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8. března 2020 

 
(z důvodu pobytu P. Ivo Prokopa na exerciciích 

vychází toto číslo v omezeném rozsahu) 

 

O Otčenáši - Neuveď nás v pokušení 
Katecheze papeže Františka z 1. května 2019, nám. sv. Petra 

 
 
Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
 
Pokračujeme v katechezích o Otčenáši, tentokrát již předposlední invokací: 

»neuveď nás v pokušení« (Mt 6,13). Jiná verze [italského liturgického znění – pozn. 
překl.] říká: »neopouštěj nás v pokušení«. Otče náš začíná poklidně, podněcuje naši 
touhu, aby se v nás mohl uskutečnit velký Boží plán. Potom se zaměřuje k životu 
a klade nám do úst prosbu o to, čeho máme zapotřebí každý den, »chléb vezdejší«. 
Potom se modlitba zaobírá našimi meziosobními vztahy, často zamořenými 
sobectvím, prosíme o odpuštění a zavazujeme se, že budeme odpouštět. 
Předposlední invokací však náš dialog s nebeským Otcem takříkajíc nabývá 
na dramatičnosti a dostává se na půdu konfrontace naší svobody s nástrahami 
Zlého. 

 
Jak známo, původní řecký výraz obsažený v evangeliích, je těžké tlumočit přesně, 

a všechny jeho moderní překlady trochu pokulhávají. V jedné věci však panuje 
jednomyslnost: ať už se tento text pochopí jakkoli, musíme vyloučit, že by Bůh byl 
protagonistou pokušení, která na člověka během jeho pouti doléhají, jako by snad 
číhal, aby svým dětem kladl léčky a nástrahy. Takovýto výklad by odporoval 
především textu samotnému a byl by dalek Bohu, kterého nám zjevil Ježíš. 
Nezapomínejme, že je Otcem. Modlitba Páně začíná Otcem, a ten neklade svým 
dětem nástrahy. Křesťané nemají co do činění s nějakým žárlivým Bohem, který 

Po 9. 3.  
kaple na 
proboštství             

Za duše v očistci a na dobrý 
úmysl 

Po 16. 3.  
kaple na 
proboštství       

Za duše v očistci  

a na dobrý úmysl 

Út 10. 3.             K 
 

Za † Pavlu Mischnikovou  
a její rodinu 

Út 17. 3.       K 
 

Za † Františka 
Geista 

St 11. 3.              P 

 

Za † manžela a za celou 
rodinu 

St 18. 3.        P Za hospic 

Čt 12. 3.             K 
 

Za † manžele Barákovy, 
jejich † dceru Zdeňku  

a vnučku Zdeňku 

Čt 19. 3.        K Za † Annu 
Hlaváčovou 

Pá 13. 3.             P 
 

Za všechny členy rodin 
dárce 
 

Pá 20. 3.       P  Za milost a světlo 
Ducha Sv.  

pro Vojtu 

So  14. 3.            P 

 

Za † Ludmilu a Zdeňka 
Sladkých 

So 21. 3.         P Za † Jaroslava 
Galleho 

Ne 15. 3. 
 
3. neděle  
postní 

P: Za farnosti 
K: Za 14 kmotřenců 
 

Ne 22. 3.  
 
4. neděle 
postní 

P: Za farnosti 
 
K:   Za milost  
a světlo Ducha Sv. 
pro bratra 
Františka 

  



soupeří s člověkem anebo se baví tím, že člověka vystavuje zkouškám. Toto jsou 
obrazy pohanských božstev. V Jakubově listě čteme: »Když je někdo pokoušen, ať 
neříká: „To mě pokouší Bůh!“. Jako je nemožné, aby byl Bůh pokoušen ke zlému, 
tak ani on sám nikoho nepokouší« (Jak 1,13). Naopak: Otec není původcem zla 
a žádnému synovi, který jej prosí o rybu, nedá hada (srov. Lk 11,11) – jak učí Ježíš - 
a když se v životě člověka objeví zlo, bojuje po jeho boku, aby byl osvobozen. Bůh 
stále bojuje za nás, nikoli proti nám. Je Otcem! A v tomto smyslu se modlíme 
Otčenáš. 

 
Tyto dva momenty – zkouška a pokušení – byly tajemně přítomny v životě 

samotného Ježíše. Boží Syn se v této zkušenosti stal kompletně naším bratrem, a to 
způsobem, který hraničí téměř se skandálem. A právě tyto pasáže evangelia nám 
dokazují, že nejobtížnější invokace byly již vyslyšeny. Bůh nás nenechal samotné, 
nýbrž zjevuje se v Ježíši až do posledních důsledků jako „Bůh-s-námi“. Je s námi, 
když nám dává život, je s námi v průběhu života, je s námi v radosti, je s námi 
ve zkouškách, je s námi v zármutku, je s námi v porážkách, když hřešíme, ale vždycky 
je s námi, protože je Otcem a nemůže nás opustit. 

 
Jsme-li pokoušeni dopustit se špatnosti - popřením bratrství vůči druhým 

a přáním absolutní moci nad vším a nade všemi - Ježíš toto pokušení již vybojoval 
za nás. Dosvědčují to první stránky evangelií. Hned jak v zástupu hříšníků přijal Janův 
křest, odchází Ježíš do ústraní pouště a je pokoušen od satana. Tak začíná Ježíšovo 
veřejné působení, totiž pokušením, které přichází od satana. Byl tam přítomen 
satan. Mnozí dnes říkají: „Proč dnes mluvit o ďáblu? To je stará věc. Ďábel 
neexistuje.“ Podívej se však, čemu tě učí evangelium: Ježíš se s ďáblem 
konfrontoval, byl pokoušen satanem. Ježíš však každé pokušení odmítl a vychází 
z nich vítězně. Matoušovo evangelium na závěr duelu Ježíše s Nepřítelem činí 
zajímavou poznámku: »Potom ho ďábel nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu« 
(Mt 4,11). 

 
Ani v čase vrcholné zkoušky nás však Bůh neponechává samotné. Když Ježíš 

odchází modlit se do Getseman, prostoupí jeho srdce nevýslovná úzkost, jak sděluje 
učedníkům, a zakouší opuštěnost a samotu; sám nese odpovědnost za všechny 
hříchy světa, sám s nevýslovnou úzkostí. Zkouška je natolik trýznivá, že se stane 
něco nečekaného. Ježíš nikdy nežebrá o lásku, a přece je oné noci jeho duše smutná 
až k smrti, a prosí svoje přátele, aby mu byli nablízku: »Zůstaňte zde a bděte se 
mnou« (Mt 26,38). Jak víme, učedníci ze strachu únavou usnuli. Ve chvíli agónie Bůh 
žádá člověka, aby ho neopouštěl, ale člověk usne. Avšak ve chvíli, kdy člověk prožívá 
zkoušku, Bůh bdí. V těch nejhorších chvílích našeho života, ve chvíli největšího 
trápení a největší úzkosti Bůh bdí, Bůh bojuje spolu s námi a je nám stále nablízku.  

 
Před Velikonoci je zapotřebí nejen „úklid duše“,  

ale i Výdejny Samaritán  
 
Farní charita Jindřichův Hradec poskytuje mnoho let materiální pomoc osobám 

v nouzi. Pomoc byla v předchozích letech poskytována spíše jako drobná 
doprovodná služba. Ovšem od poloviny roku 2018 byly vedeny různé snahy 
o zkvalitnění této pomoci. Díky podpoře dárců, spolupráci s MZe v Jindřichově 
Hradci se nám podařilo vytvořit Výdejnu Samaritán. Výdejna Samaritán nabízí 
kromě nouzového šatníku, potravinové a hygienické pomoci, také základní sociální 
poradenství. Materiální pomoc je poskytována všem lidem, kteří se ocitli 
v hmotné nouzi a nejsou schopni v danou chvíli řešit situaci vlastními silami. Služeb 
využívají nízkopříjmové rodiny, samoživitelé, senioři, osoby bez přístřeší a další 
skupiny.  

Ačkoliv je osob docházejících za námi do Výdejny Samaritán mnoho, kapacitu 
skladu máme omezenou. Nyní vyhlašujeme STOP STAV, kdy nepřijímáme žádné 
oblečení, kromě karimatek, dek a spacáků. Velice si vážíme všech darů, které jste 
nám poskytli! Děkujeme za oblečení všech věkových kategorií, za boty do každého 
ročního období, za peřiny a ložní prádlo, za spoustu hraček pro děti a mnoho 
dalšího, co jste nám do Výdejny Samaritán donesli.  

Nyní se nacházíme ve fázi, kdy je potřeba vyndat oblečení z pytlů, protřídit 
a složit do regálů, aby se uvolnilo místo na další oblečení. 

Farní charita Jindřichův Hradec prosí touto cestou o pomoc farníky s úklidem 
Výdejny Samaritán.  Úklid bude probíhat 16. 3. od 9h – 17h, v přízemí budovy 
Ministerstva zemědělství, v ulici Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec. Budeme rádi, 
za každou pomocnou ruku! Mimo tento termín oceníme i pravidelnější 
dobrovolnickou výpomoc. V oblasti dobrovolnictví se obracejte na Bc. Terezu 
Dvořákovou (tel. 731 402 982, email: tereza.dvorakova@jhradec.charita.cz). 

Doporučení na závěr: pokud v tuto chvíli máte doma vyřazené oblečení, darujte 
ho do sběrných kontejnerů na textil. Po Jindřichově Hradci se nachází rovnou čtyři 
kontejnery! (U Rybníčku 36, U Cihelny 167, Václavská 609, Otín 75). Oblečení 
z těchto sběrných kontejnerů putuje do Diakonie Broumov.  

 
Pojďme se společně připravit na Velikonoce nejen postem, ale i skutky lásky. 

Budeme opravdu velmi vděční, pokud nám s úklidem Výdejny Samaritán 
pomůžete. Děkujeme za pomoc!  

 
Bc. Jitka Jedličková, DiS. 

 
 



 
Proč? Protože je Otec. Tak jsme začali modlitbu Otčenáš. Otec svoje děti nikdy 

neopouští. Ježíšova bolestná noc a jeho zápas je poslední pečeť Vtělení: Bůh 
sestupuje, aby nás našel v našich propastech a souženích, jimiž jsou prostoupeny 
dějiny. 

 
Ve chvíli naší zkoušky je nám útěchou vědomí, že ono údolí, kterým prošel Ježíš, 

již není pusté, nýbrž požehnané přítomností Božího Syna. On nás nikdy neopustí. 
 
Vzdal od nás Bože čas zkoušky a pokušení. Avšak nadejde-li nám tato chvíle, Otče 

náš, ukaž nám, že nejsme sami – Ty jsi Otec – ukaž nám, že Kristus na sebe již vzal 
i tíži tohoto kříže. Ukaž nám, že Ježíš nás volá, abychom jej nesli s Ním a s důvěrou 
se svěřili Otcově lásce. 

Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz 
 
  

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 

Nedělní cyklus čtení A. Lekcionář postní (II. díl). Druhý a třetí týden Breviáře. 

Neděle   8. 3.  – 2. postní 
Pondělí   9. 3. – připomínka sv. Františky Římské, řeholnice 
Úterý  10. 3.  – připomínka sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka 
Pátek  13. 3. – výroční den zvolení papeže Františka 

Neděle  15. 3.  – 3. neděle v mezidobí  
Úterý  17. 3.  – připomínka sv. Patrika, biskupa 
Středa  18. 3.  – připomínka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele  

    církve 
Čtvrtek  19. 3.  – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 

Neděle  22. 3.  – 4. neděle postní 
 

 

OZNÁMENÍ 
 
Výročí volby papeže Františka 

Po odstoupení papeže Benedikta XVI. byl 13. března 2013 v konkláve ve Vatikánu 
kardinál Jorge Mario Bergoglio SJ, zvolen 266. papežem katolické církve a vybral si 
jméno František. Stal se prvním papežem pocházejícím z amerického kontinentu 
a prvním z Tovaryšstva Ježíšova. Církev ve velmi složité době již řídí sedm let. 
Modleme se za něho: kéž ho Duch Svatý osvěcuje při jeho nelehkém pontifikátu. 
 

 
 
Výročí jmenování diecézního biskupa 

Před pěti léty o slavnosti sv. Josefa (19. března 2015) jmenoval papeže František 
naším diecézním biskupem Mons. ThDr. Vlastimila Kročila. Modleme se, aby 
s pomocí Ducha Svatého a na přímluvu svého patrona sv. Patrika dokázal naplnit 
všechny úkoly, které na něj tato služba klade, a byl dobrým pastýřem svých 
diecézánů. 
 

Mše za hospic 

Mše sv. za pracovníky, dobrodince a klienty hospice sv. Kleofáše i za jejich rodiny, 
bude sloužena v proboštském kostele ve středu 18. března od 18.00 hod. Po mši 
bude posezení na proboštství pro zájemce o činnost hospice. 

 
Neděle „Laetare“ 

4. neděle postní (letos 22. března) se podle úvodního slova mešní vstupní antifony 
nazývá "Laetare - Vesel se (Jeruzaléme)" Barva liturgického roucha je o této postní 
neděli růžová a oltář se smí zdobit květinami.  Je to symbol radosti z blížících se 
Velikonoc. 
 

Duchovní obnova 

Deštenské společenství zve především mladé na duchovní obnovu s tématem 
„Duchovní rozlišování“ 20. - 22. března na faře v Deštné. Přihlášky na email: 
destenskespolco@gmail.com . 

 

Křížové cesty 

Pobožnosti křížové cesty, při kterých uvažujeme o umučení a smrti našeho Spasitele 
Ježíše Krista, se konají po celou postní dobu každý týden: neděle – klášterní kostel 
(klášterní chodba) od 17.30 hodin, středa a pátek – proboštský chrám od 17.30 
hodin. 
 

Velikonoční pohledy pro misie 

Po celou dobu postní můžete pomoci chudým dětem ve světě, zakoupením 
misijních pohlednic. Ty budou vystaveny na stole po boční straně kostela. Misijní 
kasička pak bude k dispozici v sakristii. Děkujeme, že pomáháte. 

 
 

mailto:destenskespolco@gmail.com

