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Bohoslužba slova, dialog mezi Bohem a Jeho lidem 
 

Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra 24. 1. 2018 
 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Budeme dnes pokračovat v katechezích o mši svaté. Po pojednání o jejích 

úvodních obřadech, budeme dnes uvažovat o bohoslužbě slova, která tvoří její 
konstitutivní část, neboť se shromažďujeme právě proto, abychom naslouchali 
tomu, co pro nás Bůh učinil a zamýšlí učinit. Jde o zkušenost, které se nabývá 
„v přímém přenosu“ a nikoli z druhé ruky, protože „když se v církvi čte Písmo 
svaté, Bůh sám mluví k svému lidu a Kristus, přítomný svým slovem, hlásá 
radostnou zvěst“ (Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 29; srov. Sacrosanctum 
concilium, 7,33). Kolikrát jen se během čtení Božího slova začínáme rozhlížet 
kolem a komentovat svoje okolí? Nebo se má během čtení Božího slova klábosit? 
[Lidé odpovídají: Ne!] Nikoli, protože, bavíš-li se s lidmi, nenasloucháš Božímu 
Slovu. Když zní Boží Slovo - čtení, žalm a evangelium – máme otevřít srdce, 
protože k nám promlouvá sám Bůh, a nemyslet na něco jiného či mluvit o něčem 
jiném. 

Vysvětlím, k čemu při bohoslužbě slova dochází. Biblický text totiž přestává být 

písmem a stává se živým slovem, které pronáší sám Bůh tady a teď. Skrze lektora 

nás oslovuje Bůh a dovolává se nás, kteří s vírou nasloucháme. Duch, který »mluvil 

ústy proroků« (Krédo), inspiroval svatopisce, »aby Boží slovo opravdu působilo 

v srdcích to, čemu nasloucháme ušima« (Úvod k mešnímu lekcionáři, 9). 

K naslouchání Božímu slovu je zapotřebí mít otevřené také srdce. Bůh promlouvá 

a my Mu popřáváme sluchu, abychom pak uskutečňovali to, co jsme slyšeli. 

Je velice důležité naslouchat. Někdy možná dobře nerozumíme, protože některá 

Po 4. 6.               P 
 

Za † Marii Langweilovou Po 11. 6.      P       
 

Za charitu v J. Hradci 

Út  5. 6.              K Za † Vlastimila Macho 
a duše v očistci 

Út  12. 6.      K    Za † rodiče a bratra 
Mlíčkovy a celou 
rodinu Mlíčkovu 

St  6. 6.               P 

 

Za † Růženu Hůlkovou 
a Hermínu Tulisovou 

St  13. 6.      P Za Annu a Jakuba 
Hofbauerovy 

Čt  7. 6.               K   
 

Za † manžela Václava 
Štrupla a celou rodinu 
Štruplovu 
 

Čt  14. 6.      P 
mimořádně 
od 8.00 hod. 
 

Na dobrý úmysl 
Večerní mše v klášteře 
nebude! 

Pá  8. 6.              P 
 

Na poděkování za 50 let 
společného života 

Pá  15. 6.      P Za Jaroslava Fajmana 

So  9. 6.              P 
 

mše sv. není (z důvodu 
diecézní pouti v Sušici) 

So  16. 6.      P Na dobrý úmysl 
 

Ne  10. 6. 
 
10. neděle v 
mezidobí 

P: Za farnosti 
K: Na dobrý úmysl 

Ne  17. 6.  
 
11. neděle v 
mezidobí 

P: Za farnosti 
K: Za Františku 
Draxlerovou a příbuzné 

  



čtení jsou trochu obtížná. Bůh k nám však promlouvá jinak a my nasloucháme 

ve ztišení. 

Potřebujeme naslouchat! Jde totiž o život, jak trefně připomíná pronikavý 

postřeh, že »nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích 

úst« (Mt 4,4); o život, který nám dává Boží slovo. V tomto smyslu, mluvíme 

o bohoslužbě slova jako o „stolu“, který prostírá Pán, aby sytil náš duchovní život. 

Tento bohatě prostřený stůl otevírá široký přístup k pokladům Bible (srov. 

Sacrosanctum concilium, 51) jak Starého, tak Nového zákona, protože v nich církev 

hlásá jedno a totéž Kristovo tajemství (srov. Úvod k mešnímu lekcionáři, 5). 

Pomysleme na bohatství biblických čtení, nabízené třemi nedělními cykly, které 

nás ve světle synoptických evangelií provázejí během liturgického roku. Je to 

obrovské bohatství! Rád bych zde podtrhnul také význam responsoriálního Žalmu, 

který má usnadňovat meditaci předchozího čtení. Je vhodné Žalm zpívat, alespoň 

jeho odpověď (srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 61; Úvod k mešnímu 

lekcionáři, 19-22). 

Liturgický přednes samotných čtení spolu se zpěvy z Písma svatého vyjadřuje 

a podporuje církevní společenství, provází všechny a každého. Je proto jasné, proč 

je zapovězeno opomíjet čtení a nahrazovat je nebiblickými texty. Zaslechl jsem, 

že někde byla čtena nějaká novinová zpráva, protože to byla novina dne. To ne! 

Boží slovo je Boží slovo! Noviny můžeme číst potom. Takováto subjektivní volba 

totiž ochuzuje a narušuje dialog, který probíhá mezi Bohem a jeho lidem 

v modlitbě. Je naopak zapotřebí důstojného ambonu a užívání Lekcionáře, 

vhodných lektorů a žalmistů. Je třeba hledat vhodné lektory, kteří dovedou číst 

dobře, ne takoví, kteří komolí slova, takže se ničemu nerozumí. Je třeba dobrých 

lektorů, kteří se přede mší připraví a zkusí si to, aby četli dobře. To pak vytváří 

atmosféru vnímavého ztišení. »Bohoslužba slova se má slavit tak, aby vedla 

k rozjímání; je proto nutné vyvarovat se jakékoli uspěchanosti, která je 

na překážku usebranosti. Do bohoslužby slova vhodně patří také krátké chvíle 

mlčení, přizpůsobené shromáždění — v nich ať srdce s přispěním Ducha Svatého 

přijímá Boží slovo a připravuje odpověď modlitbou« (Všeobecné pokyny 

k Římskému misálu, 56). 

Víme, že slovo Páně je pomoc, kterou nutně potřebujeme, nemáme-li zbloudit, 

jak výstižně podotýká Žalmista, který se obrací k Pánu vyznáním: »Svítilnou mým 

nohám je tvé slovo a světlem mé stezce« (Žl 119,105). Jak bychom mohli konat 

svoji pozemskou pouť s jejími námahami a zkouškami, kdybychom nebyli 

pravidelně živeni a osvěcováni Božím Slovem, které zní v liturgii? 

útvaru, který označil latinsky „civitas“, což některý z překladatelů tohoto 
latinského textu přeložil jako „město“ (ale může to být o „obec“), kdežto pro 
„město“ existuje jednoznačné latinské slovo „urbs“, ale to se v textu nevyskytuje. 
Nevíme tedy, co komtur výrazem „civitas“ myslel, ani jak k němu dospěl: snad 
podle počtu obyvatelstva, architektury a počtu domů, podle fungujícího tržiště, 
vrchnostenské správy a vlastní samosprávy nebo vzkvétající katolické farnosti, pod 
vedením kněží z Řádu německých rytířů, nebo jestli se tím chtěl jen zavděčit 
tehdejšímu majiteli panství a tedy i tržní osady panu Oldřichu II. z Hradce. Je to 
však první písemné označení zdejšího sídelního útvaru v podhradí, zvaného 
dodnes latinsky „Nova Domus“, „Novadomus“, v české formě „Gradecz“ (tak se 
název tržní osady poprvé objevuje v roce 1255), v německé formě od roku 1264 
„Nowenhaus“ později „Neuhaus“, jako „města“ a snad také první písemná zmínka 
o existenci zdejší katolické farnosti. Zemský komtur německých rytířů nejenže 
město nezaložil, neboť tržní osada zde existovala dávno před tím, než sem komtur 
přijel, ale ani neměl právo a úmysl tržní osadu na město povýšit. Proto je třeba 
zdůraznit, že označení tehdejší stávající tržní osady jako „město“ (možná „obec“) 
je snad pouze jeho soukromý osobní úsudek, který se stal před 725 lety a který si 
letos připomínáme. Je jistě pro historii důležitý, nemá však se samotným vznikem 
Jindřichova Hradce, ani s žádným právním rozhodnutím, kterým by byl Jindřichův 
Hradec oficiálně povýšen na město, vůbec nic společného. A v tom je právě 
problém správně pochopit toto výročí. Připomínáme si vznik latinské církevní 
listiny, kde v textu je pouze jen jednou (bez jakéhokoliv vysvětlení nebo 
zdůvodnění) zdejší tržní osada poprvé označena jako „civitas“ a je zmíněna 
i „parochia“ (farnost) a to slovy: „...civitatis Novaedomus parochia.... = …města 
Hradce farnost...“. Nic víc, ani nic méně. Dokladem toho, že je vyložený nesmysl se 
letos zmiňovat o 725. výročí založení našeho města je to, že se nejmenuje 
po nějakém komturovi Řádu německých rytířů, který zdejší sídelní útvar navštívil 
v roce 1293, ale že od roku 1410 nese plným právem název po tom, kdo krátce 
před rokem 1220 nechal stavět zdejší hrad, v jehož blízkosti současně vznikla 
i tržní osada, ze které se postupně vyvinulo město, totiž panu Jindřichu I. z Hradce 
(* kolem 1160, +1237).  

Závěr: letošní vzpomínané 725. výročí se týká úplně něčeho jiného, než 
založení Jindřichova Hradce. Avšak, protože zdejší hrad a spolu s ním i tržní osada 
vznikly krátce před rokem 1220, mohlo to být i v roce 1218 a tak již nyní si 
můžeme připomínat 800 výročí skutečného založení našeho památného 
a starobylého města. A toto je také příležitost, modlit se za naše město a jeho 
obyvatele, modlit se za zdejší katolickou farnost a už nyní se začít modlit za to, aby 
na základě letošních říjnových komunálních voleb se řízení města ujali lidé 
rozvážní, moudří, usilující o skutečné blaho města a také mající vstřícný vztah 
k široké veřejnosti, včetně místních křesťanů.     

Karel Bajer 



napájeným vodou z potoka (Hamerského) přemyslovské hraniční knížecí hradiště. 
K budování kamenného hradu bylo určitě třeba mnoho manuálních pracovníků, 
protože zřejmě bylo málo potřebné mechanizace, která by ulehčila práci. Tito 
manuální pracovníci a mistři různých stavebních oborů, jistě i se svými rodinami, 
žili v blízkosti stavby hradu, aby nemuseli „chodit daleko do práce“. Právem tedy 
můžeme usuzovat, že společně se stavbou hradu tak vznikla i tržní osada, 
obydlená těmi, kdo hrad budovali, postupně různými řemeslníky, umělci 
a obchodníky, neboť tudy vedly i obchodní cesty, bydleli zde například i prodavači 
nejrůznějšího zboží, zpracovatelé produktů místních i okolních zemědělců, 
povozníci a krčmáři a jistě i lidé, v dnešní terminologii označovaní jako „pracovníci 
ve službách“, bez nichž by se ani tenkrát chod tržní osady neobešel. Spolu 
s budováním hradu nechal Jindřich I. z Hradce na nejvyšším místě v tržní osadě 
na své náklady vystavět i malý kostel. Tento kostel zprvu považoval za svůj 
majetek, což bylo tehdy obvyklé, a zřejmě plánoval, že jeho podzemí se stane 
rodinným pohřebištěm členů rodu pánů z Hradce. V kostele vedl zpočátku 
bohoslužby hradní kaplan. Když před rokem 1237 povolal Jindřich I. z Hradce 
na své panství Řád německých rytířů, pověřil je vedením duchovní správy pro své 
poddané. Tak postupně vznikla v tržní osadě katolická farnost, patřící pod 
pravomoc pražského biskupa, o jejímž oficiálním založení bohužel neexistují žádné 
písemné materiály. V níže uvedené listině z roku 1293 je však její existence zcela 
jasně doložena. Její základní součástí, přímo „srdcem“, se stal farní kostel, 
odevzdaný Jindřichem I. z Hradce kněžím z Řádu německých rytířů, kteří se tak 
stali prvními zdejšími faráři a na které převedl Jindřich I. své patronátní právo. 
K farnosti dále patřila budova fary (obydlí faráře, v případě Řádu německých rytířů 
jejich klášter = komenda), farní škola ke vzdělávání chlapců, farní špitál, jako 
zdravotnicko-charitativní zařízení, pro jehož chovance byla vystavěna špitální 
kaple sv. Maří Magdalény, která asi byla současně i kaplí členů řádové komendy, 
okolo farního kostela byl zřízen hřbitov, jako připomínka farního společenství 
živých s těmi, kteří je předešli na věčnost a nedílnou součástí farnosti bylo i její 
materiální zabezpečení (zemědělské hospodářství, rybníky a lesy), o jehož růst se 
postupně starali další vládnoucí velmožové z rodu pánů z Hradce. 

A nyní se dostáváme k tomu letošnímu 725. výročí, které v podstatě souvisí 
především s historií zdejší římskokatolické farnosti, ač se o tom v současné době 
na veřejnosti taktně mlčí. Letos 13. října tomu bude přesně 725 let, co zemský 
komtur (představený) Řádu německých rytířů Jindřich z Pieru nechal v roce 1293 
napsat latinskou církevní listinu, ve které se zavázal, že kněží z Řádu německých 
rytířů budou zajišťovat pravidelné bohoslužby za zemřelé z rodu pánů z Hradce 
v novostavbě kaple sv. Dionysia (Diviše), posvěcené pražským biskupem Tobiášem 
z Bechyně a zřejmě stojící poblíž farního kostela ve výše zmíněné tržní osadě 
s katolickou farností. O tržní osadě usoudil, že dosáhla charakteru sídelního  

Určitě nestačí slyšet pouze ušima, aniž bychom přijímali srdcem setbu 

božského Slova a umožnili, aby přineslo užitek. Vzpomeňme na podobenství 

o rozsévači a rozdílných výsledcích v závislosti na odlišných typech půdy (srov. Mk 

4,14-20). Působení Ducha svatého, jež propůjčuje této odpovědi účinnost, 

potřebuje srdce, které se nechává ovlivnit a kultivovat, takže to, co slyší ve mši, 

přechází do každodenního života podle pokynu apoštola Jakuba: »Slovo musíte 

uvádět ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali sami sebe« 

(Jak 1,22). Boží slovo v nás putuje, nasloucháme mu ušima a přichází do srdce, 

odkud přejde do rukou, kde se mění na dobré skutky. Toto je trasa, kterou musí 

projít, od uší přes srdce až rukám. Tomu se učme. 

Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz 

 
 
 

Z liturgického kalendáře: 
 
Nedělní cyklus čtení B, druhý cyklus feriálního lekcionáře, první a druhý týden  
  
žaltáře v Breviáři,  

 
Neděle   3. 6. – 9. neděle v mezidobí 
 

Úterý   5. 6. – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
Středa  6. 6. – památka sv. Norberta, biskupa 
Pátek   8. 6. – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
Sobota   9. 6. – památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
 
Neděle  10. 6. – 10. neděle v mezidobí 
 
Pondělí  11. 6. – památka sv. Barnabáše, apoštola 
Středa  13. 6. – památka sv. Antonína, kněze a učitele církve 
Pátek   15. 6. – památka sv. Víta, mučedníka 

 
Neděle   17. 6. – 11. neděle v mezidobí 
 

Poděkování za noc kostelů 
Velice děkujeme všem, kdo se podíleli na letošní noci kostelů. Letos k nám přišlo 
598 návštěvníků a díky všem organizátorům mohli zažít mnoho zajímavého. 

 

http://www.radiovaticana.cz/


Oznámení: 
Diecézní pouť 
Autobus na diecézní pouť do Sušice v sobotu 9. června bude odjíždět 
z Masarykova náměstí v 6.30 hod. Příjezd zpět do Jindřichova Hradce je plánován 
kolem 19.30 hod. Jízdné ve výši 250,- Kč za dospělého a 150,- Kč za dítě bude 
vybíráno v autobusu. Z důvodu účasti duchovních na pouti nebude v sobotu 
9. června mše sv. v Jindřichově Hradci ani v Horní Pěně. 

Pozvání na Diecézní pouť a Večer mladých v Sušici 8. – 9. 6. 2018 
Rád zvu mladé lidi našeho vikariátu na Diecézní pouť v Sušici, a především na její 
předprogram – Večer mladých na ostrově Santos. V případě většího počtu zájemců 
navrhuji společnou jízdu vlakem tam i zpět, i když si uvědomuji náročnost cesty 
kvůli délce a nevyhovujícímu spojení – zvláště v sobotu podvečer. V případě 
malého počtu zájemců nabízím prvním třem přihlášeným cestu autem 
(s písemným souhlasem rodičů u neplnoletých). Budu také rád za případnou 
nabídku možnosti svezení dalších zájemců (počítám, že na cestu se složíme 
a nebude chybět písemný souhlas rodičů u neplnoletých). 
Zájemci ať se dopředu zaregistrují na pouť přes stránky www.dcm.bcb.cz, kde 
naleznou přihlašovací formulář (nutné kvůli zabezpečení noclehu a sobotního 
oběda) a dají mi vědět mailem nebo SMSkou nejpozději do úterý 5. června do 18 
hodin, zda plánují jet společně. Na základě počtu získaných oznámení rozhodnu, 
zda se společná cesta uskuteční nebo doporučím jet samostatně podle vlastních 
možností. Cena za pouť (páteční koncert, program, nocleh, sobotní snídaně 
a oběd) činí 150 Kč + cestovné podle uplatnění vlastních slev. Spacák a karimatka 
nutné. 
Navrhovaný cestovní plán: 
Odjezd: Pátek 8. 6. – JH (14:43) – Sušice (17:43) – s 1 přestupem 
Příjezd: Sobota 9. 6. – Sušice (18:15) – JH (21:10) – s 3 přestupy, resp. pokud bude 
místo v poutních autobusech směrem k nám, zkusíme to využít a dostat se domů 
dříve.                P. Jozef Gumenický, kaplan pro mládež JH vikariátu, 

 gumenicky@gmail.com, 775 124 857 

Venkovní křížová cesta ke kostelu sv. Jakuba  
Papež Lev X. (1475 – 1521), původním jménem Giovanni Medici, byl v pořadí 217. 
papežem a to v letech 1513 - 1521. Papežským breve, které vydal, jak se v této 
papežské listině uvádí, v den svátku svatého Bonifáce, 5. června 1518, v šestém 
roce svého pontifikátu, schválil a povolil v Jindřichově Hradci zřízení venkovní 
křížové cesty o 11 zastaveních a těm, kdo se při nich budou zbožně modlit 
a rozjímat o umučení Páně, udělil odpustky, které je možno přivlastnit i zemřelým. 
Letos je tomu tedy přesně 500 let. Dá-li Bůh, tak se k připomínce tohoto 
významného výročí ještě vrátíme v podrobnějším textu. 

Přednáška o Svaté zemi 
Ve čtvrtek 14. června se v Městské knihovně v Jindřichově Hradci uskuteční 
přednáška P. Ivo Prokopa „Izrael – putování do země praotců“ při níž si 
připomeneme březnovou pouť do Svaté země. Začátek je od 16.30 hod. 
Z důvodu přednášky bude mše již ráno od 8.00 hod. v proboštském kostele. 
Večerní mše sv. v klášteře nebude. 

Vykrádání kostelů před 100 lety 
V roce 1918 vrcholila Velká válka - 1. světová válka. Projevoval se nedostatek 
nejen potravin, ale i nejrůznějšího zboží denní potřeby, jako mýdla, svíček 
k osvětlení domácností (elektřina většinou nebyla do bytů rozvedena) i textilu. 
Také zhrubla celková morálka obyvatelstva, trpícího válkou. V důsledku velké bídy 
někteří lidé využívali celodenně otevřených kostelů a zde se dopouštěli krádeží. V 
proboštském chrámu i františkánském klášterním kostele se ztrácela oltářní 
plátna, když kostelníci včas neuklidili svíce z oltářů - tak byly svíčky pryč 
a docházelo také k vykrádání pokladniček. Proto duchovní správci žádali věřící, aby 
častěji navštěvovali otevřené kostely a svojí přítomností zabraňovali krádežím. 
Jako v každé válce, byla to i před 100 lety těžká doba. Jistě ne nadarmo při 
eucharistickém průvodu o slavnosti Těla a krve Páně u každého ze čtyř oltářů 
zaznívala prosba: "Od hladu, moru a války - vysvoboď nás, Pane Ježíši Kriste!"  

 

Připomínáme si letos založení Jindřichova Hradce anebo zmínku o 
naší farnosti? 

V souvislosti s letošními oslavami, nazvanými „Dny města“, pořádanými 
v současné době vedením Města Jindřichův Hradec a doprovázené velkolepým 
programem, si můžeme někdy přečíst, že naše město oslavuje 725. výročí svého 
založení. Možná, že někde v novinách také vidíte, že se dožívá věku 725 let či že si 
připomíná 725. výročí svých narozenin, nebo že město vzniklo před 725 lety, či 
jiné, podobné formulace. Něčemu takovému nevěřte!  Není to pravda a svědčí to 
jen o neznalosti autorů takových textů. Skutečná historie je úplně jiná, původ 
našeho města je ještě o něco starší, jak si dále ukážeme. Zatímco u některých 
měst, zejména královských, můžeme číst o jejich skutečném založení panovníkem 
(např. České Budějovice v roce 1264 Přemyslem Otakarem II.), u řady vesnic, 
městysů a měst, včetně Jindřichova Hradce, o nějakém konkrétním roku založení 
nelze vůbec hovořit. 

V odborné historické literatuře o počátcích našeho města se uvádí, že krátce 
před rokem 1220 nechal Jindřich I. z Hradce, zakladatel rodu pánů z Hradce, 
nejstarší syn Vítka z Prčice, budovat románsko-gotický kamenný hrad, jehož 
existence je poprvé písemně doložena v roce 1220. Archeologický průzkum 
prokázal, že hrad vznikl na místě, kde asi již v 10. století se rozkládalo na mohutné 
skále, obtékané řekou (dnes Nežárka) a chráněné velkým bahništěm (dnes Vajgar),  
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