Úmysly mší sv. od 16. do 29. července 2018
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XXIII. ročník

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
Po 16. 7.

Út 17. 7.
St 18. 7.
Čt 19. 7.

Pá 20. 7.
So 21. 7.

Ne 22. 7.
16. neděle
v mezidobí

P 8.00 Na poděkování
s prosbou za pomoc a
ochranu na všech
cestách
K Na poděkování

Po 23. 7.

Út 24. 7.

P 8.00 Za † rodiče
Šterclovy, syna Jindřicha
a celou rodinu
a za rodinu Krejčovu
K Za † rodiče Průchovy

P Za dar správného
rozhodnutí
K Za odpuštění a Boží
milosrdenství a lásku
pro duši tragicky
zemřelého kamaráda
P Za duše v očistci

St 25. 7.

P Za † Jana Kropáčka

Čt 26. 7.

K Za † rodiče Průchovy

Pá 27. 7.

P Za Vladimíra Knoblocha

P Za Boží pomoc
a ochranu pro celou
rodinu
P: Za farnosti
K: Na dobrý úmysl
a za uzdravení

So 28. 7.

P Na dobrý úmysl
a za uzdravení

Ne 29. 7.
17. neděle
v mezidobí

P: Za farnosti
K: Za Zdeňku Markovou,
její rodiče, prarodiče
a manžela
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Výrobní náklady jednoho výtisku činí 5,- Kč.
Uzávěrka příštího čísla je ve středu 25. 7. 2018.

1. července 2018

Slavení eucharistie – příprava darů
Katecheze papeže Františka na gen. audienci, aula Pavla VI., 14. 2. 2018
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Pokračujeme v katechezi o mši svaté. Po bohoslužbě slova, které jsem se
věnoval v minulých katechezích, následuje další konstitutivní součást mše, kterou
je eucharistická liturgie. V ní církev posvátnými znameními zpřítomňuje Oběť nové
smlouvy zpečetěné Ježíšem na oltáři kříže (srov. Sacrosantum concilium, 47).
Prvním oltářem byl totiž kříž, a když přistupujeme k oltáři sloužit mši, pamatujeme
na oltář kříže, kde byla přinesena první oběť. Kněz, který ve mši reprezentuje
Krista, koná to, co učinil samotný Pán a svěřil učedníkům na poslední večeři: vzal
chléb a kalich, vzdal díky, dal učedníkům a řekl: »Vezměte a jezte... pijte: toto je
moje tělo... toto je kalich mé krve. To čiňte na mou památku«.
Církev, poslušná Ježíšova příkazu, uspořádala slavení eucharistie tak,
že odpovídá slovům a gestům, která učinil On v předvečer svého Umučení.
Při přípravě darů se přináší k oltáři chléb a víno, tedy prvky, které Kristus vzal
do svých rukou. V eucharistické modlitbě vzdáváme díky Bohu za dílo vykoupení
a přinesené dary se stávají tělem a krví Ježíše Krista. Následuje lámání chleba
a přijímání, při kterém znovu prožíváme zkušenost apoštolů, kteří přijali
eucharistické dary z rukou samotného Krista (srov. Všeobecné pokyny k Římskému
misálu, 72).
Prvnímu Ježíšovu gestu: »vzal chléb a kalich vína« proto odpovídá příprava
darů, která je první částí eucharistické liturgie. Je chvályhodné, když dary přinášejí

knězi sami věřící. »Ačkoli chléb a víno určené k bohoslužbě už nepřinášejí ze svého
jako kdysi, přece si tento obřad uchovává svůj duchovní smysl a význam« (tamt.
73). V této souvislosti je příznačné, co při svěcení nového kněze pronáší biskup,
když mu předává chléb a víno: »Přijmi dary svatého lidu k eucharistické oběti«
(Římský pontifikál, Svěcení biskupů, kněží a jáhnů). Je to tedy lid Boží, který přináší
dar chleba a vína ke mši! Ve znameních chleba a vína, položených na oltář, klade
věřící lid svoje dary do rukou kněze, který je uloží na oltář či stůl Páně, »který je
centrem celého slavení eucharistie« (Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 73).
Středem mše je oltář a oltářem je Kristus. Stále je třeba hledět na oltář, který je
středem mše. V »plodech země a lidské práce« se proto věřící v poslušnosti
božskému Slovu stávají »obětí, která se zalíbí Bohu, Otci všemohoucímu«, jenž ji
přijímá »k dobru celé Své svaté církve« [české znění Římského misálu: »ke své
slávě a k spáse světa« - pozn. překl.]. »Život věřících, jejich chvála, jejich utrpení,
jejich modlitba, jejich práce jsou spojeny s Kristovou chválou a modlitbou, s jeho
utrpením a prací i s jeho bezvýhradnou obětí, a tím získávají novou hodnotu«
(Katechismus katolické církve, 1368).
Náš dar je zajisté maličkost, ale Kristus potřebuje tu trošku. Pán žádá málo
a dává mnoho. Chce po nás dobrou vůli ve všedním životě, žádá otevřené srdce
a snahu, abychom byli lepší a mohli přijmout Jeho samotného, který se nám dává
v eucharistii. Chce od nás tyto symbolické dary, které se stávají Jeho tělem a krví.
Znamením tohoto modlitebního úkonu obětování je kadidlo, jež je stráveno v ohni
a jeho dým stoupá vzhůru. Ve sváteční dny se okouřením darů, kříže, oltáře, kněze
a kněžského lidu zviditelňuje spojení toho všeho s Kristovou obětí
(srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 75). Nezapomeňme, že prvním
oltářem je kříž. Vždycky však ve vztahu k prvnímu oltáři, kterým je kříž. A na tomto
oltáři, kterým je Kristus, klademe tu trochu svých darů, chléb a víno, jež se
rozmnoží a stanou samotným Ježíšem, který se nám dává.
To všechno vyjadřuje také modlitba nad dary, v níž kněz prosí Boha, aby přijal
oběť své církve, a poukazuje na podivuhodnou výměnu naší chudoby za Jeho
bohatství. V chlebu a vínu nabízíme Bohu svůj život, aby byl proměněn Duchem
svatým v Kristovu oběť a spolu s Ním se stal jedinou duchovní obětí, která se zalíbí
Otci. Tím se uzavírá příprava darů a jsme disponováni k eucharistické modlitbě
(srov. tamt., 77).
Spiritualita sebedarování, které nás učí tato část mše, ať osvěcuje naše dny,
vztahy s druhými, naše jednání i trápení, která nás potkají, a pomáhá nám budovat
pozemskou obec ve světle evangelia.
Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz

Duchovní správa přeje všem čtenářům zpravodaje pokojné
prázdniny a dovolené, osvěžení a načerpání nových sil stejně
jako radost z odpočinku i poznávání nových míst na letních
cestách.

Úmysly mší sv. od 1. do 15. července 2018
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
Po 2. 7.

P 8.00
Na dobrý úmysl
K Za rodinu Kolářů,
Nožínů, Plaňanských
a duše v očistci

Po 9. 7.

P Mše sv. nebude

Út 10. 7.

K Za † Boženu

St 4. 7.

P Za Marii Jírovou
a Ladislava Jíru
a jejich rodiče

St 11. 7.

Čt 5. 7.

P 9.30 hod.
na poděkování za
všechnu Boží milost,
lásku, milosrdenství
a požehnání
P Za rodiče a jejich
nenarozené děti
P Za rodinu Kolářů, Princů
a Tejčků
P: Za farnosti
K: Za † Jana a Antonii
Liškovy, Ladislava Petrů,
Karla a Marii Eliášovy,
Antonína Tetivu
a duše v očistci

Čt 12. 7.

Út 3. 7.

Pá 6. 7.
So 7. 7.
Ne 8. 7.
14. neděle
v mezidobí

a Stanislava Slancovy,
rodiče a sourozence
a duše v očistci

Pá 13. 7.

P Za dary Ducha Sv.
a pomoc při všech
životních rozhodnutích,
za ochranu a lásku
K Za dary Ducha Svatého

P Za duše, na které jejich
blízcí zapomněli
So 14. 7. P Za Boží požehnání pro
celou rodinu
Ne 15. 7.
P: Za farnosti
K: Za † Milana Váňu,
15. neděle
jeho rodiče, prarodiče
v mezidobí
a duše v očistci

Oznámení:

Motto: „Rozjímej, křesťane, o smrti Kristově, v lásce jej provázej na cestě
křížové...“ (Kancionál č. 073)

V době prázdnin budou pondělní mše sv. o půl hodiny později, to jest od 8.00 hod.
Z důvodů dovolených našich duchovních pondělní mše 9. července mimořádně
nebude.

500 let venkovní křížové cesty v Jindřichově Hradci

Pondělní mše sv.

Mše o slavnosti našich věrozvěstů
Ve čtvrtek 5. července o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. sloužena
od 9.30 hod. v proboštském kostele.
Večerní mše v klášteře nebude.

Pouť v Jarošově nad Nežárkou
V neděli 8. července oslaví jarošovská farnost svou poutní slavnost. Mše ke cti
sv. Prokopa bude sloužena od 9.00 hod. Z důvodu pouti nebude mše ani
bohoslužba slova v Nové Včelnici.

Nepřítomnost P. Gumenického
Od pondělí 9. července do soboty 21. července bude P. Jozef Gumenický čerpat
řádnou dovolenou a nebude přítomen ve farnosti.

Mše v Otíně
V domově seniorů v Otíně bude sloužena mše sv. ve středu 11. července od 14.00
hod. Hudební doprovod zajišťují Petrovy klíče.

Ubytování poutníků
V neděli 22. července k nám již tradičně pod vedením otců Pallotinů dorazí
poutníci k Božímu milosrdenství směřující do Slavkovic. Prosíme farníky, aby
podobně jako v minulých letech, umožnili poutníkům přespání z neděle
na pondělí. Podrobnosti budou ještě upřesněny.

Životní výročí bývalých zdejších duchovních
2. července se dožívá věku 49 let P. Pavel Berkovský, který zde působil od roku
1994 nejprve v jáhenské službě a do roku 1997 jako novokněz - farní vikář.
6. července se dožívá věku 60 let kapucín P. Pavel Lev Eliáš, který zde byl farním
vikářem v letech 2006 – 2009.
13. července se dožívá věku 44 let pan jáhen Tomasz Maciej Zbucki, první polský
duchovní v naší farnosti, v letech 2002 - 2018 = 16 let.
22. července se před 84 lety narodil P. Karel Vrba, administrátor proboštství
v letech 1990 - 1993, který se zasloužil o vnitřní i vnější opravu klášterního kostela
sv. Kateřiny, o výmalbu farního proboštského chrámu i výmalbu hřbitovního
kostela sv. Václava.

Karel Bajer
1) Obecný úvod – převážně s duchovním obsahem
Bohumil Fr. Hakl v knize „Liturgika o posvátných dobách svaté katolické Církve
čili Slavnostní kruh v roce církevním“ (Praha, nákladem svatojánského dědictví,
1895) o křížové cestě píše (srovnejte, jaká byla spisovná čeština asi před 150 lety):
„Jedna z nejdojemnějších pobožností ve svaté katolické Církvi jest jistě pobožnost
křížové cesty. Pán a Spasitel náš, Ježíš Kristus, nesa sobě nástroj ukrutné smrti své
na bedrách svých, konal tu cestu v bolestech duše i těla, od domu Pilátova až na
horu Kalvárii, na místo popravné, kterážto cesta později a zcela přiměřeně
nazvána jest cesta kříže anebo křížová. Cesta tato právě proto, že Pán a Spasitel
náš, konaje dílo vykoupení, tudy kráčel a ji předrahou krví svou skropil,
od křesťanů vždy u veliké cti chována jest a s nábožnou myslí navštěvována.
Apokryf O smrti Mariině (zřejmě z 5. století) vypráví, jak Panna Maria chodívala ke
konci života po Jeruzalémské křížové cestě, a tak dala sama základ pro tuto formu
modlitby.
Po vše věky, a to již od počátku, svatá místa věřícími navštěvována jsou a tu
pobožnost konána, v pevné víře, že pouť ta zvláštní zásluhou jim pro spasení duše
bude. Vždy konány jsou pouti do svaté země, vždy svatá místa ctěna
a navštěvována jsou. Za času křížových výprav křižákům vůbec nejen odpustky
udíleny jsou, ale započato též některá svatá místa (stationes) zvláštními odpustky
obdarovávati, jichž účastným se stával ten, kdo to neb ono z umučení Páně
památné místo navštívil a tu pobožnost vykonal.
Když pak za posledních dob pouti do Jeruzaléma a na svatá místa pro
vzdálenost a veliké obtíže vždy řidčejšími se stávaly, připadli synové sv. Františka
z Assisi, františkáni, kteříž jsou strážcové Božího hrobu, na myšlenku, některá
ze svatých míst ve svých chrámech buď obrazem, anebo v sochách představovati,
jež dle jistého pořadu a počtu cestou kříže (via crusis seu Calvarii) nazývali, aby
věřící, tyto obrazy neb sochy vidíce, v duchu na svatá místa se vmyslili, o utrpení
Páně sobě rozjímali a tu cestu konajíce, s křížem svým za Ježíšem Kristem kráčeli.
A tak se ti otcové stali původci křížové cesty, kteráž za dnů našich téměř v každém
katolickém chrámě se nalézá a k nejkrásnějším ozdobám jeho náleží.
Aby pak věřící tím spíše ku pobožnosti té navedeni byli, ucházeli se Františkáni
u hlavy Církve o odpustky pro své křížové cesty a to o takové, jakých účastni se
stávají navštěvovatelé skutečných míst ve svaté zemi. Papež Innocenc XI. vyslyšel
prosby jejich a vydal 5. září 1686 list (breve), kterýmž jim týchž odpustkův povolil,

jakéž měla některá místa ve svaté zemi a to každému jejich místu, oltáři a chrámu,
a nejen jim, ale i řádům, řeholím a bratstvům s nimi spřízněným. Papež Innocens
XII. rozšířil milost, předchůdcem svým řeholi františkánské udělenou brevem
z prosince roku 1694 (začíná slovy: „Sua nobis“) v tom smyslu, že brevem
Innocence XI. i nábožné navštěvování štací křížové cesty rozuměti se má. Papež
Benedikt XIII. prohlásil v březnu 1726 (brevem „Inter plurima“), že skrze jeho
předchůdce Innocence XI. a Innocence XII., františkánům a jim spřízněným řeholím
a bratrstvům udělené odpustky ode všech věřících na místech, před oltáři
a v chrámech, zvláště pak u křížových cest františkánům a jejich spřízněným
náležících získány býti mohou. Ještě dále šel papež Klement XII. brevem čili listem
svým ze dne 16. ledna 1731 (začíná slovy: „Exponi vobis“), ustanoviv, že odpustky
tyto kdekoliv, u každé křížové cesty získány býti mohou, kteráž s povolením neb
schválením příslušného biskupa, faráře neb představeného téhož chrámu a místa
některým členem řádu sv. Františka zřízena jest byla. Prohlašují zároveň tatáž
papežská ustanovení, že ty odpustky způsobem přímluvy též duším v očistci
přivlastněny býti mohou. A tak jest až dosavad. Církev tedy každému, kdož svatou
křížovou cestu nábožně navštíví a pobožnost tu vykoná, týchž odpustkův uděluje,
jakých získává ten, kdo místa utrpení Páně ve svaté zemi skutečně navštíví,
na nichž se sběhlo to, co obrazem křížové cesty vypodobněno jest...“
Dále autor popisuje, že ta zastavení, která mají oporu v Písmu svatém, jsou
obdařena většími odpustky, než ta, která jsou založena pouze na tradici (např. trojí
Kristův pád, Veronika podává roušku). Avšak pokud se týká odpustků, vše, co je
výše uvedeno, již v současné době neplatí. V roce 1999 byly vydány nové
předpisy pro možnost získání plnomocných odpustků při křížové cestě: být
v milosti posvěcující (ne v těžkém hříchu), mít úmysl odpustky získat, konat
křížovou cestu na místech, kde jsou vyznačena, zbožně rozjímat o utrpení a smrti
Páně, pohybovat se od jednoho zastavení k druhému. Při velkém množství lidí
stačí, když se pohybuje předsedající. Ti kdo nemohou jít křížovou cestou, mohou
získat odpustek, jestliže budou nejméně půl hodiny rozjímat a číst o utrpení
Krista. V případě absence některé z výše uvedených podmínek je možno získat
odpustky částečné.
Autor nahoře uvedené knihy dále pokračuje: „Co se počtu obrazů neb zastavení
(štací, kaplí) týče, není všude jeden a týž. Též co do předmětu vyobrazení
neshodují se...
Místem křížové cesty bývá obyčejně chrám, kde obvykle čtrnácte obrazů dle
zastavení na zdi zavěšeno bývá. V klášteřích bývají též ambity čili chodby
příhodným místem křížové cesty. Bývá však nezřídka křížová cesta umístěna též
venku a to buď na hřbitovech (kolem chrámů), anebo na vrchách, kde nejvýše
obyčejně buď kostelík anebo kaple, anebo aspoň „boží muka“ postavena jsou.

do kopce, kde na nejvyvýšenějším místě končí Ježíšovým hrobem buď v kostele,
nebo nějaké kapličce. Venkovní křížová cesta, umístěná do volné přírody, vždy
znamená zduchovnění celé krajiny, neboť ta se najednou stává součástí
posvátného děje, i když se u jednotlivých zastavení třeba právě ani nikdo nemodlí.
A právě tak je tomu již 500 let i v Jindřichově Hradci.

Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení B, druhý cyklus feriálního lekcionáře.
Neděle

1. 7.

– 13. neděle v mezidobí

Úterý
Středa
Čtvrtek

3. 7.
4. 7.
5. 7.

– svátek sv. Tomáše, apoštola

Pátek

6. 7.

– památka sv. Prokopa, opata
– slavnost sv. Cyrila a Metoděje, věrozvěstů, patronů
Evropy, doporučený svátek
– památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

Neděle

8. 7.

– 14. neděle v mezidobí

Středa
Sobota

11. 7. – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
14. 7. – památka blahoslaveného Hroznaty, mučedníka

Neděle

15. 7. – 15. neděle v mezidobí

Pondělí
Sobota

16. 7. – památka Panny Marie Karmelské
21. 7. – památka sv. Vavřince z Brindisi, řeholníka

Neděle

22. 7. – 16. neděle v mezidobí

Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

23. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.

Neděle

29. 7. – 17. neděle v mezidobí

– svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
– svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola
– památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
– památka sv. Gorazda a druhů

představovat Ježíšův hrob v kapli při kostele sv. Jakuba. Těm, kdo budou při
křížové cestě zbožně rozjímat o umučení Páně a splní další podmínky, udělil papež
možnost získat duchovní milosti – odpustky, které je možno přivlastnit i duším
v očistci. Při splnění určených podmínek mohou je získat i ti, kteří nejsou fyzicky
schopni postupovat od zastavení k zastavení. Zejména určil konat pobožnosti
křížové cesty v době od 1. neděle postní do Vzpomínky na všechny věrné zemřelé
(2. 11.) o nedělích a významnějších svátcích. Jinak breve obsahuje obvyklé
formulace takovýchto papežských dokumentů. Je známo, že při statuích křížové
cesty se modlili jak katolíci, tak i utrakvisté.
Nevíme, jestli všechna zastavení křížové cesty byla instalována již v roce vydání
papežského breve, tedy 1518 anebo až v roce 1519, kdy text breve byl
zaregistrován (14. 7.) na tehdy neobsazeném pražském arcibiskupství
administrátorem katolické konsistoře (1511-1525), litoměřickým proboštem
P. Janem Žákem.
Můžeme předpokládat, ale důkaz pro to nemáme, že zastavení této první
křížové cesty se příliš neliší od trasy současné křížové cesty. Je jisté, že rozsáhlý
reliéf svahu od kostela sv. Jakuba k pravému břehu řeky Nežárky je v podstatě
stále stejný, rozdílný může být jen v nějakých terénních úpravách, provedených
v 19. století při jeho úpravách na park. Nyní zde však roste jiná vegetace. Je
známo, že dříve byl intenzivně využíván každý kousek půdy. Proto na rovinatějších
místech svahu od kostela sv. Jakuba k Nežárce byla zřejmě pole, kdo si pole
oplotil, měl zahradu, na svažitějších místech rostla tráva, kterou třeba spásaly ovce
a kozy. Možná, že ojediněle zde rostl i nějaký ovocný strom. Také okolí kostela
sv. Jakuba bylo jiné, vždyť teprve v roce 1855-1856 zde byly vysázeny stromy,
které v současné době svojí výškou překrývají i věž kostela. Je nutno si uvědomit,
že přístup z města na tento svah byl složitější než nyní. Neexistovala totiž teď tolik
využívaná Naxerova lávka pod gymnasiem, takže i pěší se dostávali do této lokality
buď přes most pod Nežáreckou branou anebo přes most pod františkánským
klášterem. Na starých mapách vidíme, že páteřní komunikací zde byla nějaká
cesta, předchůdkyně dnešní Bratrské ulice. Jdeme-li od Nežárecké ulice po dnešní
Bratrské ulici, okolo evangelického kostela, dojdeme ke kovovému altánu, poblíž
kterého odbočuje ještě cesta vlevo, která vede do polí a ke kostelu sv. Jakuba. I ta
zde kdysi byla a při ní byla také postavena některá zastavení křížové cesty. Zřejmě
nějaká pěšina vedla podél pravého břehu řeky Nežárky a na jejím začátku byla
instalována první zastavení křížové cesty, další zastavení byla stavěna podél cest,
které při parkové úpravě byly změněny. Také nyní okolo zastavení křížové cesty
přímo pod kostelem sv. Jakuba už žádná cesta nevede.
Podobně, jako skutečná jeruzalémská křížová cesta vede do vrchu, na Kalvárii,
i její „repliky“ ve zvlněném terénu, tedy venkovní křížové cesty, začínají prvním
zastavením na úpatí a pak další zastavení v různých intervalech postupují

Slovou potom kaple ty či štace právem „křížová cesta“, poněvadž křesťan tu
skutečně od jedné kaple ke druhé jíti čili cestu konati musí.
Hledíce ke způsobu, kterým pobožnost křížové cesty konati se má, jakož i ku
počtu modliteb a nábožných rozjímání, jehož při tom šetřiti třeba, církev ničehož
nepředepsala. (Poznámka: pobožnost křížové cesty není liturgický obřad). Pročež
mnozí užívají knížek, v nichž navedení k té pobožnosti aneb veškerá ta pobožnost
již vypracována jest. Postačí, aby ten, kdo jich užívá, jen čísti uměl. Zhusta též
i zvláštní knížečky, v nichž jedině křížová cesta, nezřídka s obrázky, zvláště pro
dobu postní, se nalézá, od knihtlačitelů pod jménem „Křížová cesta“ vydány jsou.
Můžeť však také věřící toho-li schopen jest, i bez knížek a bez pomůcky pobožnost
křížové cesty konati a dle obrazu, jejž před sebou má, o jednotlivých dobách
a dějích z utrpení Páně sobě rozjímati. Mnozí spojují obé, což jest nejlépe. Mimo
to bývá obyčejem, u každého zastavení jednou Otčenáš a jednou Zdrávas
se pomodliti. Cestou mezi zastaveními pěje se obyčejně sloka přiměřené písně
o mučení Páně. Na konci pak, když kněz-li sám křížovou cestu vede, lidu posléze
i požehná.
Křížová cesta lidu se schvaluje zvláště v postě a jest dojista pobožností velmi
dobrou a chvalitebnou, zvláště, když duchovní sám, ať v neděli anebo v pátek
(zvláště odpoledne), anebo který jiný den, pobožnost tu s lidem koná a jemu při ní
vůdcem jest. Odtud úsloví „křížovou cestu vésti“.
Pobožnost křížové cesty (pium exercitium viae crucis) jest dojista velmi
užitečná, neboť zbožnému a věřícímu srdci nic prospěšnějšího a spasitelnějšího,
než uvažovati o umučení a smrti Pána našeho Ježíše Krista, toho svrchovaného
dobrodince našeho, kterýž opustiv slávu nebeského Otce, k nám na zemi do této
bídy sestoupil, podobu služebníka na se vzal, ponížil se až ku smrti a to smrti kříže,
aby nás vykoupil, „když miloval své, až do smrti je miloval“. Úvahami těmi cit
v srdci se budí, láska oživuje, dobrá předsevzetí se vzbuzují, náklonnost ku zlému
se dusí, čistá pravá láska k Bohu nabývá síly a života. Avšak poněvadž větší část
obecného lidu neschopna jest, aby sami o pravdách svaté víry, zvláště po delší
dobu, rozjímali a rozjímajíc chvíli v nábožnosti trávili, najmě pokud života, utrpení
a smrti Pána našeho Ježíše Krista se týče, proto převelikou chválu a srdečný dík
zasluhuje onen řeholník, kterýž první myšlenku pojal, nejdůležitější doby z utrpení
Pána řadou obrazův znázorniti a oku představiti. Nezřídka při veřejných cestách
zřízeny jsou, aby věřící, tudy jdouce, téměř nuceni byli Spasitele svého
vzpomenouti a o umučení jeho rozjímati. I může-liž také krásnější a Bohu milejší
pobožnost v neděli neb ve svátek odpoledne konána býti, než uvažovati o umučení
a smrti Páně, jež obojí pro hříchy naše snášel a podstoupil? Co se konání samého
té pobožnosti týče, třeba spíše míti zření k tomu, by v rozjímáních ne tak příliš cit
útrpnosti ve věřících se budil, jako spíše láska a vděčnost ke Kristu, Spasiteli
našemu a na základě těch dobrá předsevzetí pro život se vzbuzovala.“.

2) Venkovní křížová cesta v Jindřichově Hradci
Hned na začátku je třeba zdůraznit, že nebudeme psát o té současné křížové
cestě, která je zapsána do seznamu kulturních nemovitých památek a jejíž
kamenné statue byly odborně zrestaurovány akademickým sochařem Vladimírem
Krninským v roce 2012 a v roce 2014 byla doplněna příslušnými obrazy. Celá
rekonstrukce statuí křížové cesty, která se vine od břehu řeky Nežárky Mertovými
sady a parkem až ke kostelu svatého Jakuba byla provedena na náklad Města
Jindřichova Hradce a výrazně zkrášlila prostor v této městské přírodní lokalitě.
Vedení Města za to patří velké poděkování. Budeme dále psát o předchůdkyni
této křížové cesty, která je zmíněna latinským nápisem hned na prvním zastavení
nynější křížové cesty.
Jak vznikla myšlenka zřizovat křížové cesty? Křesťané s úctou navštěvovali
„Svatou zemi“ (Izrael, Palestinu, Jordánsko, město Jeruzalém), kde se narodil, žil,
působil, byl popraven, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa Syn Boží Ježíš Kristus.
Putování křesťanů do Svaté země, písemně doložené od 4. století, bylo až do roku
1073 bez překážek. Tehdy napadli Palestinu Turci muslimského vyznání a zcela se
změnila politická situace, začalo pronásledování křesťanů a bylo jim zakázáno
navštěvovat posvátná místa. Roku 1342 dovolili Turci řeholi Sv. Františka udržovat
a chránit posvátné budovy ve Svaté zemi. Křesťané ale z různých důvodů
nenavštěvovali Svatou zemi tak jako dříve. Protože ne každý si tehdy mohl dovolit
takovou pouť vykonat, chtěli františkáni umožnit i chudým lidem a těm, kteří se
nemohli do Svaté země vydat, alespoň v myšlenkách projít místy spojenými
s Kristovým utrpením. Tak se postupně zformovala zastavení křížové cesty, jako
jakási náhrada za cestu do Svaté země, aby věřící mohli alespoň v duchu konat
se Spasitelem jeho bolestnou cestu, znázorněnou na jednotlivých zastaveních
a získat za to duchovní milosti. Křížová cesta se tak postupně šířila do jednotlivých
zemí Evropy, avšak počet zastavení byl různý. V Německu od konce 15. století
měla křížová cesta tradičně pouze sedm zastavení, někde byl počet zastavení 11,
ale v jihočeském Římově má křížová cesta 25 zastavení. Zejména doba baroka
venkovním křížovým cestám „přála“ a jejich počet postupně vzrůstal. V roce 1731
papež Klement XII. stanovil, že tradiční křížová cesta má mít 14 zastavení. Zprvu
byla zastavení křížové cesty ve formě výklenkových kapliček nebo Božích muk
ve volné přírodě, později ve formě obrazů či reliéfů uvnitř v kostelích nebo
klášterních ambitech.
V odborné literatuře se uvádí, že nejstarší křížová cesta na území Čech
a Moravy je na Svatém kopečku u Mikulova a pochází z roku 1623, ale právě
Jindřichův Hradec je důkazem toho, že tomu tak není. Zde je písemně doložena
venkovní křížová cesta již v roce 1518.

Jindřichův Hradec byl na přelomu 15. - 16. století významným českým
poddanským městem. Jeho vrchností byl do roku 1507 pan Jindřich IV. z Hradce
a po něm jeho syn Adam I. z Hradce, když se v roce 1511 dožil plnoletosti. V čele
dobře opevněného města stála městská rada. Díky prosperujícím řemeslnickým
cechům a obchodníkům mělo město vysokou ekonomickou úroveň i vysoký
stupeň sociálního, architektonického a kulturního rozvoje. Důležitou roli v té době
mělo náboženství. Žili zde, jako v celé zemi, protěžovaní katolíci, tolerovaní
utrakvisté, tedy zastánci podávání svatého přijímání pod obojí způsobou, kteří se
považovali za věrné syny katolické církve, i když jejich kněží sloužili mše v českém
jazyku a mnohdy nedodržovali celibát. Kromě toho zde žilo i několik židovských
rodin, ale i zbožní a na vysoké duchovní úrovni Čeští bratři, kteří však s katolickou
církví nechtěli mít nic společného a protože tím narušovaly tradiční společenský
řád a soudržnost společnosti, byli různě omezováni a pronásledováni.
Katolickým farářem zde byl tehdy P. Jan Kaplicar (Kaplický z Kaplice), který se
staral o farní mariánský chrám, obklopený funkčním hřbitovem, poblíž kterého stál
městský špitál se špitální kaplí sv. Maří Magdaleny a škola, dále se staral o kostelík
(kapli) sv. Václava na Zárybnickém předměstí a o kostelík sv. Jakuba na návrší
poblíž města, působily zde i dvě větve řádu sv. Františka z Assisi: při kostele sv.
Jana Křtitele „minorité“ (konventuálové) s mírnější řeholí a s přísnější řeholí
„františkáni“ (observanté), působící v podstatě v novostavbě kláštera a kostela
sv. Kateřiny za hradbami města. Z popudu duchovních synů sv. Františka z Assisi
(nejspíš františkánů) a faráře Kaplicara se sešlo několik zdejších měšťanů – známe
konkrétní jména čtyř, z nichž dva byli purkmistry. Společně se dohodli poslat
papežovi do Říma žádost o povolení zřídit v Jindřichově Hradci něco tehdy zcela
ojedinělého, totiž venkovní křížovou cestu. Kdy byla tato žádost napsána, nevíme,
protože neznáme, jak dlouho „šla“ pošta z J. Hradce do Říma ani jak rychle
úřadovala příslušná papežská kancelář. Text této žádosti se nedochoval, avšak
snad téměř celý ho známe, neboť papežská kancelář ho vkomponovala
do papežovy odpovědi, která je datována 5. června 1518, v den svatého Bonifáce,
v 6. roce pontifikátu papeže Lva X. Odpověď byla koncipována jako papežské
breve (jeden z druhů papežských listin). V ní papež Lev X. nepíše, že dovoluje
křížovou cestu postavit, ale přímo to přikazuje. A tak je poněkud úsměvné,
že papež, který pochopitelně nikdy v Jindřichově Hradci nebyl, přímo rozkazuje,
jak v hradeckých poměrech má být křížová cesta postavena. Musí mít celkem 11
zastavení, z toho 10 budou tvořit sloupy (zřejmě dřevěné), na kterých budou
obrazy: 1. Kristus na hoře Olivetské; 2. Bičování a trním korunování; 3. Pilát Ježíše
odsuzuje k ukřižování; 4. Ježíš nese kříž a upadá; 5. Veronika podává Ježíšovi
roušku k utření obličeje; 6. Ježíš se setkává s jeruzalémskými ženami; 7. Ježíš
znovu padá při výstupu na Kalvárii; 8. Je připravován kříž k ukřižování; 9. Kristus je

