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O Otčenáši – Otče náš, jenž jsi na nebesích  
 

Katecheze papeže Františka z 20. února, aula Pavla VI. 
 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Pokračujeme v katechezi o Otčenáši. Prvním krokem každé křesťanské modlitby 

je vstup do mystéria Božího otcovství. Nelze se modlit jako papoušci. Buď vstoupíš 
do tajemství, uvědomíš si, že Bůh je tvůj Otec, anebo se nemodlíš. Pokud se chci 
modlit k Bohu, svému Otci, začínám tajemstvím. Abychom pochopili, do jaké míry 
je nám Bůh otcem, myslíme na postavy svých rodičů, ale musíme je vždycky 
v určité míře „protříbit“, očistit. 

Říká to také Katechismus katolické církve: »Očištění srdce se týká obrazů otce 
a matky, které se utvořily v naší osobní a kulturní historii a které ovlivňují náš 
vztah k Bohu« (KKC, 2779). Nikdo z nás neměl dokonalé rodiče, jako my nebudeme 
nikdy dokonalými rodiči či pastýři. Všichni máme defekty, všichni. Vztahy lásky 
prožíváme vždycky ve znamení svých omezení i svého sobectví, a proto jsou často 
kontaminovány tužbou přivlastnit si nebo ovládat druhého. Proto se někdy 
deklarace lásky mění na pocity vzteku a nevraživosti. Podívej na ty dva, kteří se 
minulý týden tolik milovali a dnes se nenávidí k smrti. To vidíme denně! To je 
proto, že všichni v sobě máme jedovaté kořeny, které nejsou dobré, občas se 
objeví a působí škodu. 

Proto tedy, když mluvíme o Bohu jako „otci“ s myšlenkou na obraz našich 
rodičů, zvláště když nám prokazovali lásku, musíme zároveň zajít dál. Láskou Boha 
je láska Otce, »jenž je na nebesích«, podle výrazu, k jehož používání nás Ježíš 
vybízí. Je to naprostá láska, kterou v tomto životě zakoušíme pouze nedokonale. 
Muži a ženy jsou věčnými žebráky lásky – žebráme o lásku, potřebujeme lásku –  

Po  23. 9.         P Za † rodiče a prarodiče 
z obou stran 

Po  30. 9.     P       Za † sestry 
Studničkovy 

Út  24. 9.         K Za rodinu Bokovu, 
příbuzné a přátele 

Út  1. 10.     K    Na dobrý úmysl  
a za celou rodinu 

St  25. 9.          P Za Boží požehnání  
pro celou rodinu 

St  2. 10.      P Za † Věru Švarcovou 

Čt  26. 9.       
 

9.30 P  
Za † Františka Geista 
 

Čt  3. 10.      K Za † z rodiny Jizbovy 
a Čejkovy a za duše 
v očistci 

Pá  27. 9.         P Za Charitu v J. Hradci Pá  4. 10.      P Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 

So 28. 9.           Kostel sv. Václava 
Za Václava Kliku 

So  5. 10.      P Za † Milana Váňu, 
jeho rodiče  
a prarodiče 

Ne  29. 9. 
 
26. neděle  
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K: za rodinu Vlnů  
a Havlů 

Ne  6. 10.  
 
27. neděle 
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K:  Za † Václava a 
matku Miladu 
 
 

  

  



 
hledají místo, kde budou konečně milováni, ale nenacházejí. Kolik jen přátelství 
a kolik zklamaných lásek je v našem světě! Mnoho. 

V řecké mytologii je bůh lásky absolutně nejtragičtější. Není zřejmé, zda je 
andělskou či démonickou bytostí. Mytologie praví, že je synem Pora a Pénie, tedy 
důmyslu a nouze, a jeho údělem je nosit v sobě něco z fyziognomie svých rodičů. 
Z toho lze usuzovat na ambivalentní povahu lidské lásky, která je schopna 
propuknout a zmocnit se života v jediné chvíli a hned poté zvadnout a skonat; co 
uchvátí, vždycky jí uteče pryč (srov. Platón, Symposion, 203). U proroka Ozeáše se 
vyskytuje vyjádření, které tuto vrozenou slabost naší lásky neúprosně zachycuje: 
»Vaše láska je jako ranní mráček, jako rosa, která záhy mizí« (Oz 6,4). Nezřídka je 
tedy naše láska stěží dodrženým slibem, záhy vyprahlou a vyprchávající snahou, 
jako vycházející slunce, jež stírá noční rosu. 

Kolikrát jen jsme my lidé milovali způsobem tak chabým a přerývaným. Všichni 
to ze zkušenosti známe. Milovali jsme, ale potom láska pominula nebo slábla. 
V touze milovat jsme narazili na svoje meze, nouzi svých sil a nebyli jsme schopni 
dodržet slib, jehož uskutečnění se ve dnech milosti zdálo snadné. Vlastně také 
apoštol Petr měl strach a chtěl utéci. Apoštol Petr nebyl věrný Ježíšově lásce. 
Vždycky tu je slabost, která působí pád. Jsme žebráci, kterým cestou hrozí, že 
nikdy plně nedosáhnou pokladu, po kterém již od prvního dne svého života touží, 
tedy lásku. 

Avšak existuje jiná láska, kterou chová Otec, »jenž je na nebesích«. Nikdo 
nesmí pochybovat o tom, že je adresátem této lásky. Miluje nás. Miluje mne. 
Můžeme říci, že i kdyby nás náš otec a naše matka – hypoteticky vzato – 
nemilovali, existuje na nebesích Bůh, který nás miluje tak, jako nás na této zemi 
nemiloval a nebude moci milovat nikdo. Boží láska je trvalá. Prorok Izaiáš říká: 
»Copak může zapomenout žena na své nemluvně, není jí líto syna vlastního těla? 
I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu« (Iz 49,15-16). Dnes je 
v módě tetování: »Hle, vyryl jsem si tě do dlaní«. Vytetoval jsem si tě na svoje 
ruce. Jsem tak v rukou Božích. Nemohu tě odstranit. Boží láska je jako láska matky, 
která nemůže zapomenout. A kdyby matka zapomněla? »Já na tebe 
nezapomenu«, praví Pán. Toto je dokonalá Boží láska. Takto nás miluje Bůh. 
I kdyby se všechny naše pozemské lásky rozdrobily, a nezůstal nám v rukou než 
prach, stále existuje vroucí, jedinečná a věrná láska Boží k nám všem. 

Hladovění po lásce zakoušíme všichni a není hledáním něčeho neexistujícího, 
nýbrž pozváním k poznání Boha, který je otcem. Například obrácení svatého 
Augustina jede na této vlně: mladík, který je brilantním rétorem, jednoduše hledal 
ve stvoření něco, co žádný tvor dát nemůže, až se jednoho dne odvážil pohlédnout 
vzhůru. A toho dne poznal Boha, který miluje. 

 

     

Úmysly mší sv. od 9. do 22. září 2019 

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 

 

 

 

Po  9. 9.           P 
 

Za Boží pomoc pro 
vážně nemocnou dceru 

Po  16. 9.     P       
 

Na poděkování  
za 75 let života 

Út  10. 9.         K Za Anežku Žílovou  
a rodinu 

Út  17. 9.      K    Za † Karla Kůrku, 

za jeho rodiče 

a příbuzné 

St  11. 9.          P 

 

Za syny, jejich rodiny  
a † manžela 
 

St  18. 9.      P Za † Marii a Josefa 
Tušerovy a jejich 
sourozence 

Čt  12. 9.         K   
 

Za † Josefa a Marii 
Vintrovy a rodiče z obou 
stran 

Čt  19. 9.      K 
 

Za rodinu 
Brabcovu, 
Hanusovu, 
Peltanovu, 
Houškovu a duše 
v očistci 

Pá  13. 9.         P 
 

Za Boží požehnání  
pro děti a porozumění  
v rodině 

Pá  20. 9.      P Za † Janu 
Faltýnovou, za 
Boží smilování  
pro její duši 

So  14.9.         P              Za † maminku Ludmilu  
a Boží požehnání pro 
všechny Ludmily 

So  21. 9.      P Na dobrý úmysl  
a za celou rodinu 

Ne  15. 9. 
24. neděle  
v mezidobí 
 

P: Za farnosti 
K: Za † MUDr. Pavla 
Syrovátku  
 

Ne  22. 9.  
25. neděle 
v mezidobí 

9.15 P: Za farnosti 
K: Za Boží pomoc 
pro vážně 
nemocnou dceru. 
 

 

 
 



 

Ohlédnutí za prázdninami 
 

Začátek nového školního roku je v plném proudu, přesto mi dovolte, abych se 
s vámi podělila o zážitky z prázdninového příměstského tábora, který naše farnost 
ve spolupráci s EASY School J. Hradec každoročně pořádá. Naše příměstské tábory jsou 
vždy plné výletů. Jezdíme vláčkem, autobusem, ale také i na kolech, a tak jsme schopni 
dostat se do různě vzdálených míst Jindřichohradecka.  

V prvním týdnu jsme navštívili malebné městečko Slavonice, kde jsme si prošli 
místní zajímavost pro děti – pohádkový les. Úkoly ocenily především malé děti, které 
nadšeně počítaly vzdálenost perníkové chaloupky od stromu, na který vyšplhal 
Jeníček, a poctivě měřily kroky, nebo hledaly klíč do pohádky. Výlet do Nové Včelnice 
nám přinesl spoustu dalších zážitků. Navštívili jsme místní knihovnu, kde si děti až 
překvapivě rády vybraly každý svou knihu a začetly se alespoň na chvíli do příběhů. 
Samozřejmě nám pak o tom krátce poreferovaly. Odpoledne patřilo místní faře, 
kostelu, kostelní věži a netopýrům, o kterých jsme si nejen vyprávěli, ale každý si 
i svého vyrobil z papíru a odvezl domů. Starší děti ocenily výlet do Slavonic. Zde jsme 
se nejdříve zastavili na Kovářských dnech místního učiliště, viděli práci kovářů 
i kovářské výrobky, a také se na chvilku stali komparzisty dačické televize. Prohlídka 
krás místního zámku nás mile překvapila. Jsou zde opravdu historické skvosty rodu 
Dalbergů, které stojí za vidění. Ve čtvrtek jsme se vypravili do Nové Bystřice a navštívili 
jsme nedalekou policejní služebnu. Tam jsme zhlédli vše, co k práci policistů patří. 
Zkusili jsme si zásahové obleky, zažili jsme, jaké to je být zavřený v cele, viděli jsme 
ukázku poslušnosti policejních psů, jejich práci v terénu a dokonce si děti se psy 
zahrály „přetahovanou“. Poslední den jsme zavítali do Třeboně a navštívili sbírku 
masožravých rostlin v místním botanickém ústavu, vykoupali se ve slané vodě a 
povozili se ve vláčku Třeboňáčku.  

Druhý týden patřil cyklovýletům, navštívili jsme Kardašovu Řečici, kde jsme si 
povídali o dvou místních rodácích – básníkovi Boleslavovi Jablonském a balneologovi 
Leopoldovi Gottliebovi. Další den jsme jeli do Stráže nad Nežárkou, abychom se 
dozvěděli něco ze života Emy Destinnové v místním zámečku. Ve středu jsme 
zjišťovali, co je nového v ZOO Na Hrádečku. Čtvrtek byl odpočinkovým dnem, jezdili 
jsme vláčkem a autobusem a navštívili jsme Klášter u Nové Bystřice i katakomby. 
V pátek jsme zavítali do Nové Včelnice, kde nám pan Pavel Štangl připravil odpoledne 
plné her. Nejdříve bylo třeba trochu zručnosti v lovení rybiček, házení kroužků na cíl 
apod., a pak také trocha vědomostí v poznávání stromů, rostlin a bylin. Výlety jsme 
zakončili krátkým koncertem na Bláhově statku v Rodvínově, kde nás velmi mile 
přivítali a pohostili.  

Myslím, že všichni máme spoustu pěkných zážitků a vzpomínek nejen 
na prázdniny, ale i na dobré kamarády a to je to hlavní.    
  

Eva Hejdová 

 
Výraz „na nebesích“ není vyjádřením vzdálenosti, nýbrž radikální odlišnosti 

lásky, jiné dimenze lásky, neochabující lásky, která trvá vždycky, ba vždycky je 
na dosah ruky. Stačí říci „Otče náš, jenž jsi na nebesích“, a přichází ona láska. 

Proto žádný strach! Nikdo z nás není sám. I kdyby na neštěstí tvůj otec na tebe 
zapomněl a tys na něho zahořknul, není ti upřena základní zkušenost křesťanské 
víry, totiž vědomí, že jsi nejmilovanějším synem Božím a že nic v životě nemůže 
zničit vroucí lásku Boha k tobě. 

 Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz 
 

 
 
 

Oznámení 
 
Dovolená P. Prokopa 
Od pondělí 9. do soboty 21. září bude P. Ivo Prokop čerpat dovolenou a nebude 
přítomen ve farnosti. V neodkladných případech se obracejte na farního vikáře 
P. Jana Turka. 

Sbírka na bohoslovce 
Nedělní sbírky z našich kostelů budou dne 15. září určeny na podporu studia  
a formace bohoslovců naší českobudějovické diecéze. 

Bohoslužba slova v Políkně 
Mariánská poutní pobožnost bude slavena v kapli v Políkně v neděli 15. září od 

14.00 hod. 

Michnovské slavnosti 
Tradiční oslavy jindřichohradeckého varhaníka, regenschoriho, skladatele 
a básníka Adama Michny z Otradovic se letos uskuteční od pátku 20. září 
do neděle 22. září. V pátek 20. září bude při mši sv. provedeno Michnovo 
Requiem. Mši v neděli 22. září bude předcházet slavnostní průvod od Trojičního 
sloupu na náměstí do proboštského kostela s kopií staroboleslavského Palladia 
země české. Průvod začne již v 9.15 hod. V proboštském kostele pak zazní 
Michnova Missa sancti Wenceslai. Hudební doprovod zajistí pan Michael Pospíšil 
a komorní soubor staré hudby Ritornello a jejich hosté. Další bohatý program 
najdete na plakátech. 

Františkáni 
První poprázdninové setkání františkánského sekulárního řádu se koná 
na proboštství v úterý 24. září v 15.30 hod. Setkání povede a večerní mši sv. 
v klášteře bude sloužit P. Eliáš Paseka, OFM. 



Vikariátní schůze 
Kněží jindřichohradeckého vikariátu se sejdou ke společné mši sv. a k následnému 
jednání ve čtvrtek 26. 9. v proboštském kostele v J. Hradci. Mše sv. začne v 9.30 
hod. Večerní mše v klášteře mimořádně nebude. 

Den Charity 
V pátek 27. 9. se uskuteční Den Charity, do kterého se zapojuje i naše farní charita. 
Kromě mše svaté za její zaměstnance, klienty a dobrodince, zveme také k účasti 
na večerním programu v jejím sídle v ulici Archiváře Teplého. Bližší informace 
najdete na plakátech. 

Mše o slavnosti sv. Václava 
V sobotu 28. 9. bude slavena poutní mše sv. v jindřichohradeckém kostele 
sv. Václava. Začátek je v 17.00 hod. Mše ke cti hlavního patrona českého národa 
bude sloužena i v kostele v Roseči a to též v 17.00 hod.  
Mše sv. v proboštském kostele nebude. 

Michalské slavnosti 
V rámci tradičních Michalských slavností bude v sobotu 28. 9. v kostele 
sv. Michaela v Horní Pěně sloužena od 10.00 hod. poutní mše sv. Po mši bude 
následovat občerstvení a zajímavý program uspořádaný obcí Horní Pěna. 

Poděkování za úrodu 
V neděli 29. září poděkujeme v proboštském kostele při mši sv. od 9.30 hod. 
za letošní úrodu. Pokud máte zájem obohatit výzdobu kostela vlastními výpěstky, 
můžete je předat paní květinářce Mottlové v pátek 27. září po večerní mši sv. 

Příprava na přijetí iniciačních svátostí pro dospělé a na uzavření svátosti 
manželství 
Prosíme dospělé a dospívající, kteří mají v našich farnostech zájem o přijetí 
iniciačních svátostí křtu, biřmování a Eucharistie, aby se do konce září přihlásili 
v kanceláři proboštství nebo osobně oslovili duchovní správce farností. Na základě 
domluvy pak začne společná příprava na jejich přijetí.  
Pokud někdo v nadcházejícím roce 2019/2020 plánuje uzavřít svátost manželství, 
ať také co nejdříve kontaktuje správce farností kvůli domluvě přípravy. 

Katechetický kurz 
V letošním akademickém roce se otevírá na Teologické fakultě JU v Č. Budějovicích 
katechetický kurz pro zájemce o tento obor. Zatím jsou přihlášeni pouze 4 zájemci. 
Aby mohl být kurz otevřen, je třeba alespoň 6 studentů. Proto vybízíme případné 
zájemce, aby se ještě přihlásili. Více informací u pí. Hejdové 728 281 050. 

Mše svaté zaměřené na rodiny s dětmi 
I v letošním školním roce budou pokračovat nedělní mše svaté zaměřené 
na rodiny s dětmi. První bude sloužena v neděli 6. 10., hudební doprovod zajistí 
Petrovy klíče. Těšíme se na vás . 

 

 

Z liturgického kalendáře: 
Nedělní cyklus čtení C, první cyklus feriálního lekcionáře. 

 

Neděle 8. 9. – 23. neděle v mezidobí 
 
Pondělí 9. 9. – památka sv. Petra Klavera, kněze 
Úterý 10. 9. – památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 
Čtvrtek 12. 9. – památka Jména Panny Marie 
Pátek    13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
Sobota 14. 9. – svátek Povýšení svatého kříže 
  
Neděle 15. 9. – 24. neděle v mezidobí  
 
Pondělí 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice 
Úterý 17. 9. – památka sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků 
Čtvrtek 19. 9. – památka sv. Januária, biskupa a mučeníka 
Pátek 20. 9. – památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze,  

   Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků 
Sobota 21. 9. – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

Neděle 22. 9. – 25. neděle v mezidobí  
 
Pondělí 23. 9. – památka sv. Pia z Pietralciny, kněze 
Čtvrtek 26. 9.  – památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 
Pátek 27. 9. – památka sv. Vincence z Paula, kněze 
Sobota 28. 9. – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona  

   českého národa 

Neděle 29. 9. – 26. neděle v mezidobí 

Pondělí 30. 9. – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
Úterý 1. 10. – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
Středa 2. 10. – památka svatých andělů strážných 
Čtvrtek 4. 10. – památka sv. Františka z Assisi 

Neděle 6. 10. – 27. neděle v mezidobí 

 

 

 

 


