Úmysly mší svatých od 20. dubna do 3. května 2020
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Od pondělí 27. 4. budou vládou povoleny bohoslužby za přítomnosti maximálně
15 osob. Bližší podrobnosti zveřejníme na webových stránkách proboštství,
jakmile budou oznámeny z České biskupské konference

Po 20. 4.

Za † rodiče Markovy
a jejich tři syny

Po 27. 4.

Za Charitu v J.
Hradci

Út 21. 4.

Za všechny nositele
jména Jiří

Út 28. 4.

Za 14 kmotřenců

St 22. 4.

Za † rodiče a prarodiče
z obou stran

St 29. 4.

Za správná životní
rozhodnutí

Čt 23. 4.

Za více víry a lásky
v našich rodinách

Čt 30. 4.

Pá 24. 4.

Za † rodiče Barákovy,
jejich rodiče,
sourozence a duše
v očistci

Pá 1. 5.

Na poděkování
za Boží dary
Za † z rodiny Kolářů,
Princů a Tejčků

So 25. 4.

Za † a duše v očistci

So 2. 5.

Za † a nemocné
spolužačky
a kamarádky

Ne 26. 4.

Za farnosti

Ne 3. 5.

Za farnosti

3. neděle
velikonoční

Za † Adolfa a Věru
Cerhákovy a duše
v očistci

4. neděle
velikonoční

Za naše kněze
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19. dubna 2020

Neděle Božího milosrdenství

Kdykoliv čtu dnešní evangelium, vždy mne potěší Ježíšova laskavost, s níž
vyhověl nevěřícímu Tomášovi. Ukázal se mu, promluvil na něj, dovolil mu sáhnout
si na jeho rány. Ježíš mu potvrdil, že to, co říkají ostatní apoštolové, je pravda.
Nenapomínal jej. Neříkal, že má věřit pouze slovům, čistě duchovně, ale nechal jej,
aby si vše ověřil svými smysly.
Na straně druhé však upozorňuje, že to nejdůležitější smysly poznat nemohou.
Neboť Tomáš, ať by hleděl a sahal jakkoliv dlouho, nikdy by neviděl nic jiného než

člověka, který byl mrtev, ale nyní žije. Prostřednictvím smyslů však nemohl poznat
to nejdůležitější – totiž, že Ježíš není jen člověk, ale jeho Bůh a jeho Spasitel, jeho
Zachránce. Ten, který vzkřísí ze smrti i jeho a i jemu otevře nebe. Ten, který jej
pověřuje úkolem apoštola, svědka svého vzkříšení a své laskavosti, milosrdenství
a moci. To, co viděl Tomáš, a čeho se dotýkal, mu pomohlo, aby poznal vírou to, co
vidět není a nač si sáhnout nelze. Kým je doopravdy Kristus, co od něj můžeme čekat
a k čemu nás posílá do světa.
Na tuto krásnou scénu jsem si vzpomněl, když nyní církev vynáší na světlo k úctě
své největší poklady. Mimořádný výstav Turínského plátna, pobožnost na Bílou
sobotu u Trnové koruny ve vyhořelé katedrále Notre Dame, vystavená Kristova
tunika v Trevíru či v Argenteuil, kříž z římského kostela San Marcello, před nímž se
v dešti a temnotě modlí papež na prázdném svatopetrském náměstí, to vše nám
připomíná Kristovo lidství.
On se stal člověkem jako my, přijal lidské křehké, zranitelné tělo, aby nesl naše
bolesti. Nejedná se jen o nějaký mýtus, legendu, alegorické vyprávění, cosi pouze
duchovního. Je to historická realita. On opravdu jedl a pil, opravdu se radoval
s lidskými přáteli, a opravdu trpěl a zemřel. A my si to potřebujeme připomínat
prostřednictvím něčeho, co je vnímatelné smysly, co nás ujistí, že je to skutečnost.
Ježíše bylo možné vidět a dotknout se ho. Relikvie jsou pro nás, kteří také chceme
vidět a dotknout se.
Ale za tím hmotným, smysly vnímatelným, musíme poznat vírou ještě něco
hlubšího. Jinak by se vlastně křesťanské relikvie příliš nelišily od jiných kulturních
památek, například od vykopávek ze starého Egypta.
Ježíšovo Božství a jeho vykupitelské dílo, jeho stálá přítomnost mezi námi až
do konce věků, jeho milosrdenství vůči našim hříchům a selháním, jeho moc
zachránit nás osobně i celý svět a přírodu ze smrti a zoufalství, to už jsou záležitosti,
které nám dosvědčí pouze víra. Ale jsou neméně reálné.
Stejně jako smysly vidí při mši sv. pouze hostii, která vypadá stále stejně před
i po konsekraci, a přeci v ní víra poznává zásadní změnu a přítomnost Krista, tak víra
poznává přítomnost Krista ve světě i v našem životě a poznává i zásadní změnu, k níž
došlo o prvních Velikonocích díky Kristovu Ukřižování a Vzkříšení.
Poznáváme to prostřednictvím svědectví apoštolů a jejich nástupců,
prostřednictvím Evangelií, ale i pohledem do dějin církve a do své vlastní osobní
historie. Kolik podivuhodných věcí při pozorném pohledu spatříme, kolik toho
nebyla náhoda, kolik toho Bůh pro nás vykonal, kolika katastrof nás uchránil
a z kolika propastí nás vytáhl. Náš život i vše, co se děje ve světě, není jen náhodou,
není to chaos bez smyslu, ale vše směřuje k dobrému cíli, k novému setkání
s Kristem.
Dobrým příkladem může být osobní historie svatého Petra, prvního papeže. Když
se podíváme do církevního zákoníku, jaké jsou požadavky na osobu biskupa, tak

Uvádí se, že mor na počátku vlády Karlova syna Václava IV. skosil v roce 1383
většinu rozvážných starších poradců, které svému synovi určil ještě jeho otec.
Václav si pak přibral k vládě poradce nové, své vrstevníky, kteří sice byli dobrými
kumpány při pitkách a lovech, ale scházela jim moudrost a prozíravost.
Se správou království si nedokázali poradit, vše se začalo sunout k anarchii a
skončilo tragédií husitských válek. Za tohoto moru také položilo ve službě život
množství duchovních, na jejichž místa nastoupili noví, kteří, až na výjimky, jako byl
sv. Jan Nepomucký, neměli zdaleka tak dobré mravy a vzdělání jako jejich
předchůdci. Mor obvykle vedl na jedné straně k extrémním formám zbožnosti,
jakou byly kající průvody bičujících se flagelantů a divoká kázání či výhrůžná
proroctví, a na straně druhé vedla epidemie k velké mravní uvolněnosti, kdy se i
mnozí duchovní řídili heslem: „jezme, pijme, zítra zemřeme.“ To pak vedlo
k následné nespokojenosti věřících a snahám o reformu církve.
Také o Janu Žižkovi se traduje, že v roce 1424 zemřel při obléhání Přibyslavi
na mor. Ovšem rok 1424 je jeden z mála, o němž máme doloženo, že zrovna mor
nikde v Čechách a na Moravě nezabíjel. Je tedy zřejmé, že slavného válečníka
porazila jiná choroba.
Ke konci husitských válek se pak ovšem mor skutečně vrátil a to opět s tradičním
doprovodem. Extrémní sucha a povodně i další klimatické výkyvy, neúrody, i hlad
společně s morem, přispěly k dohodě s basilejským koncilem a ukončení bojů
neméně účinně, než zdařilá obrana katolické Plzně a porážka husitských radikálů
u Lipan. Většina obyvatel občanskou válkou zmítaného království měla už plné zuby
průtahů loupících a nákazu roznášejících vojsk, ať už se zaštiťovala jakoukoliv vírou,
a toužila po míru, v němž by si alespoň na chvíli oddychla od všech neštěstí.
Můžeme tedy shrnout, že velké epidemie obvykle tvořily součást většího
souboru nepříznivých jevů, které se občas kumulovaly a měly často i dlouhodobé
politické a ekonomické důsledky. Přinášely velké změny ve všech oblastech
společnosti. Opakovaně docházelo k jakémusi celkovému narušení přírodního
i společenského řádu a epidemie byly součástí tohoto rozvratu. Vzápětí však
přicházelo velké zotavení a rozkvět.
V příštím pokračování se podíváme, zda tomu tak bylo i ve staletích
následujících, v renesanci a baroku, a můžeme sami sledovat, zda tomu tak
náhodou nebude i dnes.
P. Ivo Prokop

Neštěstí tehdy opět přišla v jakémsi děsivém průvodu, jako v zmiňovaném
období kolem roku 540. Došlo k velkému ochlazení klimatu, nesmírným záplavám,
dokonce přiletěla hejna kobylek a vyskytla se mimořádně silná zemětřesení, takže
Řím a jeho baziliky byly těžce poškozeny. Vše provázel jako obvykle hlad, a mnoho
lidí se domnívalo, že už se začala naplňovat biblická Apokalypsa. V té době se
v čínské provincii Chu-pej (té, jejímž hlavním městem je Wu-chan) začala šířit
morová nákaza. Vinou válečných tažení Mongolů a Tatarů se nemoc dostala až
do jihovýchodní Evropy, konkrétně na Krym. Tataři tam při obléhání janovské
kolonie Kaffa používali své mrtvé spolubojovníky jako biologickou zbraň – katapulty
jejich těla stříleli do pevnosti. Z Kaffy nemoc obchodní a válečné lodě zavlekly
do Cařihradu a na Sicílii a poté už mor postupoval velmi rychle po celém kontinentu.
Zasaženy byly i oblasti Mezopotámie, Sýrie, Arábie a severní Afriky.
Jako téměř neuvěřitelné se zdá, že právě v takovéto situaci se uskutečnil druhý
Svatý rok, milostivé léto 1350. Desítky tisíc poutníků směřovalo do zničených
římských bazilik, aby tam nalezli odpuštění trestů za hříchy. Říkali prý: „máme
zemřít doma nebo v Římě?“ Vydali se na cestu, při níž mnohé skupiny poutníků
vůbec do Říma nedošly, neboť vymřeli po cestě. V samotném městě panovala
ohromná nouze o potraviny, rozvrat morálky a mezilidských vztahů, a jediné, co se
budovalo, byly nové hřbitovy. Zbožní poutníci však se nedali odradit a s velikou
vroucností prosili za odpuštění všech vin svých i celého křesťanstva.
Čechám se však mor řádící po celé Evropě takřka zázračně vyhnul. Doboví
kronikáři to připisovali zdravému svěžímu a chladnému povětří, které u nás
panovalo a věnci hor, které České království obklopují a do jisté míry izolují
od okolních zemí. Díky tomu se u nás nezastavila ekonomika ani kultura a země
vzkvétala a bohatla. Přesto však byly Čechy jen krůček od katastrofy.
Jindy rozvážný císař Karel IV. totiž neodolal a zachoval se trochu jako
nezodpovědný lyžař. Také vyrazil za sportem do severní Itálie, kde se ovšem
nenakazil morem, nýbrž utržil na turnaji, jehož se inkognito účastnil, velmi těžké
zranění, který by bylo pro většinu lidí smrtelné. Ochrnulého jej po několika týdnech
převezli do vlasti, kde se kupodivu dokázal po mnoha měsících utrpení postavit
na nohy a znovu se ujmout vlády. Jak by asi dopadla naše země v případě, že by
Karel IV. nepřežil?
Populace v Evropě se tehdy dokonale „promořila“ a její počet se snížil místy až
o jednu třetinu. Ovšem mor už tady zůstal. Vracel se v menších či větších vlnách
vždy zhruba po dvaceti létech, patrně v souvislosti s tím, jak dospívaly nové
generace, které neměly náležitou imunitu. Čechám se mor nadále už nevyhýbal,
nicméně býval u nás slabší než v západní Evropě a byly zde oblasti, které takřka celé
ušetřil. Občas docela radikálně zasáhl i do politického vývoje.

zjistíme, že Petr nesplňoval skoro žádný. Neměl teologické ani jakékoliv jiné
vzdělání, neosvědčil se v pastorační činnosti, nebyl člověkem rozvážným, nebyl
svatého života a vyrovnané povahy, statečný a pravdomluvný, ani skvělý kazatel či
organizátor.
Zato nejprve odrazoval Ježíše od jeho poslání, pak pro změnu sliboval, že s ním
půjde i do vězení a na smrt a dokonce ho chtěl bránit mečem, aby ho vzápětí opustil
a několikrát zapřel. Kdo by čekal, že toho, který se zapřísahal před děvečkou vrátnou
„Neznám toho člověka“ si Ježíš vybere za skálu, na níž postaví svou církev? Kdo by
odhadl, že nevzdělaný galilejský rybář založí v Římě křesťanskou obec, která přetrvá
pád impéria a stane se středem celé církve? Že ten, který zbaběle utekl
z Getsemanské zahrady a zamknul se někde ve sklepě, nakonec dobrovolně přijme
smrt na kříži uprostřed Neronova cirku? A kdo by vytušil, že na tom samém místě
pak vznikne obrovská bazilika sv. Petra?
Ježíšovo milosrdenství není slabé. Je mocné, účinné, proměňující. Není na první
pohled vidět, ale je pro pozorného člověka poznatelné, vnímatelné a je nádherné.
Ježíšova první slova po Zmrtvýchvstání jsou: „Pokoj vám“ a vzápětí: „Komu hříchy
odpustíte, tomu jsou odpuštěny“. A ten, kdo zažil alespoň na chvíli Boží pokoj, ten
kdo zakusil radost z odpuštění velkých vin, ten ví, jak Ježíš umí působit a jak dobře
je nám s ním.
P. Ivo Prokop

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Neděle
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

19. 4.
21. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
28. 4.
29. 4.

– 2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství
– památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve
– svátek sv. Vojtěcha, biskupa a učedníka
– památka sv. Jiří, mučedníka
– svátek sv. Marka, evangelisty
– 3. neděle velikonoční
– památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
– svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,
patronky Evropy
30. 4. – památka sv. Zikmunda, mučedníka, českého patrona
1. 5. – památka sv. Josefa dělníka
2. 5. – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3. 5. – 4. neděle velikonoční

OZNÁMENÍ

Jak správně přijímat na ruku
Poděkování
Jménem farnosti srdečně děkuji Městu Jindřichův Hradec a firmě JHComp, s. r. o.
za technickou podporu streamovaných přenosů velikonočních bohoslužeb
z proboštského kostela. Velké díky patří též panu Mgr. Janu Müllerovi a pánům
Petrovi Hejdovi staršímu i Petrovi Hejdovi mladšímu za zdařilou realizaci těchto
přenosů, které měly pozoruhodnou sledovanost (některé bohoslužby sledovalo více
jak 350 diváků). Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří jakkoli přispěli k přípravě
a průběhu všech těchto slavnostních bohoslužeb.

Postní kasičky
Je možné přinést do sakristie v době, kdy je otevřený kostel, případně je
po předchozí domluvě předat na proboštství.

Mše svaté
Jsou do 26. 4. slouženy bez účasti veřejnosti, většinou ve stejnou dobu jako před
zavedením karantény a to na objednané úmysly. Od 27. 4. pak budou moci být
slouženy za účasti max. 15 osob. Technické podrobnosti budou zveřejněny později.

V souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy se svaté přijímání dočasně udílí
výhradně na ruku. Pro ty, kdo byli zvyklí přijímat do úst, to může být poněkud
obtížné, neboť nemají tento způsob přijímání dosud „natrénovaný“ a kněz je při
samotném přijímání nemůže vhodně instruovat.
Proto bych rád alespoň tímto způsobem připomněl, jak má takové přijímání
vypadat. Přijímá se na dlaň levé ruky, kterou podepřeme dlaní ruky pravé.
Vytvoříme tak jakousi kolébku či trůn pro Tělo Páně. Když nám kněz položí na dlaň
levé ruky svatou hostii a řekne „Tělo Kristovo“, odpovíme „Amen“ a poodstoupíme
stranou, abychom udělali místo pro dalšího přijímajícího. (Neodcházíme s hostií
pryč, ani se s ní nevracíme do lavice) Pak z dlaně levé ruky vezmeme opatrně prsty
pravé ruky hostii a podáme si ji do úst. Není vhodné podávat si dlaň levé ruky
k ústům a hostii nějak „vcucnout“ či dokonce „slíznout“ jazykem. Pokud má někdo
rukavice, tak na chvíli svatého přijímání je třeba si je sundat. V případě leváků je
možné přijímat na dlaň pravé ruky a hostii si podat prsty ruky levé.
Při svatém přijímání je samozřejmě nejdůležitější vnitřní dispozice přijímajícího,
jak se na setkání s Ježíšem připravil v srdci, ale význam mají i vnější gesta a postoje.
Mají být důstojné a v souladu s tradicí a zvyklostmi církve.

Otvírací doba kostela
Proboštský kostel otevřen pro soukromou modlitbu věřících před Nejsvětější
svátostí oltářní od úterý do soboty vždy v 16.00 – 17.00 hod. V neděli je otevřen
v 10.00 – 11.00 a 14.00 – 15.00 hod. Zadní část kostela pod varhanní kruchtou je
otevřena denně od 7.30 do 17.00 hod. V případě, že se chcete v kostele pomodlit
mimo uvedené časy, kontaktujte paní pastorační asistentku Evu Hejdovou
na telefonu 728 281 050.

Zpovídání a svaté přijímání
Svátost smíření je možno přijmout v době, kdy je otevřený kostel a případně
po domluvě s kněžími i v jinou dobu. Svaté přijímání se jednotlivcům udílí
na požádání v době, kdy je otevřený kostel.

Vzpomínka
V úterý 21. 4. tomu bude právě jeden rok, co zemřel P. Edward Maka z Kardašovy
Řečice a ve středu 22. 4. to bude pět let od úmrtí P. Ondřeje Huječka, který působil
zde v Jindřichově Hradci. Letos by se dožil 65 let. Vzpomeňte prosím v modlitbě.

Mor v Čechách I.
(pokračování z čísla 7)
Po velikonoční přestávce se v dnešním čísle vracíme k tématu historickému
a přitom dnes znovu aktuálnímu, tedy k historii našich předků a moru, s nímž se
museli potýkat. V dnešním pokračování se soustředíme především na mor
ve středověku v Čechách.
Zda se i v naší zemi rozšířil známý justiniánský mor, kolem roku 540, nevíme,
neboť se nám o tom nezachovaly žádné písemné zprávy. Vzhledem k tehdejšímu
řídkému osídlení na našem území, neexistenci měst a především chaosu panujícímu
uprostřed stěhování národů a klimatických změn v celé Evropě, si toho nikdo ani
nevšiml. Těch pár lidí přežívajících v naší zemi mělo patrně zcela jiné starosti, než
evidovat na co kdo zrovna zemřel.
Naši předkové se poprvé doložitelně setkali s morem kolem poloviny 14. století.
My máme tuto dobu spjatou s velkolepými zakladatelskými činy císaře Karla IV.
(vznik pražského vysokého učení, povýšení Prahy na arcibiskupství, založení Nového
Města pražského a Karlštejna…) a vidíme ji jako slavnou a optimistickou, ale pro
většinu Evropy to byla doba naprosto katastrofální.

