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21. února 2021 

Promluva papeže Františka k 1. neděli postní 

 

Pokušení Krista na poušti, Ary Scheffer, 1854 

Postní doba je vhodný čas na obnovu radosti a naděje a umožňuje nám, abychom 
se cítili milovanými dětmi Otce. 

Minulou středu jsme zahájili liturgickou dobu postní, v níž nás církev vybízí 
k přípravě na slavení velkého svátku Paschy. Je to zvláštní čas pro upamatování se 
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na dar našeho křtu, kdy jsme byli učiněni Božími dětmi. Církev nás zve k oživení 
tohoto daru, který nám dala, abychom jej neponechali v zapomnění jako něco 
minulého či v „šuplíku se suvenýry“. Tato postní doba je vhodný čas na obnovu 
radosti a naděje a umožňuje nám, abychom se cítili milovanými dětmi Otce. Otce, 
který nás čeká, aby z nás sejmul háv únavy, apatie a nedůvěry a oděl nás důstojností, 
kterou svým dětem dovedou dát jedině otec s matkou; tento oděv se rodí z něhy 
a lásky. 

Náš Otec je Otcem velké rodiny, je naším Otcem. Dovede mít rád, ale nedovede 
rodit a pěstovat mezi námi „jedináčky“. Je Bohem, který zná rodinu, bratrství, dělený 
a sdílený chléb. Tento Bůh je náš Otec, nikoli „můj otec“ a „váš otčím“. 

V každém z nás se zabydluje, žije onen Boží sen, který každou Paschu, v každé 
eucharistii vždy znovu slavíme: jsme Boží děti. Sen, který v průběhu dějin prožili 
mnozí naši bratři. Sen dosvědčený krví mnoha mučedníků včerejška i dneška. 

Postní doba je časem pro pokání, poněvadž denně ve svém životě zakoušíme, jak 
je tento sen ohrožován otcem lži, tím kdo nás chce rozdělit a zplodit rozdělenou 
a konfliktní rodinu, rozdělenou a konfliktní společnost. Společnost některých 
a pro některé. Častokrát zakoušíme na svém těle nebo v rodinách - svých či našich 
přátel nebo sousedů - bolest plynoucí z citelného zneuznání oné důstojnosti, kterou 
v sobě všichni nosíme. Častokrát jsme museli plakat a litovat, protože jsme si 
uvědomili, že jsme tuto důstojnost druhým upřeli. Častokrát – a říkám to s bolestí – 
jsme slepí a necitliví vůči nedostávajícímu se uznání této důstojnosti u sebe 
i u druhých. 

Postní doba je časem pro uspořádání smyslů, což znamená otevřít oči k mnoha 
nespravedlnostem, které bezprostředně atakují tento Boží sen a plán. Čas 
pro demaskování oněch třech velkých forem pokušení, které lámou a dělí obraz, 
který utvořil Bůh. 

Tři pokušení, která vytrpěl Kristus. 
Tři pokušení křesťana, která se snaží zničit pravdu, ke které jsme byli povoláni. 
Tři pokušení, která se snaží degradovat a snaží se, abychom se sami degradovali. 
1. Bohatství: zmocňujeme-li se dober, která byla dána všem, a užíváme je pouze 

sami nebo se svými. Znamená to opatřovat si chléb z potu druhých, ba dokonce 
ze životů druhých. Bohatství je takovýto chléb, který vstřebal bolest, hořkost 
a utrpení. Ve zkažené rodině či společnosti se tento chléb dává jíst vlastním dětem. 

2. Marnost: hledání prestiže založené na neustálém a trvalém snižování těch, kteří 
„neznamenají nic“. Vyhrocené vyhledávání oněch pěti minut slávy, jež nepromíjí 
„slávu“ druhých. „Když se spadlého stromu dělá dřevo“, dostává prostor třetí 
pokušení, které je nejhorší: 

3. Pýcha, totiž stavět se do pozice nadřazenosti ve všem a vnímat se jako někdo, 
kdo nepatří mezi „běžné smrtelníky“, a denně se modlit: „Děkuji ti, Pane, že nejsem 
jako ostatní.“ 
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Tři pokušení Krista... 
Tři pokušení, s nimiž se křesťan denně střetává. 
Tři pokušení, která se snaží degradovat, zničit a odejmout radost a svěžest 

evangelia; vhánějí nás do bludného kruhu ničení a hříchu. 
Vyplatí se tedy položit si otázku: do jaké míry jsme si vědomi těchto pokušení sami 

u sebe? Do jaké míry jsme si zvykli na životní styl, který považuje bohatství, marnost 
a pýchu za zdroj a sílu života? Do jaké míry věříme tomu, že péče o druhého, naše 
starost a péče o chléb, dobré jméno a důstojnost druhých jsou zdrojem radosti 
a naděje? 

Zvolili jsme Ježíše a nikoli démona. Vzpomeňme na to, co jsme slyšeli v evangeliu: 
Ježíš neodpovídá démonovi svými slovy, ale Božím Slovem, slovem Písma. A proto – 
a dobře si vryjme do paměti, bratři a sestry – s démonem se nemluví! Nelze s ním 
vést dialog, protože nás vždycky přemůže. Jedině moc Božího Slova jej může 
přemoci! Zvolili jsme Ježíše a nikoli démona, chceme jít v Jeho šlépějích, ale víme, že 
to není snadné. Víme, co znamená být svedeni penězi, slávou a mocí. Proto nám 
církev dává tento čas, vybízí k obrácení jedinou jistotou: On nás očekává a chce 
uzdravit naše srdce ze všeho, co jej degraduje, čím se degraduje nebo čím degraduje 
druhé. Je to Bůh, který má jméno milosrdenství. Jeho jméno je naším bohatstvím, 
Jeho jméno je naší slávou, Jeho jméno je naše moc a v Jeho jménu zopakujme ještě 
jednou spolu se žalmem: „Můj Bůh, v něhož doufám“ (Žl91,90,2). Můžeme to 
zopakovat společně „Můj Bůh, v něhož doufám“. 

Ať v nás touto eucharistií Duch svatý obnoví jistotu, že Jeho jméno je 
milosrdenství, a dává nám denně zakoušet, že evangelium „naplňuje srdce i celý život 
těch, kdo se setkávají s Ježíšem“, neboť vědí, že s Ním a v Něm „se vždycky rodí 
a obnovuje radost“ (Evangelii gaudium).  

 Ecatepec – Mexiko 14.2.2016 
Převzato z webu České sekce Radio Vaticana, přel. Milan Glaser 

 
 

Křest - pramen života 
 

Katecheze papeže Františka z 2. května 2018, Vatikán, nám. sv. Petra 
 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
V další reflexi o křtu bych se dnes chtěl zastavit u hlavních obřadů, které se konají 

u křtitelnice. Uvažujme nejprve o vodě, nad níž se vzývá Duch svatý, aby měl moc 
obrodit a obnovit (srov.  Jan 3,5 a Tit 3,5). Voda je nositelkou života a blahobytu, 
zatímco její nedostatek vede ke zmaru, jako se to děje v poušti; voda však může také 
zapříčinit smrt, když pohltí do svého proudu nebo všechno zaplaví; voda nakonec umí 
omývat, očišťovat a vypírat. 

http://www.radiovaticana.cz/
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Na základě tohoto přirozeného symbolismu, který je všeobecně uznáván, popisuje 
Bible Boží zákroky a zaslíbení skrze znamení vody. Moc odpustit hříchy však nespočívá 
ve vodě samotné, jak vysvětloval svatý Ambrož nově pokřtěným: „Vodu jsi viděl, ale 
ne každá voda uzdravuje, nýbrž taková, která má Kristovu milost. [...] Voda je činná, 
ale Duch svatý působí“ (De sacramentis 1,15). 

Církev proto vzývá nad vodou Ducha svatého, „aby všichni, kdo budou ve křtu 
spolu s Kristem pohřbeni, ve křtu s ním tak vstali ze smrti k životu“ (Křestní obřady 
malých dětí, 54). Modlitba svěcení se obrací k Bohu, který učinil vodu, jež „naznačuje 
náš křest“, a zmiňuje hlavní biblické předobrazy: Duch se na počátku vznášel 
nad vodami a vložil do vody život (srov. Gen 1,1-2), v přívalech potopy zničil hřích 
a započal nový život (srov. Gen 7,6-8,22) a přechodem přes Rudé moře vysvobodil 
potomky Abraháma z otroctví (srov. Ex 14,15-31); připomíná se Ježíšův křest 
v Jordánu (srov. Mt 3,13-17), krev a voda, jež vytryskly z Jeho boku (srov.  Jan 19,31-
37) a poslání učedníků křtít všechny národy ve jménu Trojice (srov. Mt 28,19). Mocí 
tohoto upamatování je Bůh žádán, aby seslal do křtitelnice milost Krista, který zemřel 
a vstal z mrtvých (srov. Křestní obřady malých dětí, 54). Tak je tato voda proměněna 
a má v sobě moc Ducha svatého. A touto vodou mající sílu Ducha svatého křtíme lidi, 
dospělé i děti, všechny. 

Po posvěcení vody je třeba disponovat srdce k přijetí křtu. To se děje zřeknutím se 
Satana a vyznáním víry, dvěma úkony, které vzájemně úzce souvisejí. V míře, do jaké 
odmítám ponoukání ďábla, tedy toho, který rozděluje, jsem s to přitakat Bohu, který 
mne volá, abych se Mu připodobnil myšlením i skutky. Ďábel dělí, Bůh vždycky 
sjednocuje komunitu – lidi - ve svůj lid. Není možné se přimykat ke Kristu a klást si 
podmínky. Je třeba odloučit se od určitých pout, aby bylo možné opravdu se 
připoutat jinými. Buď jsi zadobře s Bohem, nebo jsi zadobře s ďáblem. Zřeknutí se 
zlého a vyznání víry jdou tedy pospolu. Je třeba spálit za sebou mosty, obrátit se k nim 
zády, aby bylo možné vydat se novou Cestou, kterou je Kristus. 

Odpověď na otázky – »Zříkáte se ducha zla, všeho co působí a čím láká?« - dává 
dotazovaný za sebe osobně: »Ano«. A stejně tak vyznává víru církve: »Věřím«. Já se 
zříkám a já věřím – to je základ křtu. Je to zodpovědná volba, která musí být 
tlumočena konkrétními gesty důvěry v Boha. Úkon víry předpokládá závazek, jehož 
vytrvalému naplňování v různých životních situacích a zkouškách pomáhá samotný 
křest. Připomeňme si starobylou moudrost Izraele: „Synu, přicházíš-li sloužit Pánu, 
připrav se na pokušení“ (Sir 2,1). A sílu k dobrému boji nám dává Duch svatý. 

Zřeknutí se hříchu, svodů zla a satana, původce a příčiny každého hříchu, a stvrzení 
víry v to, co věří církev, nejsou jednorázové úkony, omezené na okamžik křtu, nýbrž 
postoje, které provázejí veškerý růst a zrání křesťanského života. 

Drazí bratři a sestry, když se při vstupu do kostela dotýkáme rukou svěcené vody 
a děláme znamení kříže, mysleme s radostí a vděčností na křest, který jsme obdrželi 
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a tato voda nám jej  připomíná, a obnovujme svoje »Amen« - „Jsem rád“, abychom 
žili pohrouženi v lásce Nejsvětější Trojice. 

 
 Převzato z www.radiovaticana.cz, přeložil Milan Glaser 

 

Pro postní dobu nabízí papež František 15 jednoduchých 
skutků lásky - jak konkrétně projevit lásku! 

 
1) Usmívej se, křesťan je vždy radostný! 2) Děkuj (i když nemusíš). 3) Řekni 

druhému, že ho máš rád. 4) Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den. 5) 
Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou. 6) Zastav se, abys pomohl. Buď 
pozorný k tomu, který tě potřebuje. 7) Povzbuď někoho. 8) Uznej úspěchy a kvality 
druhého. 9) Odděl to, co nepoužíváš a daruj to potřebnému. 10) Pomoz někomu, aby 
si mohl odpočinout. 11) Napomeň s láskou, nemlč ze strachu. 12) Buď jemný a citlivý 
k těm, které máš kolem sebe. 13) Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma. 14) 
Pomoz druhému překonat jeho potíž. 15) Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče (nebo 
někoho osamělého).  

Lepší způsob postu 1) Posti se od negativních slov, mluv zdvořile. 2) Posti se 
od nespokojenosti, naplň se vděčností. 3) Posti se od hněvu a naplň se mírností 
a trpělivostí. 4) Posti se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem. 5) Posti se 
od starostí a naplň se důvěrou v Boha. 6) Posti se od stížností a syť se prostými věcmi 
života. 7) Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou. 8) Posti se od hořkosti a smutku 
a naplň srdce radostí. 9) Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým. 
10) Posti se od neodpuštění a naplň se smířením. 11) Posti se od slov a naplň se 
tichem, abys naslouchal druhým … a buď si jistý, že to prospěje tobě i mnoha lidem… 

 

 

Z liturgického kalendáře 

Nedělní cyklus čtení B, postní lekcionář, breviář 1. a 2. týdne 

 

Neděle  21. 2. – 1. neděle postní 

Pondělí  22. 2. – svátek Stolce sv. apoštola Petra 
Úterý 23. 2. – připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 

Neděle 28. 2.  – 2. neděle postní 

Čtvrtek 4. 3. – připomínka sv. Kazimíra 

Neděle   7. 3. – 3. neděle postní 

http://www.radiovaticana.cz/
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OZNÁMENÍ: 

Upozornění 
Mše sv. jsou i nadále slouženy ve všední dny v proboštském kostele jako 
obvykle za účasti maximálně 10 procent sedících návštěvníků. V neděli 
bohužel ani nadále mše veřejně slaveny nebudou, ale stále trvá možnost 
soukromé adorace od 9.30 do 10.30 hod. a od 14.00 do 15.00 hod. 
 
Haléř sv. Petra 
V neděli 21. února se koná v kostelech na celém světě sbírka na Haléř sv. 
Petra, což je fond umožňující papeži rychle pomáhat postiženým v případě 
různých živelních pohrom, epidemií či válek. 
 
Mše za hospic 

Mše sv. za pracovníky, dobrodince a klienty hospice sv. Kleofáše i za jejich rodiny, 
bude sloužena v proboštském kostele ve středu 24. února od 18.00 hod. 
 
Vikariátní schůze 
Kněží jindřichohradeckého vikariátu budou společně s diecézním biskupem 
Mons. Kročilem slavit mši sv. v proboštském kostele ve čtvrtek 25. února 
od 9.30 hod. Večerní mše sv. v tento den nebude. 
 
Křížové cesty 
Pobožnosti křížové cesty, při kterých uvažujeme o umučení a smrti našeho 
Spasitele Ježíše Krista budou po celou postní dobu v proboštském kostele 
každou středu a pátek od 17.30 hodin. 
 
Křížová cesta v parku 
Neobvyklá možnost prožití křížové cesty v parku vedoucí ke kostelu sv. Jakuba 
bude od Popeleční středy po celou dobu postní připravena pro všechny 
zájemce především z řad dětí. U každého zastavení najdete červený obal 
od svíce s krátkým zamyšlením, modlitbou a úkolem nejen pro děti. Celé texty 
této křížové cesty s modlitbami, písněmi najdete také na stránkách 
proboštství v základní nabídce. 
Přejeme hluboký a nevšední zážitek nejen dětem . 
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Postní pokladničky 
Tak jako v předchozích letech, budou i letos v našich kostelích k dispozici 
papírové pokladničky, do nichž můžeme v době postní ukládat to, co ušetříme 
omezením našeho konzumu a zřeknutím se různých zbytečností, za něž občas 
vydáváme své peníze. Po Velikonocích kasičky vybereme a uspořená částka 
bude věnována z poloviny na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity 
a druhá polovina poslouží Pastoračnímu centru k šíření poznání Krista těm, 
kdo ho dosud neznají. 
 
 
 
  

 

Kristus na poušti obsluhovaný anděly, Pietro Mera 1570 - 1639 
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Úmysly mší sv. od 22. února do 7. března 2021 
 

 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost – proboštství Jindřichův 
Hradec, Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec  728 995 603,  

mail: prokop.ivo@dicb.cz 
 Redakce: P. Ivo Prokop, paní Eva Hejdová 

 

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení zaslaných příspěvků.       

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 3. 3. 2021 

Po 22. 2.           
8.00 P 

Za dary Ducha Svatého Po 1. 3.         

8.00 P 

 

Za † sestřičku 
Helenku 

Út 23. 2. 

18.00 P            
 

Na poděkování za Boží 
dary a milosti 

Út 2. 3.         
18.00 P 

Za † z rodin Jizbovy  
a  Čejkovy 

St 24. 2.  

18.00 P           

Za hospic sv. Kleofáše St 3. 3.  

18.00 P 

 

Za živé děti a jejich 
rodiny 

Čt 25. 2.    

9.30 P ! 

 

Za duše v očistci Čt 4. 3.   

18.00 P 

Za více pochopení  
a lásky v rodinách 

Pá 26. 2. 

18.00 P 

Za obrácení nevěřících 
spolužáků 

Pá 5. 3. 

18.00 P 

        

Za † Anežku 
Kadlecovou, manžela 
Jana a rodiče z obou 
stran 
 

So  27. 2.  

17.00 P          

Za Josefa Maxu a jeho 
rodiče a duše v očistci 

So 6. 3. 

17.00 P       

Za nová kněžská 
povolání a na dobrý 
úmysl 
 

Ne 28. 2. 

 
2. neděle  
postní  
 

MŠE NEJSOU SLAVENY 
VEŘEJNĚ  
Za farnosti 
 

Ne 7. 3.  

 
3. neděle  
postní 

MŠE NEJSOU 
SLAVENY VEŘEJNĚ  

Za farnosti 
 


