
Úmysly mší svatých od 18. do 31. května 2020 

za účasti max. 100 osob.  

Je třeba při mši zachovat příslušná protiepidemická nařízení. 
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HOMILIE SVATÉHO OTCE 

 
Papež František kázal (16. dubna 2020) o radosti, která uchvacuje a proměňuje. 

„Bez Ducha svatého nelze mít pravou radost,“ řekl.  V homilii papež komentoval 
Lukášovo evangelium (24,35-48), popisující nálady po Ježíšově Zmrtvýchvstání. 

 
 

Po 18. 5.   8. 00 P 
 

Za 14 kmotřenců 

 

Po 25. 5.    8.00 P 
 

Za Charitu  
v J. Hradci 

Út 19. 5.  18.00 P 
 

Za † Marii a Jaroslava 
Petrákovy a jejich 
rodiče 

Út 26. 5.  18.00 P 
 

Za milost a dary 
Ducha Sv. pro 
manžele Evu  
a Jaroslava 

St 20. 5.  18.00 P 

 

Za hospic sv. Kleofáše St 27. 5.   18.00 P Za rodinu Zídkovu 

Čt 21. 5.  18.00 P Za Elišku a Marii 
Svobodovy a rodiče 

Čt 28. 5.  18.00 P Za spásu duše pro † 
Viléma Weissbroda  

Pá 22. 5.  18.00 P 
 

Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 

Pá 29. 5.  18.00 P Za milost a světlo 
Ducha Sv. pro 
Michala 
 

So  23. 5. 17.00 P 

 

Na poděkování  

za 20 let života  

a za požehnání  

do dalších let 

So 30. 5.   9.00 P  
                   
                   17.00  

Kaple na zámku   

Za farnost 
 

Na dobrý úmysl 

Ne 24. 5. 
 
7. neděle 
velikonoční  

9.30 P: Za farnosti 
 
18.00 P: Za †  
Ing. Drahoslavu 
Klusáčkovou 

Ne 31. 5.  
 
Slavnost Seslání 
Ducha Svatého 
 

9.30 P: Za farnosti 
 
18.00 P: Za † 
kamarádky Julii 
Hájkovou a Marii 
Vintrovou 

  



Nejdříve se zděsili a ve strachu se domnívali, že vidí ducha 

V evangeliu čteme, že Pán šel za svými učedníky. Oni již věděli, že vstal z mrtvých. 
I Petr to věděl, protože s ním onoho dne mluvil. Dva učedníci z Emauz to věděli, ale 
když se jim Pán zjevil, »zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha« (Lk 24,37). 
Totéž zakusili u jezera, když Ježíš kráčel po vodě. Tehdy si však Petr dodal odvahy 
a vyzval Pána: »Když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě« (srov. Mt 14,28). 
Dnes byl Petr zticha, ráno mluvil s Pánem. Nikdo neví, co si onoho dne řekli, a proto 
byl zticha. Byli však plni obav a zděšení. Mysleli si, že vidí nějakého ducha. Pán jim 
však řekl: »Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte 
se na mé ruce a na mé nohy..., a ukázal jim rány« (srov. Lk 24,38-39). Poklad, který 
Ježíš vynesl do nebe, aby jej ukazoval Otci a prosil za nás. »Dotkněte se mě 
a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti« (Lk 24,39). 

 
Pak ale překypovali radostí, která je až ochromovala 

A potom vysloví větu, která mi přináší velkou útěchu, a proto je tato pasáž 
z evangelia jednou z mých oblíbených: »Pro samou radost však tomu pořád ještě 
nemohli věřit a jen se divili« (Lk 24,41). Radost jim bránila věřit. Tak velká to byla 
radost: „Ne, to nemůže být pravda. Tato radost je neskutečná, je přílišná.“ To jim 
bránilo věřit. Radost, chvíle obrovské radosti. Překypovali radostí, která je 
ochromovala. 

A radost je jedno z přání, které má Pavel pro svoje v Římě: »Bůh dárce naděje, 
ať vás naplní samou radostí« (Řím 15,13), říká jim. Plnost radosti, být plní radosti - 
to je zkušenost nejvyšší útěchy. Pán umožňuje chápat, že jde o něco jiného než být 
veselý, pozitivní, projasněný... Ne. Být radostný, plný radosti, to znamená být 
opravdu uchvácen radostí. A proto Pavel přeje Římanům, aby je Bůh, dárce naděje, 
naplnil samou radostí. 

 
Radost v mnoha dalších situacích 

A toto slovo, tento výraz se opakuje mnohokrát. Stane se tak například ve vězení, 
kde Pavel zachrání život žalářníkovi, který chtěl spáchat sebevraždu, protože 
zemětřesení otevřelo brány žaláře, a potom mu hlásá evangelium, pokřtí jej, 
a žalářník, jak praví Bible, »jásal nad tím, že uvěřil« (Sk 16, 29-34). Totéž se 
stane  se správcem pokladny etiopské královny, když jej Filip pokřtil a zmizel, a on 
jel dále svou cestou »a radoval se« (Sk 8,39).  A totéž v den Nanebevstoupení, když 
se učedníci vrátí do Jeruzaléma. Je to plnost útěchy, plnost Pánovy přítomnosti, 
protože, jak říká Pavel Galaťanům: »ovocem Ducha je radost« (srov. Gal 5,22). Není 
to následek emocí, které propuknou, když se stane něco pozoruhodného. Jde o víc. 
Radost, která nás naplňuje, je plodem Ducha svatého. Bez Ducha ji mít nelze. 
Obdržet radost Ducha je milost. 

 

 
složek, úřadů a institucí v případě epidemie a určující povinnosti jednotlivých 
zodpovědných osob. O tom, jak se to vše osvědčilo v praxi, při posledních morových  
epidemiích v letech 1679 - 1680 a 1713 - 1715, si budeme vyprávět v dalším 
pokračování našeho volného seriálu. 

 
Pevné zdraví a veselou mysl přeje 

 
P. Ivo Prokop 

 

 
 

 



 
těšili a přinášeli jim léky, jídlo i pití. Upozorňuje, že mnozí se z moru uzdraví a tedy 
není třeba nemocné odpisovat. V tom se tento českobratrský duchovní shodoval 
se svými odpůrci jezuity, kteří podobně jako on poskytovali pomoc těm, jichž se 
ostatní báli a ze strachu vůči nim jednali nelidsky. Někdy se třeba stávalo, že dům, 
v němž se vyskytnul mor, byl zazděn a obyvatelé ponecháni osudu. Mnohdy zdraví 
vyhnali nemocného do lesů. Jindy ti, kdo před morem utíkali z měst, byli zabíjeni a 
okrádáni vesničany. Často se zemřelým na mor nedostalo ani řádného pohřbu. To 
vše velký pedagog kritizuje a vybízí k lidskosti a soucitu a varuje před zbytečnou 
úzkostlivostí. Komenský říká: „Kristus svou krev prolil, proč bych já se nemohl dívat 
tváří v tvář nemoci…“   

 
Třicetiletá válka, která ukončila ve většině Evropy období pokoje a prosperity, 

byla ideálním prostředím pro šíření morové nákazy. Tažení velkých armád, 
nedostatek jídla, bídná hygiena ve vojenských leženích i vydrancovaných městech 
a vesnicích, to vše podporovalo mor, kráčející jako obvykle ve stopách dalších 
neštěstí. Ale trochu paradoxně si lidé na mor právě v této době docela zvykli. Těch 
neštěstí bylo zkrátka tolik, že se proměnil v cosi všedního a nezajímavého. Lidé 
otupěli, z osobních tragédií se stávala suchá statistika.  Podobalo se to situaci 
na konci 1. světové války, kdy také kvůli všem ostatním hrůzám zůstala epidemie 
španělské chřipky skoro nepovšimnuta. Lidé měli tolik starostí, že to zkrátka neřešili. 
Mám zemřít hladem či zbraní vraždící soldatesky, anebo morem?  

 
Násilná smrt se stala čímsi každodenním, lidský život se poklesl na velmi levnou 

komoditou, a tak se například jedna z největších morových nákaz, která prošla naší 
zemí na samém konci třicetileté války v letech 1648 - 1649 nedočkala žádné větší 
pozornosti. Pozoruhodný je údaj, že stejně jako španělská chřipka zahubila více lidí, 
než jich padlo v 1. světové válce, připravil mor o život v letech 1618-1648 více 
Evropanů, než třicetiletá válka.  

Důstojníci a vojáci řešili každodenní děsy, v nichž se po desetiletí pohybovali, 
vínem či kořalkou, takže většinu armád tehdy řídili notoričtí alkoholici a najít 
střízlivého generála byla naprostá výjimka. Kupodivu to asi pomáhalo nejen přežít 
stres, ale i nepodlehnout moru, takže z vyšších velitelů zemřel na mor málokdo. 
Dříve se upili.  

 
Po válce pomalu přicházela moderní doba silného absolutistického státu, který 

chce mít vše pod důkladnou kontrolou. Vyskytuje-li se problém, je zde jednoduché 
řešení. Sestaví se úřední komise a vydá se usnesení. Znalci, odborníci poskytnou 
dobrozdání a moudré úřady z moci státu rozhodnou, co je pro poddané užitečné 
a spasitelné. Vznikají tak zvané morové řády, stanovující přesný postup všech  

 

Radost z Pána je naše velká síla 

Vybavují se mi poslední odstavce exhortace Pavla VI. Evangelii nuntiandi (srov. 
79-80), kde mluví o radostných křesťanech, a radostných šiřitelích evangelia, nikoli 
o těch, co jsou stále zachmuření. Dnes je příhodný den k přečtení tohoto biblického 
textu o radosti: »Pro samou radost však tomu nemohli uvěřit«. 

V knize Nehemiášově je jedna pasáž, která nám dnes v této reflexi o radosti 
pomáhá. Lid se vrátil do Jeruzaléma z vyhnanství a nalezl knihu Zákona - kterou sice 
znali nazpaměť, ale nyní ji objevili – a uspořádali velikou slavnost. Veškerý lid se 
shromáždil a kněz Ezdráš předčítal z knihy Zákona. Lid dojetím plakal, plakal radostí, 
protože se nalezla kniha Zákona. Na závěr, když kněz Ezdráš skončil, řekl Nehemiáš 
lidu: »Nebuďte zarmoucení, neboť radost z Hospodina je vaše síla« (srov. Neh 8,1-
12). 

Toto slovo z knihy Nehemiášovy nám dnes pomáhá. Velká síla, kterou máme, 
abychom se proměnili, hlásali a dosvědčovali evangelium životem, je radost z Pána, 
plod Ducha svatého, o který Jej dnes prosíme.“ 

Převzato z www.pastorace.cz 

 
 

 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 

Neděle   17. 5.  – 6. neděle velikonoční 

Pondělí  18. 5.  – památka sv. Jana I., papeže a mučedníka 
Úterý  19. 5.  – památka sv. Iva, kněze 
Středa  20. 5.  – památka sv. Klementa M. Hofbauera, kněze 
Čtvrtek  21. 5.  – slavnost Nanebevstoupení Páně 

(začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha Svatého)  
Pátek  22. 5.  – památka sv. Rity z Cascie, řeholnice 

Neděle  24. 5.  – 7. neděle velikonoční 

Pondělí  25. 5.  – památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve 
Úterý  26. 5.  – památka sv. Filipa Neriho, kněze 
Středa  27. 5.  – památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa 
Pátek  29. 5.  – památka sv. Pavla VI., papeže 
Sobota  30. 5.  – památka sv. Zdislavy 

Neděle  31. 5. – Slavnost Seslání Ducha Svatého 

 



 
 

OZNÁMENÍ 
Mše svaté 

Mše jsou zatím slouženy pouze v proboštském kostele s účastí max. 100 osob, 
a při zachování důležitých protiepidemických opatření (není svěcená voda 
v kropence, dezinfekce rukou příchozích, povinné roušky, rozestup minimálně 2 m, 
bez pozdravení pokoje, podávání sv. přijímání na ruku, mše při zachování 
důstojnosti má být co nejkratší).  
 
PŘIPOMÍNÁME, ŽE STÁLE PLATÍ DISPENZ OD POVINNÉ ÚČASTI NA NEDĚLNÍ MŠI 
SVATÉ. Zejména starší a jakkoliv oslabení farníci ať zváží svou přítomnost. 

 
Upozornění – svatodušní vigilie 

V předvečer svatodušních svátků v sobotu 30. května bude slavena poutní mše 
v kapli Svatého Ducha na jindřichohradeckém zámku. Vzhledem k malému prostoru 
kaple a platícím protiepidemickým opatřením je účast na této bohoslužbě velmi 
omezena. Mše v proboštském kostele v tento den bude mimořádně již dopoledne 
v 9.00 hod.     

 
 

Mor na přelomu renesance a baroka 
 
Dobu císaře Rudolfa II., časy posledních Rožmberků a pánů z Hradce, 

považujeme většinou za epochu celkem příjemnou, kdy byl v naší zemi relativní 
dostatek obživy, panovala náboženská svoboda, radost ze života, rozvíjela se města 
a na šlechtických dvorech kvetlo umění. Možná bychom tyto časy mohli přirovnat 
k období před 1. světovou válkou, kdy také naše země zažívaly velký vzestup. 
Šílenství války, které následovalo, pak z těchto časů udělalo ve vzpomínkách takřka 
ideální svět, kdy ještě bylo dobře a vše bylo v pořádku.  

Málokdy si však uvědomíme, že rudolfínské období prožívali lidé ve stínu 
neustálé hrozby moru, který propukal s menšími či většími přestávkami 
a zapříčiňoval časté uzavírání a stěhování zemských i dvorských úřadů, útěky císaře 
a šlechty z nakažených oblastí a především znamenal neustálé ohrožení bohatých 
i chudých obyvatel království.  

Mor byl stále přítomen, ale naštěstí nepropukal v celém státě najednou, takže 
se vždy našla mnohá území, která byla ušetřena. Karantény, uvalované na jednotlivá 

města, působily problémy v zásobování, narušovaly ekonomiku, mnohde vymřely 
celé městské rady, učitelé, kněží i lékaři. K šíření nákazy přispíval velký mezinárodní  
ruch, který panoval v Praze jakožto sídle hlavy Svaté říše římské. Tehdejší lékaři už 
vypozorovali, že se mor šíří nejvíce v okolí frekventovaných silnic, ložisky nákazy se 
stávaly formanské zájezdní hospody, a místa, která ležela v odlehlých končinách, 
byla téměř nedotčena.  

 
K nejrůznějším ochranným prostředkům proti šíření epidemie připojilo 

16. století novinku: protimorové tolary a medaile. Raženy byly například 
v Jáchymově či Kremnici a býval na nich zobrazen starozákonní výjev měděného 
hada, vztyčeného Mojžíšem na kříži, aby každý, kdo na něj pohlédne, byl zachráněn. 
Na druhé straně mince býval buď trpící Jób nebo výjev Kalvárie. Poměrně drahé 
stříbrné mince a medaile mohly svého majitele povzbudit a dodat mu větší odvahu. 
Uvědomil si, že je v Božích rukou, a i když onemocní, Kristus Ukřižovaný 
a Zmrtvýchvstalý na něj nezapomene.  

 
Také jezuité, kteří nedávno přišli do Prahy, museli často řešit problémy s morem. 

Přerušovat výuku, posílat žáky na venkov a své koleje izolovat od okolí. Zachovalo 
se zajímavé nařízení jezuitského generála, který přikazuje v době moru svým 
svěřencům v pražském Klementinu, aby se denně hodinu a půl modlili za Boží 
pomoc, dvakrát týdně se zpovídali a přijímali Tělo Páně a každý den hráli míčové 
hry, aby zahnali obavy z moru. Byl jmenován laický bratr, který měl na starosti 
hygienická opatření, dohled nad čistotou domu i jeho obyvatel, nezávadností vody 
a potravin, zjišťování nejnovějších lékařských objevů, doporučení a receptů. Dbal 
na hojnost čerstvého vzduchu a vykuřování vonnými látkami. Zkrátka staral se o vše, 
„co mohlo nepřítele, který v koleji řádil, vypudit.“  Zabralo to, z řeholníků se 
nenakazil nikdo. Nekatolíci ovšem měli jiné vysvětlení: „Jezuité, Bůh vás ušetřil, 
ďábel se o vás nestaral, protože vás netouží mít ani jeden“. 

 
Pohled vzdělanců na mor v této době nám zachoval ve svém díle proslulý učitel 

národů Jan Ámos Komenský. S morem učinil velmi smutnou zkušenost, když v roce 
1622 podlehla nákaze jeho žena a dvě děti. Těžce se s touto ztrátou vyrovnával 
a z jeho bolesti vzešel nejen známý traktát Truchlivý, ale i mnohem méně známé 
dílo Zpráva kratičká o Morním nakažení…, vytištěná až roku 1632 v polském Lešně.  

Zpráva, která nebyla až zas tak kratičká (čítala i s přílohami 108 stran), odpovídá 
na tři základní otázky: 1/ jak má křesťan podle Písma svatého o moru smýšlet, 2/ jak 
si má křesťan v době morního nakažení počínat, 3/ jak se má chovat křesťan k těm, 
kdo jsou morem nakaženi nebo na mor zemřeli. Zejména tato třetí část díla je 
zajímavá, neboť Komenský nabádá, aby se lidé nechovali k nakaženým tak, jako 
k malomocným, ale neopouštěli je, nevyháněli, ale s opatrností je navštěvovali, 


