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O Skutcích apoštolů – »poskytl jim důkazy, že žije... 
přikázal... aby čekali na Otcovo zaslíbení« 

 
Katecheze papeže Františka z 29. května 2019, nám. sv. Petra 

 
Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Začínáme dnes nový cyklus katechezí o knize Skutků apoštolů. Tato biblická 

kniha, kterou napsal evangelista svatý Lukáš, vypráví o cestě. O jaké cestě? O cestě 
evangelia světem, a ukazuje nám, jak podivuhodně se snoubí Boží Slovo a Duch 
svatý, který zahajuje evangelizaci. Aktérem Skutků je právě tento živý a účinný pár: 
Slovo a Duch. 

Bůh »sesílá svůj rozkaz na zemi« a »rychle běží jeho slovo« - jak říká Žalm (147,4). 
Boží Slovo běží, je dynamické, zavlažuje každou půdu, na kterou padne. Co je jeho 
silou? Svatý Lukáš nám říká, že lidské slovo je účinné nikoli díky rétorice, tedy 
řečnickému umění, nýbrž Duchem svatým, který je dynamis, dynamikou Boha, Jeho 
silou, která má moc očistit slovo a učinit jej nositelem života. Kupříkladu Bible 
podává příběhy a lidská slova, ale jaký je rozdíl mezi Biblí a dějepisnou knihou? 
V tom, že biblických slov se ujímá Duch svatý, který jim dává obrovskou sílu, jinou 
sílu, a pomáhá nám, aby tato slova byla účinnou setbou svatosti, setbou života. Když 
navštíví Duch lidské slovo, uděluje mu dynamiku jako „dynamit“, takže je schopné 
zapalovat srdce, bořit schémata, rezistence a dělící zdi, otevírá nové cesty 
a rozšiřuje hranice Božího lidu. Uvidíme to během těchto katechezí nad knihou 
Skutků apoštolů. 

Tím, kdo dává zvučnost a pronikavost našemu tak křehkému slovu, schopnému 
dokonce lhát a vymaňovat se ze svojí odpovědnosti, je pouze Duch svatý, skrze 
něhož byl zrozen Boží Syn; Duch svatý, který jej pomazal a pověřil posláním; Duch  
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svatý, díky němuž vyvolil svoje apoštoly a který byl zárukou vytrvalosti a plodnosti 
jejich zvěstování a je i dnes zárukou našeho zvěstování. 

Evangelium končí Ježíšovým vzkříšením a nanebevstoupením, a děj Skutků 
apoštolů začíná právě odtud, hojností života Vzkříšeného, jež se vlévá do Jeho 
církve. Svatý Lukáš nám říká, že Ježíš »poskytl po svém utrpení mnoho důkazů, 
že žije: po čtyřicet dní se zjevoval a mluvil o Božím království« (Sk 1,3). Jednání 
Vzkříšeného je nanejvýš lidské, když společně se svými apoštoly jí a vybízí je, aby 
s důvěrou očekávali naplnění Otcova zaslíbení: »budete pokřtěni Duchem svatým« 
(Sk 1,5). 

Křest Duchem svatým je totiž zkušenost, umožňující vstupovat do osobního 
společenství s Bohem, mít podíl na všeobecnosti Jeho spásonosné vůle, obdržet 
dar parrhesie, tzn. odvahu, schopnost pronášet slovo jako „Boží děti“: jasné, 
svobodné, účinné a plné lásky vůči Kristu i bratřím. 

Není tedy zapotřebí si vybojovat, vydobýt či zasloužit Boží dar. Všechno 
je dáno zdarma a ve svůj čas. Pán dává všechno zdarma. Spása se nekupuje, neplatí: 
je darem daným zdarma. Ohledně touhy znát předem čas, kdy dojde k událostem, 
které předpověděl, Ježíš odpovídá: »To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, 
jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete 
moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až 
na konec země« (Sk 1,7-8). 

Vzkříšený vybízí svoje, aby neprožívali přítomnost úzkostně, ale stali se spojenci 
času, uměli čekat na rozuzlení posvátných dějin, které nebyly přerušeny, nýbrž 
pokračují, a dovedli očekávat „kroky“ Boha, který je Pánem času i prostoru. 
Vzkříšený vybízí svoje, aby „nevymýšleli“ svoje poslání, nýbrž počkali, až Otec 
dynamizuje jejich srdce svým Duchem, aby mohli vydávat svědectví  v misijním 
poslání, schopném šířit se z Jeruzaléma až do Samařska, překonat hranice Izraele 
a dojít až na periferie světa. 

Toto očekávání prožívají apoštolové společně jako rodina v Pánu v hořejší 
místnosti či večeřadle, jehož stěny stále dosvědčují dar, kterým se Ježíš odevzdal 
svým v eucharistii. A jak očekávají tuto sílu, Boží dynamis? Vytrvale se modlí jako by 
jich nebylo mnoho, nýbrž jen jeden. Jednomyslně setrvávali v modlitbách. Modlitba 
totiž přemáhá samotu, pokušení i podezření a otevírá srdce ke společenství. 
Přítomnost žen a Marie, Ježíšovy matky, tuto zkušenost zesiluje. Ony se naučily 
od Mistra jako první dosvědčovat věrnost lásce a moc společenství, přemáhající 
každou bázeň. 

Prosme také Pána o trpělivost vyčkat jeho kroků, „nevymýšlet“ si Jeho dílo, 
zůstat poddajní v modlitbě, vzývat Ducha a pěstovat umění církevního společenství. 

 
Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
 
Neděle 20. 9. – 25. neděle v mezidobí 
  
Pondělí 21. 9. – svátek sv. Matouše, evangelisty 
Středa 23. 9. – památka sv. Pia z Pietralciny, kněze 
Sobota 26. 9.  – památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 
 
Neděle 27. 9. – 26. neděle v mezidobí 
 
Pondělí  28. 9. – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona  

   českého národa 
Úterý 29. 9. – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
Středa 30. 9. – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
Čtvrtek 1. 10. – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
Pátek 2. 10. – památka svatých andělů strážných 
 
Neděle 4. 10. – 27. neděle v mezidobí 

 

 
Svatí Kosmo a Damiáne, patroni lékařů a nemocných,  

orodujte za nás v čase nákazy. 



OZNÁMENÍ: 
 
Přesun diecézní pouti 
Z důvodu koronavirové situace bude letošní diecézní pouť přeložena o jeden rok. 
Dá-li Bůh, sejdeme se v Českých Budějovicích v sobotu 2. října roku 2021. 

Vikariátní schůze 
Kněží jindřichohradeckého vikariátu se sejdou ke společné mši sv. a k následnému 
jednání ve čtvrtek 24. 9. v proboštském kostele v J. Hradci. Mše sv. začne 
v 9.30 hod. Večerní mše v klášteře mimořádně nebude. 

Dny otevřených dveří 
spojené s neformálním vzděláváním se konají v týdnu od 21. do 25. září 2020 
v působišti Farní charity v ulici archiváře Teplého 1306 vždy od 14.30 do 18.30 hod. 
V jejich rámci můžete ochutnat chutě Vietnamu (21.9.), poučit se o zdravém 
životním stylu (22.9.), vytvořit keramická dílka (23.9.) či navštívit šicí (24.9.) nebo 
hudební worshop (25.9.). 

Úklid kostela Nejsvětější Trojice 
Prosíme o účast na dokončení úklidu v kostele Nejsvětější Trojice a to v pátek 
25. září od 8.00 hod. Předem velice děkujeme. 

Den Charity 
V neděli 27. 9. se uskuteční Den Charity, do kterého se zapojuje i naše Farní charita. 
Kromě mše svaté od 18.00 hod. za její zaměstnance, klienty a dobrodince v kostele 
Nejsvětější Trojice, zveme také k účasti na dalším večerním programu, který začne 
od 17.30 hod. prohlídkou kostela v doprovodu historika doc. Josefa Hrdličky. Bližší 
informace najdete na plakátech. Upozorňujeme, že večerní mše sv. v klášterním 
kostele v tento den mimořádně nebude. 

Mše o slavnosti sv. Václava 
V pondělí 28. 9. bude slavena poutní mše sv. v jindřichohradeckém kostele 
sv. Václava. Začátek je v 9.30 hod.  
Mše sv. v proboštském kostele nebude. 

Michnovské slavnosti 
Tradiční oslavy jindřichohradeckého varhaníka, regenschoriho, skladatele a básníka 
Adama Michny z Otradovic se letos uskuteční od pátku 25. září do neděle 27. září. 
V pátek 25. září bude sloužena zádušní mše sv. za Adama Michnu a pana Jiřího 
Langera. Mši v neděli 27. 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. Hudební doprovod zajistí pan Michael 
Pospíšil a komorní soubor staré hudby Ritornello a jejich hosté. Další bohatý 
program najdete na plakátech. 

 

Poděkování za úrodu 
V neděli 27. 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 do středy 23. září po večerní mši sv. 

Výtěžek sbírek 
Při sbírce na bohoslovce dne 6. září 2020 jsme v Jindřichově Hradci vybrali 9.685,- 
Kč. Při sbírce na podporu křesťanů ve Svaté zemi se v neděli 13. září u nás vybralo 
9.367,- Kč. Všem dárcům ať Bůh štědře odplatí.  

Výuka náboženství 
Z rozhodnutí ředitele ZŠ Janderova nebude v letošním školním roce na této základní 
škole probíhat výuka náboženství. Vyučovat se bude na faře v pátek od 13.00 hod. 
mladší žáci, od 14.00 hod. starší žáci a od 14.00 hod. bude také probíhat příprava 
na 1. svaté přijímání dětí pod vedením pana probošta P. Prokopa a P. Jana Turka.   

 

Výstava na stromech představí letos téma: Práce (bez) budoucnosti 
Stromy v hřbitovním parku na rozmezí ulice Miřiovského a Jarošovské v Jindřichově 

Hradci se první říjnový týden stanou netradiční galerií. Od 2. do 12. října 2020 se 

zde uskuteční první ročník Výstavy na stromech, která letos u příležitosti Týdne 

důstojné práce přináší téma „Práce (bez) budoucnosti“ – tedy jak nové technologie 

promění práci a pracovní podmínky nejen zaměstnankyň a zaměstnanců. 

Technologie tu mají být od toho, aby nám mnohé ulehčily – v zaměstnání, 

domácnosti či komunikaci. První jarní měsíc plný zpřísněných karanténních opatření 

definitivně odhalil, jak moc na nich naše každodenní životy závisejí. Pracovní 

schůzky v kancelářích se přesunuly na online komunikační platformy, učební látku 

si žáci vyzvedli v online aplikaci. Ne vždy ale technologické změny znamenají pouze 

ulehčení práce. Výstava na stromech na 10 panelech odhaluje, jak se robotizace, 

automatizace a digitalizace promítá do pracovních podmínek a jaký dopad to má na 

ty, kteří v daných profesích pracují. 

Farní charita Jindřichův Hradec se této akce, realizovanou organizací NaZemi, zapojí 

poprvé. Vnímáme, že téma letošní Výstavy na stromech se dotýká i našich klientů 

přicházející k nám na pracoviště, často s prosbou o pomoc při hledání zaměstnání. 

Najít zaměstnání bez znalosti technologií je téměř nemožné, zejména u starší 

generace.   

Věříme, že Výstava na stromech bude pro obyvatele Jindřichova Hradce přínosná 

a ukáže jiný pohled na technologie v zaměstnání.  


