
Úmysly mší svatých od 12. března do 25. března 2018 

P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie 

K –  klášterní kostel sv. Kateřiny 

Ranní mše sv.:  Ne 9.30 hodin, Po 7.30 hodin 

Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18 hodin 
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Proč jít v neděli na mši?  

 
Katecheze papeže Františka na gen. audienci, aula Pavla VI. 

(Jan 20,1.19-23) 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Navážeme na cyklus katechezí o mši a položíme si dnes otázku: proč jít v neděli 
na mši? Nedělní slavení eucharistie je středem života církve (srov. Katechismus 
katolické církve, 2177). My křesťané přicházíme v neděli na mši, abychom se 

setkali se vzkříšeným Pánem či lépe řečeno nechat Jeho, aby potkal nás, 
naslouchat Jeho slovu, živit se u Jeho stolu a stávat se tak církví, totiž Jeho 
mystickým Tělem žijícím ve světě. 

Tak tomu již od začátku rozuměli Ježíšovi učedníci, kteří slavili eucharistické 
setkání s Pánem v den, který židé nazývali „prvním dnem v týdnu“ a Římané 

„dnem slunce“, protože toho dne Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se učedníkům, 
rozmlouval s nimi a daroval jim Ducha svatého 
(srov. Mt 28,1; Mk 16,9.14; Lk 24,1.13; Jan 20,1.19), jak jsme slyšeli v 
biblickém čtení. Také velké seslání Ducha o Letnicích nastalo v neděli, padesátý 
den po Ježíšově zmrtvýchvstání. Z těchto důvodů je pro nás neděle svatým 

dnem, který je posvěcen slavením eucharistie, živou přítomností Páně mezi námi 
a pro nás. Mše je tedy tím, co uskutečňuje křesťanskou neděli! Křesťanská 

neděle se točí kolem mše. Čím by byla pro křesťana neděle, v níž by chybělo 
setkání s Pánem? 

Existují křesťanské komunity, které, bohužel, nemohou mít každou neděli mši. 
Také ty jsou však povolány shromáždit se v tento posvátný den k modlitbě v 
Pánově jménu, naslouchat Božímu Slovu a oživovat touhu po eucharistii. V 
některých sekularizovaných společnostech vymizel křesťanský význam neděle 
osvícené eucharistií. Škoda! V takových kontextech je zapotřebí oživovat toto 
povědomí a znovu si osvojit smysl pro slavení, význam radosti, farního 

Po 12. 3.  
 

Mše svatá nebude!!! 
(intence – za zemřelé – 
bude odsloužena jinde) 

Po 19. 3.        
P 18:00!!! 

Za Boží ochranu a pomoc 
sv. Josefa při léčbě 
závažné nemoci 

Út 13. 3.     K Za kněze a nová duchovní 
povolání 

Út 20. 3.        
K    

Za Františku Svobodovou 
a rodinu Cimbálníkovu 

St 14. 3.      P Za dary Ducha Svatého St 21. 3.         
P 

Za † z rodiny Čejkovy a 
Jizbovy 

Čt 15. 3.        

K    

 

Za naši mládež a děti Čt 22. 3.        
K 
 

Za † Miloslava Peřana 

Pá 16. 3.       

P 

Za svornost v rodinách Pá 23. 3.        
P 

Za † Marii a Františka 
Šidlíkovy, jejich rodiče a 
syna Františka 

So 17. 3.       

P 

Za Boží požehnání So 24. 3.      P Za † Annu Hlaváčovou 

Ne 18. 3. 
5. neděle 
postní 

P:  Za farnosti 
K: Za poznání a plnění Boží 
vůle 

Ne 25. 3. 
Květná 
neděle 

P: Za farnosti 
K: Za živé a † z rodiny 
Kopečných, Přibylů a 
Hnízdilů 

  



společenství, solidarity a odpočinku, který občerstvuje duši i tělo (srov. KKC, 
2177-2188). Všem těmto hodnotám učí eucharistie, neděli za nedělí. Proto 
Druhý vatikánský koncil zdůrazňuje, že »den Páně je prvotní sváteční den, který 

je třeba předkládat zbožnosti věřících a vštěpovat do jejich vědomí tak, aby se 
stal i dnem radosti a pracovního klidu« (Sacrosanctum Concilium, 106). 

Během prvních staletích v neděli nebyl pracovní klid. Ten je specifickým 
přínosem křesťanství. Podle biblické tradice odpočívají židé v sobotu, zatímco v 
římské společnosti nebyl během týdne stanoven jediný den klidu od otrocké 
práce. Křesťanský smysl pro život [Božích] dětí a nikoli otroků, oživený 
eucharistií, způsobil, že se neděle – téměř všeobecně – stala dnem odpočinku. 
Bez Krista by nám bylo souzeno být v područí každodenní únavy, starostí a obav 
před zítřkem. Nedělní setkání s Pánem nám dává sílu prožívat den s důvěrou a 

odvahou a s nadějí kráčet vpřed. Proto my křesťané přicházíme v neděli na 
setkání s Pánem, ke slavení eucharistie. 

Eucharistické společenství s Ježíšem, zmrtvýchvstalým a živým na věky, 
předjímá neděli, která nebude mít konce a kdy nebude již námahy a bolesti, ani 
smutku a slz, nýbrž pouze radost z plného života s Pánem navždy. Také o tomto 
blaženém spočinutí mluví nedělní mše, když nás učí, abychom se v týdenním 
shonu svěřovali rukám nebeského Otce. 

Co můžeme odpovědět tomu, kdo tvrdí, že chodit na mši včetně neděle je k 
ničemu, protože důležité je žít dobře a mít rád bližního? Je pravda, že kvalita 
křesťanského života se poměřuje schopností mít rád, jak řekl Ježíš: »Podle toho 
všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem« 

(Jan 13,35). Jak bychom ale mohli praktikovat evangelium, kdybychom k tomu 
neděli za nedělí nečerpali energii z nevyčerpatelného zdroje eucharistie? 
Nepřicházíme na mši, abychom něco dávali Bohu, nýbrž abychom od Něho 
přijímali to, čeho je nám opravdu zapotřebí. Připomíná to modlitba církve, která 
se obrací k Bohu takto: »Ty nepotřebuješ naši chválu, ale zahrnuješ nás svojí 
láskou, abychom ti vzdávali díky; naše chvalozpěvy neumocní tvoji velikost, ale 

vymohou nám spásnou milost« (překlad italské znění 4. obecné 
preface Římského misálu; srov. české znění: »bez něho není naše děkování tebe 
důstojné a je spasitelné jen skrze Něho«). 

Závěrem: Proč tedy přicházet v neděli na mši? Nestačí odpověď, že to je církevní 

přikázání. To nám pomáhá opatrovat tuto hodnotu, ale samotné nestačí. My 
křesťané se potřebujeme účastnit nedělní mše, protože jedině s Ježíšovou 
milostí, s Jeho přítomností žijící v nás a mezi námi můžeme uvádět ve skutek 
Jeho přikázání a být tak Jeho věrohodnými svědky. 

 
Přeložil Milan Glaser  

Převzato z www.radiovaticana.cz 

 
Pastýřský list o. biskupa Mons. Pavla Posáda 

Milí mladí přátelé, 

blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám 

mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s 

mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria 

je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života 

druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na diecézní 

setkání mládeže. 

Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě 

s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. 

Těším se na setkání s vámi. 

Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce 

pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže. 

Myslím na vás v modlitbách, 

+ Mons. Pavel Posád 

biskup delegát pro mládež 

 

Diecézní setkání mládeže 
V návaznosti na pastýřský list o. biskupa připomínáme, že tradiční Diecézní setkání 

mládeže v Českých Budějovicích se uskuteční ve dnech 23. - 24. března 2018. Opět 

srdečně zveme a doporučujeme mladým našich farností účast na tomto setkání. I 

letos nabízíme společnou cestu vlakem: 

Odjezd v pátek 23. 3. - 15:53 (Os 8311, s přestupem ve Veselí n. L.) 

Příjezd v sobotu 24. 3. - 18:06 (Os 8312) 

Zájemci o společné cestování, hlaste se, prosím, u kaplana P. Jozefa Gumenického 

do úterý 20. 3., případně využijte individuální dopravu. 
 

Křížové cesty v našich kostelích 
Pobožnosti křížové cesty, při kterých uvažujeme o umučení a smrti našeho 
Spasitele Ježíše Krista se v postní době konají každý týden: neděle - klášterní kostel 
(klášterní chodba) od 17.30 hodin, středa a pátek – proboštský chrám od 17.30 
hodin. 
 
Křížová cesta v parku 
 
Pobožnost křížové cesty v parku za Nežárkou se uskuteční v sobotu 24. března ve 
14 hodin. Na této cestě se budeme modlit a meditovat nad posledními chvílemi 

http://www.radiovaticana.cz/


Kristova života, abychom mohli lépe pochopit jeho oběť za nás. Ve světle Ježíšova 
utrpení i nade vším, co tvoří problematiku současné doby i našeho osobního 
vnitřního života. Sejdeme se u prvního zastavení za Nežáreckým mostem. Srdečně 
vás zvou akolyté. 

 
První výročí úmrtí 

V neděli 18. března tomu bude právě rok, co zemřel významný římskokatolický 

duchovní českobudějovické diecéze, narozený 17.5.1932 v Líšnici u Milevska, v roce 

1961 archivář v Jindřichově Hradci, po studiu teologie 23.6.1968 vysvěcený na kněze a 

pak pronásledovaný totalitním režimem, v letech 1990 – 1991 českobudějovický 

diecézní biskup, v letech 1991 – 2010 arcibiskup pražský a primas český, jmenovaný v 

roce 1994 kardinálem, po roce 2010 téměř osm let aktivně působící jako emeritní 

arcibiskup, Kdo jiný by to mohl být, než PhDr. Miloslav Vlk. Jistě si zaslouží naši 

vzpomínku. Vždyť v Jindřichově Hradci mezi námi žil a pracoval v Okresním archivu a 

do Jindřichova Hradce se pak rád vracel. Proto vícekrát navštívil naše město veřejně 

anebo soukromě jako duchovní s kněžským a později biskupským svěcením. Ať 

odpočívá v pokoji. 

 

Samostatná příloha farního zpravodaje 

Jako samostatná příloha našeho farního zpravodaje vyšel text nazvaný „KULATÁ 

VÝROČÍ ROKU 2018 V NÁBOŽENSKÉ HISTORII JINDŘICHOVA HRADCE“. Je k 

dispozici v místech, kde si odebíráte farní zpravodaj. 

 
Z liturgického kalendáře: 

 
Nedělní cyklus čtení B, čtvrtý a první týden postního žaltáře v breviáři 

 
Neděle 11. 3. – 4. neděle postní 
 
Úterý 13. 3. – výroční den zvolení papeže Františka 
Sobota 17. 3. - připomínka sv. Patrika, biskupa  

 
Neděle 18. 3. – 5. neděle postní 
 
Pondělí  19. 3.   - Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, 

doporučený svátek 

 
Neděle 25. 3. – Květná (pašijová) neděle 

 
 

Zprávy a oznámení: 

 

Ve dnech 7. – 15. března je administrátor farnosti P. Ivo Prokop spolu 
s farníky na pouti ve Svaté zemi. Zastupováním je pověřen farní vikář P. 
Jozef Gumenický.  

V pondělí 12. 3. nebude mše svatá ve farní kapli. Mešní intenci odslouží 
farní vikář P. Jozef na jiném místě. Ve farní kanceláři nebude nikdo 
přítomný. 

V úterý 13. 3. se kněží z diecéze setkají na kněžském dni v Milevsku. Z toho 
důvodu v úterý nebude ve farní kanceláři nikdo přítomný. 
 
Po celou dobu postní jsou po boční straně kostela připraveny ke koupi 
„velikonoční pohledy pro misie“. Kasička pro vaše dary se nalézá v sakristii. 
Výtěžek bude odeslán na potřeby misií. Předem děkujeme za jakoukoli 
částku, která pomůže potřebným. 
 
V pátek 16. 3. po mši svaté se opět uskuteční společenství mládeže ve farní 
kavárničce. 
 

 

 
 

 
 


