
  

Úmysly mší svatých od 8. do 21. října 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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Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka 
na měsíc říjen 2018 

(viz www.cirkev.cz) 
– za jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení 
křesťanského společenství 
 

Měsíc říjen patří růženci a papež František, mající prst na pulsu doby, vyzývá 
všechny věřící, aby se ho v tomto měsíci modlili každý den. Máme se obracet 
k Matce Boží a archandělu Michaelovi, aby chránili církev od ďábla, který usiluje 
o rozdělení Boha a člověka – o rozdělení lidí mezi sebou. Také bolestné poznání 
rozsahu pohlavního zneužívání, zneužití moci a manipulace se svědomím jak 
ze strany kněží a zasvěcených osob, tak i laiků k tomu rozštěpení v poslední době 
přispělo – což využívá dovedně „úhlavní nepřítel lidské přirozenosti“ (Ignác 
z Loyoly, Duchovní cvičení, 136).  

V křesťanské tradici má zlo různá pojmenování: Satan (žalobce, nepřítel), ďábel 
(pomlouvač, klevetník, ten, kdo rozděluje a zasévá nesváry). Biblická tradice hovoří 
o svůdci světa, otci veškeré lži, o Luciferovi, který představuje sebe jako anděla 
světla, vystupuje pod rouškou dobra, vede k podvodu a klamu. Jak jsme tedy 
viděli, zlo se ukazuje v různých převlecích, a tak ztěžuje a zabraňuje poslání církve 
– hlásání evangelia. Dokonce usiluje o to, aby evangelium bylo zneváženo 
a zhanobeno. Necháváme-li se bez boje spoutávat náruživostmi, které nás 
odvádějí od pravého života – přepychem, marnivostí a pýchou – pak ulehčujeme 
práci Zlému a snadněji nás uchvacuje. Zlý dokonce dokáže pomalu převrátit také 
naše zprvu dobré záměry, aby tak člověka postupně zatáhl do svých zpustlých 
záměrů.  

 

Po 8. 10.            P 
 

Za dary Ducha Svatého Po 15. 10.    P       
 

Za charitu v J. Hradci 
 

Út 9. 10.            K Za Jiřího Macho, 
Vlastimila a rodiče 
z obou stran 

Út 16. 10.    K    Za pomoc Ducha Sv. 
pro celou rodinu 

St 10. 10.           P 

 

Za † Marii Langweilovou St 17. 10.     P Za duše, na které jejich 
blízcí zapomněli 

Čt 11. 10.           K   
 

Za † Jindřišku 
Večeřovou a rodiče 
z obou stran 

Čt 18. 10.     K 
 

Na dobrý úmysl  
a za uzdravení 

Pá 12. 10.          P 
 

Za † Marii Palečkovou  Pá 19. 10.    P Za Jiřího Macho  
a motorkáře 

So  13. 10.         P 
 

Za † Jitku Beránkovou  
a rodiče 
 

So 20. 10.    P Za dary Ducha Svatého 

Ne 14.10. 
28. neděle  
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K:  Za † rodiče 
Petrákovy a syna 
Jaroslava 

Ne 21. 10.  
29. neděle 
 v mezidobí 

P: Za farnosti 
K:  Na poděkování  
za 75 let života 
 

  



Papež František v listě z 20. srpna 2018 napsal, že „trpí-li jeden, trpí všichni“. 
Když si skoro až zoufáme nad zraněními církve, prospěje nám, budeme-li se spolu 
s Marií „více věnovat modlitbě“ (Duchovní cvičení, 319) a usilovat o růst v lásce 
a  věrnosti církvi. Podobně, když v důsledku individuálních selhání v církvi 
zakoušíme bezútěšnost, prospěje nám modlitba, která nás učí „čelit různým 
znepokojením a útokům nepřítele“ (Duchovní cvičení, 320).  

Proto Svatý otec vybízí všechny věřící k intenzivnější – osobní i společné – 
modlitbě během měsíce října, a to každodenní modlitbou růžence. Víme, že Panna 
Maria zůstala pod křížem, i když se apoštolové – až na jednoho – rozutekli. Ona 
nám pomůže, abychom i my pod Ježíšovým křížem setrvali. Proto papež dále žádá, 
abychom po každé modlitbě růžence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu 
Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji. 
Archanděl Michael je knížetem nebeského vojska a ochráncem církve, protože 
„kdykoli se v něčem zvlášť projevuje podivuhodná moc, uvádí se, že je poslán 
Michael, jehož jméno je Kdo jako Bůh, aby se poznalo podle skutku i podle jména, 
že nikdo nemůže vykonat, co může vykonat svou mocí Bůh“. „Tehdy nastal na nebi 
boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem; drak a jeho andělé se postavili 
proti nim, ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi. Velký drak – starý had, 
nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé byli 
svrženi s ním“ (Zj 12,7–9). 

Svatý otec prosí věřící celého světa o modlitbu, aby svatá Matka Boží chránila 
svým pláštěm církev před útoky Zlého, a zároveň ji vedla k vyznání vin, pochybení 
a zneužití, spáchaných v přítomnosti i minulosti. Vyznání vin a odpuštění povede 
k obnovení sil, které vezmou zlu expanzivní sílu.  

 
Modleme se po každém růženci v měsíci říjnu:  
 

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby 
v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná 
a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám 
smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. 

 
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji! Proti zlobě a úkladům ďáblovým 

budiž nám záštitou, nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme! 
Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem 
obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni. Amen. 

 
(Cyklus promluv při generálních audiencích Svatého otce o obřadech mše sv. 
bude pokračovat v příštím čísle) 
 

Oznámení: 
Nepřítomnost P. Gumenického 
Pan kaplan P. Jozef Gumenický bude v době od pondělí 8. do pátku 12. října 2018 
na kněžských duchovních cvičeních. Zastupuje P. Ivo Prokop. 

Životní výročí P. Mgr. ThLic. Martina Sedloně, OMI  
9. října se dožívá věku padesáti let P. Mgr. ThLic. Martin Sedloň, kněz misijního 
řeholního společenství "Misionáři obláti Panny Marie Neposkvrněné", kde zastává 
službu provinčního vikáře - představeného v ČR. Nyní působí jako výpomocný 
duchovní na Klokotech u Tábora. Své mládí i počátek věku dospělosti, kdy poznal 
víru v Boha, prožil v J. Hradci, kde také 4. 12. 1999 přijal v proboštském chrámu 
kněžské svěcení. Kéž ho Bůh ochraňuje, popřeje mu pevné zdraví a dlouhý život. 

Misijní přednáška 
V pátek 12. října se po mši sv. (cca v 18.45 hod.) v kavárničce na proboštství koná 
misijní přednáška s promítáním fotografií. O své letošní cestě na ostrov čaje –  
Ceylon – Srí Lanku bude vyprávět Mgr. Hana Koukalová, ředitelka Papežských 
misijních děl pro českobudějovickou diecézi. Přijďte ochutnat srílanský čaj 
a dozvědět se něco více o této zemi. 

Pouť v Kájově 
Hlavní pouť v Kájově se koná v neděli 14. října. Mše sv. budou v 8.00 hod. (slouží 
pan prelát Václav Pícha a v 10.00 hod. – hlavní poutní mše (slouží Mons. Jan 
Baxant, biskup litoměřický). Pouť zakončí svátostné požehnání ve 13.30 hod. 

Sbírka na misie 
Kostelní sbírky z misijní neděle 21. října budou určeny na podporu katolických 
misií ve světě prostřednictvím Papežských misijních děl. 

Misijní koláč 
V neděli 21. října taktéž srdečně zveme všechny farníky na tradiční Misijní koláč, 
který bude po ranní mši sv. ve farní kavárničce. Zároveň žádáme šikovné ženy, 
které mohou přispět svými sladkými výrobky, aby je přinesly v sobotu 20. 10. po 
mši sv. do kavárny, nebo v neděli 21. 10. přede mší sv. Předem velice děkujeme. 

Ohlas k večeru chval 
Nevšední duchovní zážitek nám připravila SCHOLA JH pod vedením Ing. Vladimíra 
Přibyla, Ph.D., spolu s otcem Jozefem Gumenickým. Nádherná hudba, skvělé texty, 
výstižná slova otce Jozefa, modlitby, prosby, chvály... Ukázalo se, jak lidé touží 
Pána chválit nejrůznějšími způsoby. To vše umocněno vkusně vyzdobeným, jen 
svíčkami osvětleným kostelem. Výborným nápadem bylo i promítání textů písní 
na velké plátno. Děkujeme moc všem zúčastněným a těšíme se už teď na další 
pokračování!!!  

Ivana Vlasáková, Dominika Hašková, Alžběta Procházková 



 
 
Pro úplnost budiž uvedeno, že P. Šteffal v roce 1857 nechal na své náklady 

opatřit pro původní, starou věž nové věžní hodiny, které ještě neměly ciferník 
a pouze odbíjely. Po postavení nové věže byl na ni tento hodinový stroj přenesen 
a doplněn o rozvody a venkovní ciferníky. 

Po smrti P. Šimona Šteffala byly jeho ostatky uloženy na místním hřbitově, kde 
odpočívá mezi svými farníky, pro které tolik vykonal. O jeho hrob dodnes pečují 
a jeho odkazu nadále dbají místní farníci. 

 
Zádušní mše svatá za P. Šimona Šteffala se bude konat v neděli 14. října 2018 

v chrámu Páně sv. Víta v Kostelní Radouni od 11.00 hodin. Po této bohoslužbě 
proběhne u jeho hrobu krátká pobožnost. R.I.P. 

 
Ladislav Holický, Okrouhlá Radouň 

 
 
 

Z liturgického kalendáře: 
 
Nedělní cyklus čtení B, druhý cyklus feriálního lekcionáře, 3. a 4. týden žaltáře 
v Breviáři 
 
Neděle  7. 10. – 27. neděle v mezidobí  

Úterý 9. 10. – památka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků 
Čtvrtek 11. 10. – památka sv. Jana XXIII., papeže 
Pátek 12. 10. – památka sv. Radima, biskupa  
 
Neděle 14. 10. – 28. neděle v mezidobí 
 
Pondělí 15. 10. – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
Úterý 16. 10. – památka sv. Hedviky, řeholnice 
Středa 17. 10. – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
Čtvrtek  18. 10.  – svátek sv. Lukáše, evangelisty 
Pátek 19. 10. – památka sv. Pavla od Kříže, kněze 
 
Neděle  21. 10. – 29. neděle v mezidobí – den modliteb za misie 

 

 
P. Šimon Šteffal –  

200. výročí narození 
 
 V těchto dnech si připomínáme 
200. výročí narození P. Šimona 
Šteffala, dlouholetého a velice činného 
faráře z Kostelní Radouně. 

 
Tento vzácný kněz se narodil 

23. října 1818 v nedalekém Rodvínově. 
Ve farnosti Kostelní Radouň začal 
působit nejprve jako administrátor 
a výpomocný kněz P. Antonína Mülle-
ra od 1. června do 24. srpna 1852. 
Od 25. srpna 1852 až do své smrti dne 
8. května 1901 zde působil jako farář. 
P. Šimon Šteffal tedy prožil v Kostelní 
Radouni téměř 49 let. Při tehdejším 
vysokém počtu venkovského obyva-
telstva a jeho silné religiozitě míval kněz na výpomoc administrátora nebo 
kaplana. 

V Kostelní Radouni v posledních dvou desetiletích Šteffalova života plnil tuto 
službu P. Josef Rameš (rodák z Podůlší u Jičína }, který jej po jeho smrti nahradil 
ve funkci faráře. 

Kromě každodenních bohoslužeb měli oba tito kněží i řadu dalších povinností. 
Dohlíželi nad chodem tří škol v přifařených obcích, ve kterých také dvakrát 
do týdne vyučovali povinné náboženství, křtili, oddávali snoubence, zaopatřovali 
umírající a pohřbívali své farníky. V neposlední řadě měli na starost i provoz 
farního hospodářství, které se řadilo vždy k nejpřednějším v obci. K faře v Kostelní 
Radouni patřilo 31,5 hektarů pozemků, 2 tažní koně a 5 krav. 

P. Šimon Šteffal byl za téměř půlstoletí svého působení v Kostelní Radouni 
se svými farníky dokonale sžit a těšil se velké úctě několika generací. Nechal 
obnovit téměř od základu celý farní komplex. 

Roku 1861 byla postavena nová farní budova na místě původní a nevyhovující 
fary. V roce 1867 došlo ke zvětšení a zvýšení lodi kostela a byla přistavena nová, 
třípatrová věž, která nahradila původní dřevěnou. V roce 1886 byla vedle kostela  
postavena nová dvoutřídní škola. Od této doby má celý tento komplex budov 
stejnou podobu až do současnosti. Jedná se o velice zajímavý urbanistický celek. 
 


