floriána bude sloužena v sobotu 7. května od 14.00 
hod. V Číměři je plánovaná mše sv. též na sobotu 7. května od 15.00 hod. 

  
Pouť v Horní Radouni a v Člunku 
Poutní mše sv. ke cti sv. Jana Nepomuckého v Horní Radouni se uskuteční 
v sobotu 14. května od 14.00 hod. V člunku si poutní mší sv. připomeneme 
téhož světce v sobotu 14. května od 15.00 hod.  
 
Loretánské litanie 
Měsíc květen je tradičně spojován s Matkou Boží Pannou Marií, a proto se 
po mších svatých v Jindřichově Hradci budeme modlit loretánské litanie.  

 
Diecézní část Synodální cesty byla ukončena 

 
V sobotu 23. dubna od 9:30 hodin se v katedrále sv. Mikuláše konalo 

DIECÉZNÍ PRESYNODÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ. Mezi účastníky setkání byli 
především ti, kteří pracovali v uplynulých několika měsících ve farních 
skupinkách. Takových pracovních farních skupinek bylo v naší diecézi celkem 
154 v 63 farnostech.  

Podněty z farních skupinek byly v průběhu dubna Diecézním redakčním 
týmem zpracovány do závěrečného dokumentu nazvaného „Syntéza 
diecézní fáze synodálního procesu“. V úvodu všechny přítomné přivítal 
diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil. Celou diecézní syntézu pak přednesli 
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diecézní koordinátoři R. D. Mgr. Ivo Prokop a R. D. JCLic. Mag. Theol. 
Stanislav Brožka. Dokument bude v nejbližší době zveřejněn na webové 
stránce www.bcb.cz.  

 
Pater Ivo Prokop také při této příležitosti shrnul své dojmy z právě 

ukončeného procesu: „Nejsilnějším zážitkem pro mne byla osobní setkání se 
členy redakčního týmu. Ačkoliv jsme se předtím neznali a měli hodně 
rozdílné názory, zkušenosti a pohledy, podařilo se nám najít společnou 
metodu práce. Ze stovek nejrůznějších, občas protichůdných myšlenek, 
zaslaných z farností, vytáhnout ty zásadní a důležité, shodnout se a 
zformulovat z nich docela rychle poměrně stručnou zprávu o starostech, 
touhách a nadějích diecézanů. Velice na mne zapůsobilo nadšení členů týmu 
a jejich ochota věnovat dobrovolně svůj čas, síly, prostředky, jezdit třeba i z 
velké dálky do Českých Budějovic a pracovat dlouho do noci. Velmi si toho 
vážím a věřím, že to přinese i v budoucnu svůj užitek.“ 

 
Zdroj: www.bcb.cz 

 
 

Představujeme naše farní společenství 
 

Františkáni 
Sekulární františkánský řád je komunitou katolických mužů a žen, kteří 

usilují žít Kristův život v duchu spirituality sv. Františka z Assisi. Sekulární 
františkáni jsou terciáři neboli členové třetího řádu, který založil sv. František 
z Assisi před osmi sty lety roku 1221.  

 

http://www.bcb.cz/
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Řehole a život sekulárních bratří a sester je zachovávat evangelium 
našeho Pána Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka. On je pravdou, do 
které nás uvádí Duch svatý. Znamením je kříž ve tvaru písmene T (tau). Toto 
písmeno se objevuje v biblické knize proroka Ezechiela, kde jsou jím 
označeni ti, které Bůh zvláště chrání. U sv. Františka je tau symbolem 
obrácení a pokání, života obnoveného v Kristu. 

 
Sházíme se na proboštství poslední úterý v měsíci od 15.30 hodin. 
 

Miroslav Matoušek 
 
 

Nové video prof. M. Weise: sv. Vojtěch ve světle legend 
 

O svatém Vojtěchovi bylo již napsáno velké množství zajímavých 
pojednání, a to i od našich nejpřednějších historiků. Proto jsme se rozhodli 
nechat v tomto videodokumentu promlouvat především nejstarší historické 
písemné prameny, a to jak kroniky, tak i legendy. Tak chceme především 
vykreslit duchovní portrét druhého pražského biskupa, který i přes hlubokou 
propast věků stále oslovuje a zve k následování. Dokument se natáčel v 
kostele sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích, u kterého působí v současné 
době bratři salesiáni. I pro ně je postava sv. Vojtěcha v jejich pastorační práci 
v mnohém inspirativní. Video můžete zhlédnout na YouTube kanálu 
Teologické fakulty Jihočeské univerzity nebo kliknutím na obrázek níže. 

 
Zdroj: www.bcb.cz 

https://www.youtube.com/channel/UCI7DNYDLDILRZeJaopRQesg
http://www.bcb.cz/
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Skončilo 131. plenární zasedání ČBK 
 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska se setkali od 26. - 27. dubna 2022 na 
Velehradě na 131. plenárním zasedání ČBK. Jednání se účastnili i předsedové 
konferencí ženských a mužských řádů, sr. Krista Chládková a arciopat Prokop 
Siostrzonek.  

 
Biskupové reflektovali situaci v dnešní společnosti, v církvi doma i v 

zahraničí v kontextu s ruskou agresí na Ukrajině a následným přílivem 
uprchlíků do ČR. V této souvislosti také diskutovali o různých možnostech 
pomoci včetně pastorace a vzdělávání ukrajinských věřících v naší zemi. 

 Členové ČBK schválili, že v rámci probíhající Synody 2021-2023 (Za církev 
synodální) proběhne 14. června 2022 v Praze setkání synodální skupiny 
biskupů. Následné Národní synodální setkání, složené ze zástupců z 
diecézních a řeholních synodálních skupin, se uskuteční 6. července 2022 na 
Velehradě.  

Hovořili také o nedostatku duchovních povolání a vyzývají všechny, aby se 
v rámci Týdne modliteb za duchovní povolání, který probíhá vždy před nedělí 
Dobrého pastýře (4. neděle velikonoční), intenzivně modlili za nová povolání 
ke kněžskému a řeholnímu životu. 
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Úmysly mší sv. od 2. do 15. května 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 11. 5. 2022. 

 

Po 2. 5.               P 
 

Za děti a jejich rodiny Po 9. 5.               P       Za Boží požehnání pro 
paní Annu Fialovou 

Út 3. 5.               K 
 

Za dědu Richarda  
a dědu Mílu 

Út 10. 5.             K 
 

Za Boží požehnání pro 
všechny živé 

St 4. 5.                P Za † rodiče a prarodiče 
z obou stran 

St 11. 5.              P Na poděkování za 
všechny dary 

Čt 5. 5.                K 
 

Za † Vlastu 
Němečkovou 

Čt 12. 5.             K     Za † Adolfa a Věru 
Cerhákovy, Miloše 
Slavíka a d. v o. 

Pá 6. 5.               P Za † kamarády  
a kamarádky 

Pá 13. 5.             P Za rodinu Kotrbů 

So 7. 5.               P Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 

So 14. 5.             P 
 

Za † manžela, oboje 
rodiče, sestru a d. v o. 

Ne 8. 5. 
 
4. neděle 
velikonoční 

P: Za farnosti 
 
K: Za † Jiřího Vintra, 
manželku Miloslavu  
a rodiče z obou stran  

Ne 15. 5.  
 
5. neděle 
velikonoční 

P: Za farnosti 
 
K: Za živé i † z rodiny 
Průchovy 
 


