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26. července 2020 

 

 
Blahopřejeme k svátku všem Annám a Aničkám i všem 

babičkám a dědečkům, jejichž patrony jsou rodiče Panny 
Marie, sv. Jáchym a Anna 

 
 

 
 
 
 

Po  10. 8.         P Za Charitu v J. Hradci Po  17. 8.     P       Za 14 kmotřenců 

Út  11. 8.         K Na poděkování a za 
milost Boží pro paní 
Marii Brabcovou 

Út  18. 8.     K    Za celou rodinu 

St  12. 8.          P Za rodiny Hruškovu, 
Valentovu, za 
Štěpánku a Karla 
Fürstovy 

St  19. 8.      P Na dobrý úmysl 

Čt  13. 8.          P   Za Naděždu 
Markovou 
 

Čt  20. 8.      K Za pana Iva 
Kloboučníka, jeho 
příbuzné a blízké 

Pá  14. 8.         P Za světlo víry, pokoru, 
lásku a úctu 
k rodičům pro syna 
Davida  

Pá  21. 8.      P Za † Růženu 
Bláhovou, rodinu 
Bláhovu a Přibylovu 

So 15. 8.          P Za † manžela a živou 
rodinu 

So  22. 8.      P   Za † rodiče  
a nemocnou sestru 

Ne 16. 8. 
 
20. neděle  
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K:   Za † Ludmilu 
Kopečnou, manžela, 
syna Karla a duše 
v očistci 

Ne  23. 8.  
 
21. neděle 
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K:  Na poděkování  
za dceru a Boží 
požehnání pro ni  
a jejího manžela 

  



O Otčenáši – Zbav nás od Zlého 

Katecheze papeže z 15. května 2019, nám. sv. Petra 
 
Drazí  bratři a sestry, dobrý den! 
Přicházíme tedy nakonec k sedmé prosbě Otčenáše: »zbav nás od Zlého« 

(Mt 6,13b). Kdo se modlí, prosí tímto výrazem nejen o to, aby nebyl v čase pokušení 
osamocen, nýbrž žádá také o to, aby byl osvobozen od zla. Originální řecké sloveso je 
velmi silné, poukazuje na Zlého, který se nás snaží popadnout a hryznout (srov. 
1 Petr 5,8) a od něhož chceme být osvobozeni Bohem. Apoštol Petr říká, že ten Zlý, 
ďábel, kolem nás obchází jako rozzuřený lev, aby nás pohltil, a my prosíme Boha, aby 
nás osvobodil. 

Tyto dvě prosby - »neuveď nás« a »zbav nás« - vyjadřují podstatnou 
charakteristiku křesťanské modlitby. Ježíš učí svoje přátele, aby vzývali Otce tváří 
v tvář všemu, a to zvláště ve chvílích, kdy Zlý dává pocítit svoji hrozivou přítomnost. 
Křesťanská modlitba totiž nezavírá oči před životem. Je modlitbou synovskou, nikoli 
infantilní. Není tak poblázněná Božím otcovstvím, aby zapomněla, že putování člověka 
je plné nesnází. Kdyby Otčenáš neměl tyto poslední verše, jak by se mohli modlit 
hříšníci, psanci, zoufalci a umírající? Poslední prosba je ta, kterou budeme pronášet 
vždycky, když jsme v úzkých. 

Výskyt zla v našem životě je nepopiratelný. Dějepisné knihy jsou skličujícím 
katalogem častých nezdarů naší existence v tomto světě. Je to tajemné zlo, které 
zajisté není Božím dílem, ale potichu  proniká dějinnými záhyby. Potichu jako had, 
který přináší jed. Někdy se zdá, že má navrch. Jsou dny, kdy se zdá, že je zřetelnější 
než Boží milosrdenství.  

Kdo se modlí, není slepý a jasně vidí toto zlo, které tolik překáží a tolik odporuje 
samotnému tajemství Boha. Spatřuje ho v přírodě, v dějinách, ba dokonce ve svém 
srdci. Mezi námi totiž není nikdo,  kdo by mohl říci, že je oproštěn od zla nebo jím 
nebyl alespoň pokoušen. Všichni víme, co je zlo. Všichni víme, co je pokušení. Všichni 
jsme zakusili na svém těle pokušení nějakého hříchu. Pokušitel nás ponouká, nutí 
ke zlému a říká: učiň to, pomysli na to, jdi tudy... 

Poslední zvolání Otčenáše se obořuje na toto členité zlo, které pokrývá ty 
nejrozmanitější zkušenosti: lidský žal, utrpení nevinných, otroctví, manipulace 
druhými, pláč bezelstných dětí. Všechny tyto skutečnosti v lidském srdci protestují 
a dostávají hlas v posledních slovech Ježíšovy modlitby. 
Právě v Pašijích nacházejí některé výrazy Otčenáše nejpůsobivější odezvu: »Abba, 
Otče, tobě je všechno možné; odejmi ode mě tento kalich! Avšak ne co já chci, ale co 
ty chceš« (Mk 14,36). Ježíš plně zakouší tento bodec zla. Nejenom umírání, nýbrž smrt 
ukřižováním. Nejen osamocení, nýbrž i opovržení. Nejenom nevraživost, nýbrž 
i krutost, zavilost proti Sobě. Ano, toto je člověk: bytost, jež je určena k životu, přeje si 
lásku a dobro, ale neustále vystavuje sebe i své bližní zlu až do té míry, že můžeme být 
pokoušeni zoufat si nad člověkem. 

  

Pouť v proboštském kostele 

Oslava Nanebevzetí Panny Marie, jemuž je zasvěcen náš proboštský kostel, začne 

slavnostními zpívanými nešporami po večerní mši sv. v pátek 14. srpna. Mše bude jako 

obvykle od 18.00 hod., začátek nešpor je plánován na cca 18.45 hod. V sobotu 

15. srpna bude sloužena poutní mše sv. s doprovodem Chrámového sboru Adama 

Michny v 17.00 hod. a v neděli 16. srpna sbor doprovodí i hlavní mši sv. od 9.30 hod.    

Novovčelnická pouť 
Poutní slavnost ke cti Panny Marie Nanebevzaté se v Nové Včelnici uskuteční v neděli 

16. srpna od 11.00 hod. Vzhledem k pouti nebude v Jarošově nad Nežárkou a Kostelní 

Radouni mše ani bohoslužba slova. 

Pouť v Jindřiši 

V jindřišské kapli bude mariánská poutní mše slavena v sobotu 22. srpna od 17.00 

hod.  

Úmysly mší sv. od 27. července do 9. srpna 2020 
P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie 

K –  klášterní kostel sv. Kateřiny 
Ranní mše sv.:  Ne 9.30 hodin, Po 8.00 hodin 

Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18 hodin 

Po 27. 7.           P Za Charitu v J. Hradci Po  3. 8.               Mše sv. nebude 

Út  28. 7.          K Za † manžele Markovy  
a † dceru Zdeňku 

Út  4. 8.        K    Na poděkování 
s prosbou o věčnou 
blaženost pro † rodiče 

St  29. 7.           P 

 

Za více víry a lásky  
v rodinách 

St  5. 8.         P Na poděkování 
s prosbou o Boží lásku, 
pomoc a ochranu pro 
rodinu Zemanovu 

Čt  30. 7.           K   
 

Za † rodiče Měkutovy  
a sourozence 

Čt  6. 8.          K 
 

Za duše v očistci 

Pá  31. 7.          P 
 

Za děti a jejich rodiny Pá  7. 8.         P Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 

So  1. 8.             K  Na poděkování za 20 let 
společného života  
a za celou rodinu 

So  8. 8.         P Za † MUDr. Františka 
Lobkowicze a jeho 
rodinu 

Ne  2. 7. 
18. neděle 
v mezidobí  
(Slavnost 
Porciunkule) 

8.00 K: Na dobrý úmysl 

9.30 K: Za farnosti 

11.00 K: Za † Martu 
Veselou 

Ne  9. 8.  
19. neděle 
v mezidobí 

P: Za farnosti 

K: Za † Ludmilu 
Kopečnou, manžela, 
syna Karla a duše 
v očistci 



Drazí bratři a sestry, Otčenáš se tak podobá symfonii, která se v každém z nás 
dožaduje dokončení. Křesťan ví, jak ujařmuje moc zla, a zároveň zakouší, že Ježíš, který 
nikdy nepodlehl jejímu lichocení, je na naší straně a přichází nám na pomoc. 

Takto nám Ježíšova modlitba zanechává ten nejcennější odkaz, totiž přítomnost 
Božího Syna, který nás bojem za obrácení osvobodil od zla. V hodině posledního 
zápasu vybízí Petra, aby zastrčil meč do pouzdra, slibuje litujícímu lotrovi ráj a všem 
lidem okolo, neuvědomující si tragédii, jež probíhá,  podává upokojující slova: »Otče, 
odpusť jim, vždyť nevědí, co činí« (Lk 23,34). 

Z Ježíšova odpuštění na kříži proudí pokoj, pravý pokoj, který přichází z kříže, je 
darem Zmrtvýchvstalého, darem, který nám dává Ježíš. Pomyslete, že Ježíš poprvé 
zdraví slovy »pokoj vám«, pokoj vašim duším, vašim srdcím, vašim životům. Pán nás 
obdarovává pokojem, odpouští nám, ale my máme prosit: »zbav nás od Zlého«, 
abychom nepodlehli zlu. Toto je naše naděje, síla, kterou nám dává vzkříšený Ježíš, 
který je tady mezi námi. Je zde. Je tady se svojí mocí, která nám umožňuje pokračovat 
dál, a slibuje, že nás zbaví Zlého. 

Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz 

 
 

Z liturgického kalendáře: 
Nedělní cyklus čtení A, druhý cyklus feriálního lekcionáře. 

Neděle 26. 7. – 17. neděle v mezidobí 

Pondělí 27. 7. – památka sv. Gorazda a druhů 
Středa 29. 7. – památka sv. Marty 
Čtvrtek 30. 7. – památka sv. Petra Chrysologa, biskupa a učitele církve 
Pátek 31. 7. – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

Sobota 1. 8. – památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve 

Neděle  2. 8.      – 18. neděle v mezidobí (ve františkánském kostele sv. Kateřiny 
      slavnost Bl. Panny Marie Andělské z Porciunkuly) 

Úterý 4. 8. – památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze  
Středa 5. 8. – památka Posvěcení římské bazilika Panny Marie  
Čtvrtek 6. 8. – svátek Proměnění Páně 
Pátek 7. 8. – památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků 
Sobota 8. 8. – památka sv. Dominika, kněze  

Neděle 9. 8. – 19. neděle v mezidobí  

Pondělí 10. 8. – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 
Úterý 11. 8. – p. sv. Kláry, panny 
Středa 12. 8. – p. sv. Jany Františka de Chantal, řeholnice 
Čtvrtek 13. 8. – památka sv. Ponciána, papeže a Hippolyta, kněze, mučedníků 
Pátek 14. 8 – památka sv. Maxmiliána M. Kolbeho, kněze a mučedníka 

Sobota  15. 8.  – slavnost Nanebevzetí Panny  

Neděle 16. 8. – 20. neděle v mezidobí 

Středa 19. 8. – p. sv. Jana Eudese, kněze 
Čtvrtek 20. 8. – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 
Pátek 21. 8. – památka sv. Pia X., papeže 
Sobota 22. 8. – památka Panny Marie Královny 

Neděle 23. 8. – 21. neděle v mezidobí     

 
 
 

Oznámení: 
 

Porciunkulový úklid 
Chtěli bychom požádat o účast při úklidu a zdobení klášterního kostela sv. Kateřiny 

před porciunkulovou slavností. Úklid se uskuteční v pondělí 27. 7. od 13.00 hod. 

Předem velice děkujeme všem, kdo pomohou. 

Bohoslužby o „Porciunkulích“ 
Slavnost Porciunkule oslavíme v neděli 2. srpna. Mše sv. bude v klášterním kostele již 

v předvečer v sobotu 1. srpna od 17.00 hod. (P. Jan Turek), v neděli od 8.00 hod. 

(P. Jan Turek), v 9.30 hod. (P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM) a v 11.00 hod. (P. Ivo 

Prokop). Svátostné požehnání a zakončení je plánováno v 14.30 hod. Večerní mše 

v tuto neděli nebude. V neděli 2. srpna také mimořádně nebude mše ani bohoslužba 

slova v Jarošově n/N a v Nové Včelnici. Ve Strmilově a Deštné bude bohoslužba slova 

a mše sv. bude pouze v Kunžaku od 9.30 hod. 

Upozornění: v pondělí po Porciunkulích (3. srpna) mše sv. v J. Hradci mimořádně 

nebude.  

Zpovídání před Porciunkulemi 
Porciunkulová slavnost přináší věřícím možnost získat velké duchovní dobro – 

plnomocné odpustky. Předpokladem k jejich získání je i sv. zpověď. Proto bude 

rozšířená možnost k přijetí této svátosti. Ve dnech 29. července – 1. srpna se bude 

zpovídat hodinu před každou mší sv. a v případě potřeby i po mši.  

V neděli 2. srpna bude možnost přistoupit ke svátosti smíření od 7.30 hod. Kajícníky 

z J. Hradce prosíme, využijte možnost zpovědi v týdnu, aby se v neděli dostalo více 

přespolních poutníků. 

Oslava sv. Hippolyta 
Svátek patrona Jindřichova Hradce sv. Hippolyta si připomeneme ve čtvrtek 13. srpna 

Z tohoto důvodu bude sloužena mše sv. mimořádně v proboštském kostele v blízkosti 

mučedníkových ostatků. Začátek je jako obvykle v 18.00 hod. 

 


