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Křest – znovuzrození
Katecheze papeže Františka z 9. května 2018, Vatikán, nám. sv. Petra
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Katecheze o svátosti křtu nás dnes přivádí k posvátnému obmytí
vodou provázenému invokací Nejsvětější Trojice. Jde o ústřední obřad, který
ponořuje do Kristova velikonočního tajemství (srov. KKC, 1239). Smysl tohoto gesta
ukazuje svatý Pavel křesťanům v Římě nejprve otázkou: „Copak nevíte, že jsme byli
křtem [...] ponořeni do Kristovy smrti?“, a vzápětí sám odpovídá: „Tím křestním
ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen
z mrtvých [...], tak i my teď musíme žít novým životem“ (Řím 6,3-4). Křest nám otevírá
bránu ke vzkříšenému životu. Nikoli k životu světskému, k životu podle Ježíše.
Křtitelnice je místem, kde se uskutečňuje Kristova Pascha! Je pohřben starý člověk
se svými klamnými choutkami (srov. Ef 4,22), aby se zrodilo nové stvoření; to staré
pominulo a nastoupilo nové (2 Kor 5,17). V katechezích připisovaných svatému
Cyrilovi Jeruzalémskému, který pokřtěným vysvětluje, co se s nimi stalo skrze křestní
vodu, je tento krásný výraz: „V téže chvíli jste umírali a rodili se, a ta spasitelná voda
byla pro vás hrobem i matkou“ (Mystagogické katecheze 2,4, Refugium, Velehrad
1997, str. 40). Znovuzrození nového člověka vyžaduje, aby se člověk zkažený hříchem
obrátil v prach. Přirovnání křtitelnice ke hrobu a mateřskému lůnu velice pronikavě
vyjadřuje velkolepost toho, k čemu dochází jednoduchými gesty křtu. Rád bych v této
souvislosti citoval slova připisovaná papeži Sixtu III., která jsou vytesána
ve starověkém římském baptisteriu na Lateránu: „Virgineo fetu genitrix Ecclesia
natos, quos spirante Deo concipit amne parit. Caelorum regnum sperate hoc fonte
renati – Matka církev panensky rodí skrze vodu děti, jež počala působením Boha.
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Doufejte v nebeské království vy, kdo jste zde byli znovu zrozeni.“ Krásné! Církev nám
dává znovuzrození. Církev je lůno i naše matka skrze křest.
Naši rodiče nás zrodili k pozemskému životu, církev nás křtem znovuzrodila
k životu věčnému. Stali jsme se syny v Synu, v Ježíši (srov. Řím 8,15; Gal 4,5-7). Také
nad každým z nás, znovuzrozenými z vody a z Ducha svatého, dává nebeský Otec
s nekonečnou láskou zaznít svému hlasu, který praví: „Ty jsi můj milovaný Syn“
(srov. Mt 3,17). Tento otcovský hlas nelze vnímat sluchem, ale může jej slyšet věřící
srdce, provází nás po celý život a nikdy nás neopustí. Celý život slyšíme tento Boží
hlas, který nám říká: „Ty jsi můj milovaný syn, má milovaná dcera“. Bůh nás má velice
rád, jako otec, a neopouští nás, a to od chvíle křtu. Navždy jsme znovuzrozené Boží
děti! Křest se totiž neopakuje, protože vtiskuje nesmazatelnou duchovní pečeť:
„Toto znamení nesmaže žádný hřích, i když hřích zabraňuje, aby křest přinášel ovoce
spásy“ (KKC, 1272). Křestní pečeť nikdy nepomine. [Někdo může říci:] »Ale otče, když
se někdo stane lotrem - jako u těch nejvíce známých - a dopouští se vražd
a nespravedlností, tak pečeť nezmizí?« Ne. Boží dítě, kterým je ten dotyčný, tak činí
ke svému zahanbení, ale pečeť nemizí. On zůstává nadále Božím dítětem, i když jde
proti Bohu, protože Bůh se nikdy nezříká svých děti. Vyjádřil jsem se srozumitelně?
Bůh se nikdy nezříká svých dětí. Zopakujeme to všichni společně? »Bůh se nikdy
nezříká svých dětí« (lidé opakují). Trochu silněji, já jsem hluchý anebo jsem
nerozuměl (lidé opakují hlasitěji:) Bůh se nikdy nezříká svých dětí. Ano, to je správně.
Přivtěleni ke Kristu křtem jsou tedy pokřtění připodobněni „prvnímu z mnoha
bratří“ (Řím 8,29). Působením Ducha svatého křest očišťuje, posvěcuje
a ospravedlňuje, aby v Kristu utvořil z mnohých jediné tělo (srov. 1 Kor 6,11;
12,13). Pomazání křižmem „vyjadřuje královské kněžství pokřtěného a jeho připojení
k Božímu lidu“ (Křestní obřady malých dětí, Úvod 18,3). Proto kněz pomazává
posvátným křižmem hlavu každého pokřtěného po pronesení slov, vysvětlujících
smysl tohoto úkonu: „Všemohoucí Bůh tě vysvobodil z hříchu, dal ti život z vody
a z Ducha svatého, přijal tě do společenství svého lidu. A jako pomazal svého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista, na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem
i tebe, neboť patříš ke Kristu na věky“ (tamt., 98).
Bratři a sestry, tady spočívá celé křesťanské povolání: žít ve spojení s Kristem
ve svaté církvi, mít účast na témže posvěcení, plnit totéž misijní poslání v tomto světě
a přinášet trvalé plody. Veškerý Boží lid oživovaný jediným Duchem má totiž účast
na poslání Ježíše Krista, který je Knězem, Králem a Prorokem a nese odpovědnost
za poslání a službu, jež z toho plynou (srov. KKC, 783-786). Co znamená mít účast
na královském a prorockém kněžství Krista? Znamená to přinášet sami sebe v oběť
Bohu milou (srov. Řím 12,1), dosvědčovat Jej životem víry a lásky (srov. Lumen
gentium, 12) a dávat se do služeb druhým podle příkladu Pána Ježíše (srov. Mt 20,2528; Jan 13,13-17).
Převzato z www.radiovaticana.cz, přeložil Milan Glaser
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Slovo arcibiskupa Graubnera ke zpřísněným opatřením
Milí bratři a sestry,
rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá
opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná
jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10 % kapacity, povinnost užívat
respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce
rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření
důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené
míře. Obcházeni a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale
naopak hazardem s lidskými životy.
V některých farnostech se všichni nedostanou na mši svatou každou neděli.
Využívejte, prosím, i všedních dnů k účasti na mši svaté či aspoň k tiché adoraci.
Pokračujme v modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie a obrácení
lidských srdcí k Bohu každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli
už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho
milosrdenství prosme o přímluvu naše české a diecézní patrony i naše kandidáty
blahořečení.
Kéž tento mimořádný způsob prožívání postní doby přispěje k našemu posvěcení
a připraví nás na velikonoční radost.
K tomu ze srdce žehná
+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Zase znovu o moru
V těchto dnech si připomínáme nepříliš povzbudivé první výročí začátku
mimořádných opatření spojených s šířením koronaviru. Jestliže se na počátku mohla
situace jevit jako bouře, v níž se zmítá naše lodička, tak nyní jsme ve stavu
podobajícím se daleko více dlouhému bezvětří. Zatímco se zdálo, že v bouři
námořníci i cestující svorně spolupracují na záchraně lodi, tak nyní vše vypadá úplně
jinak. Docházejí nám zásoby, naše trpělivost je už dlouho zkoušena, posádka se
navzájem pere, snaží se z posledních zásob uzmout, co se dá, najít si nějaký záchranný
člun a z lodi zmizet. Za kapitána se prohlašuje kde kdo, přicházejí zmatené rozkazy,
ale nikdo nechce přiznat, že nemá mapu a netuší, jak a kam plout dál. Cestující na to
nevěřícně hledí a pochybují o všem, co z kapitánského můstku čím dál slaběji zaznívá.
Přechází týden za týdnem a nic se nemění k lepšímu, nic se neposouvá, loď jako by
uvázla v Sargasovém moři a obrůstala řasami, voda v sudech se kazila a propukaly
kurděje.
Pro nás je to nová situace, nikdy jsme nejspíše něco podobného nemuseli
absolvovat. Protože však v lidských dějinách nebývá nic zcela nového, zjistíme i zde,
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že s úplně stejnými problémy zápasili lidé dávno před námi. Renesanční Itálii, kterou
si představujeme jako radostnou, kulturní, vzkvétající oblast, pustošily v 15. a 16.
století zcela běžně morové epidemie. Tehdy se také v těch nejbohatších
a nejrozvinutějších městech, která jediná si to mohla z finančních důvodů dovolit,
zaváděly poprvé úplné uzávěry, zákazy vycházení - „lockdowny“. Jak nám dosvědčují
tehdejší svědkové, byl i tenkrát „lockdown“ mimořádně nenáviděn od obyvatel a byl
vynucován jen s největšími obtížemi a hrubým násilím. Lidé záviděli občanům
chudších měst, kde na tato opatření neměli prostředky a řemesla i další život tam i při
epidemii jakž takž fungoval dál. Vědělo se též, že bohatí a mocní „lockdwn“ stejně
dodržovat nebudou, nevzdají se svých privilegií a tak se doporučovalo, aby raději
odešli z měst na své vily do přírody, kde nebudou tolik na očích a nebudou rozvracet
morálku měšťanů. I tehdy se mor vracel ve vlnách třeba i po několik let a trpělivost
i finanční rezervy obyvatel se zakrátko vyčerpaly a muselo se „rozvolňovat“ ať už byla
epidemická situace jakákoliv, aby vůbec něco fungovalo.
Tyto události však byly podnětem i pro teology a lékaře, aby promýšleli hlubší
příčiny moru a rozvratu, který jej provází. Došli tenkrát k názoru, že mor není jeden,
ale existují tři jeho druhy. První je tak zvaný mor trestní, který sesílá Bůh jako
varování, vybídku k nápravě či trest na lidské společenství, které se odchýlilo
od správné cesty, v němž se rozmohl hřích, lakota a bezohlednost. S takovým morem
se podle dobových autorit nedá lékařskými prostředky úspěšně bojovat. Pomáhá jen
osobní obrácení, půst, modlitba, konání dobrých skutků. Příklad nacházeli ve Starém
zákoně, kdy řádila nákaza v Izraeli za krále Davida (2 Sam. 24).
Druhý mor, který staří učenci rozlišovali, bychom mohli nazvat přírodním. Ten
podle nich vzniká ze zkaženého vzduchu, z bažin či nečistoty v ulicích a domech,
vlivem konstelace planet (dnes bychom přidali i z vaření polévky z netopýrů). Je to
zkrátka něco přirozeného a díky tomu s tím lékařská věda může s větším či menším
úspěchem bojovat. Léky se sice předepisovaly roztodivné, často importované
z dalekých krajin, patřící spíše do čarodějnické sluje než do seriózní lékárny (například
olej z 300 škorpiónů vařených tři dny v laboratoři), ale jako dnes se zkoušelo ledasco
a ne všechno pacienta rovnou zabilo. Někdo se i uzdravil a tak se recepty úspěšně
šířily.
Je však zajímavé, jak velký důraz tehdejší vzdělanci kladli na psychický stav
obyvatel. Dobře si všímali, že nákaza se nejlépe šíří tam, kde jsou lidé vystrašení,
smutní, zkroušení a proto velice zdůrazňovali nutnost rozptýlení se, přiměřené
zábavy, chutného a kvalitního jídla i lehkého suchého vína, pro udržení imunity
a psychické pohody. Člověka, který by celý den seděl u internetu a hledal jednu
morovou zprávu za druhou, stále s obavami pozoroval svůj stav a nikam ze strachu
nevyšel, by pokládali za někoho, kdo moru přímo otevírá dveře do svého organismu.
Překvapuje mne, jak málo se dnes hovoří o posilování psychické i fyzické odolnosti
vůči nákaze, imunity a jak se spoléhá jen na medikamenty.
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Možná nás zaujme, že v 16. století počítali seriózní lékaři i teologové ještě se třetí
formou moru. Byl to mor „umělý“, záměrně vyrobený a vypuštěný. Připouštěli totiž,
že lidé, kteří nenávidí ostatní, mohou čarodějnými metodami vyvolat nákazu a škodit
tak svému okolí. Podobně i zlý duch, Satan, může z Božího dopuštění vyvolat epidemii
a soužit tak lidi i zvířata. Umělý mor, jakási biologická zbraň, však není zdaleka tak
nebezpečný a nezdolný, jak mor přírodní. Nemá dokonalost a veškeré čáry se
Hospodinu hnusí, takže jejich účinnost připustí jen na chvilku a nedá jim nikdy plně
se rozvinout podle úmyslu jejich strůjců. Zde nejlépe působí jako ochrana duchovní
prostředky, odedávna doporučované církví: Znamení kříže, svěcená voda a další
svátostiny, adorace, četba začátku evangelia podle Jana, úcta k Panně Marii
a k archandělu Michaelovi. Asi nás překvapí, že s tímto „vyrobeným“ morem si učenci
dělali nejméně starostí. Tušili, že lidské či ďábelské, jakkoliv špatné úmysly,
nedokážou překonat přírodu a už vůbec ne Boží vůli. Kdosi nedávno vypočítal,
že veškerý koronavirus rozptýlený po světě, by se vešel do jediné plechovky
od limonády. Co je to proti nekonečnému a všemohoucímu Hospodinu a proti
bratřím a sestrám Ježíše Krista?
Nakonec věděli tito moudří, i když někdy tápající muži, že vždy v historii mor přišel,
po nějakou, třeba i dlouhou dobu řádil, ale pokaždé pak zase odešel a zmizel.
Nepochybovali, že tomu tak bude i v současnosti a věděli, jak rychle se potom obnoví
fungování lidské společnosti i jak málo lidí se z toho poučí a doopravdy změní.
Kupodivu u nich nenajdeme nějaká apokalyptická očekávání spojovaná
s epidemiemi, jaká se občas šíří dnes. Byli na to zkrátka zvyklí a nepřekvapovalo je to.
Ovšem také radili, jak užitečně i tak těžkou dobu prožít a přežít, jak se chovat
po psychické stránce. Radili inspirovat se u přísných rozjímavých řádů, jako jsou
kartuziáni či cisterciáci, kteří žijí v trvalém dobrovolném „lockdownu“. Tedy mít
přesný a udržitelný denní řád, prožívat pozorně přítomnost, radovat se z přítomných
drobností, modlit se, dělat něco užitečného pro druhé, osvěžovat se vycházkou
v přírodě, zaměstnávat mysl dobrými myšlenkami a zapuzovat ty zlé. Neoplakávat
minulost, která už není, neupínat se příliš k plánům do budoucna, které nemusí vůbec
vyjít, ale nechat se vést Bohem, jemuž jsme se svěřili a který nás neopustí. Těšit se
na to, co nám přichystal v nebi a děkovat za to, co dobrého nám už prokázal zde
na zemi. V duchu si třeba udělat pouť na krásná místa, která jsme kdysi navštívili
a kde nám bylo dobře, v duchu navštěvovat lidi, ke kterým nyní nemůžeme přijít
fyzicky a neřešit to, co nemůžeme změnit.
Myslím, že to vše je celkem aktuální i pro dnešní dobu, pro všechny, kdo strádají
v bezvětří na naší uvízlé lodi a pomalu ztrácí trpělivost a odvahu. Duch Svatý nakonec
určitě zavane, opře se do plachet, vše se pohne k lepšímu a nákaza zůstane kdesi
za námi. Tak se na to i nyní v postním čase chystejme a nepodléhejme beznaději
a chaosu. Není nic, co by Hospodin neměl ve svých rukou, není nic, co by nedělal pro
naše dobro, není nic, co by mu znemožnilo nás zachránit.
Prob. Ivo Prokop
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Svátost smíření - radostná slavnost společenství
V první řadě bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří mi pomohli, nebo i jen
nabídli pomoc, když jsem byl v době vánoční nemocen. Měl jsem z toho velikou
radost, protože to pro mě bylo praktickou ukázkou následování Krista věřícími
v našich farnostech.
Jak to souvisí se svátostí smíření? Již na druhý pohled velmi. Svátost smíření, jako
“uzdravující svátost”, je také jen aplikací Ježíšova boje s nemocí, zlými duchy
a hříchem v lidském životě. Na každém místě, kde byl, přinášel radost a snímal z lidí
vše, co jim v radosti bránilo. (Někdy i drsně, ale většinou s velkou jemností
a soucitem.) Svátost smíření je o to úžasnější, že v ní nejen následujeme Krista, ale
skutečně se s ním máme možnost setkat. Tato forma zpovědi spojené se slavením
svátosti smíření je oceňovaná i nekatolickými křesťany.
Psycholog a evangelický kazatel Prof. Pavel Říčan k tomu říká:
Individuální zpověď je „rodinné stříbro“ katolické církve. Když se řekne „praktikující
katolík“, myslí se tím ten, kdo pravidelně nejen přijímá při mši, ale chodí, i když třeba
ne tak často, právě ke zpovědi. Dostatek času věnovaného rozjímavému zpytování
svědomí před zpovědí usnadňuje ponor do vlastního nitra před Boží tváří. Něco o tom
tušil i Platón, který řekl, že v samotném středu duše je cosi, čemu nelze lhát. Vyznání
vin ve vztahu kajícník-zpovědník (ať už po staru „do ucha“, nebo moderněji tváří v
tvář) může být jedinečným prožitkem, který vrcholí přijetím obřadného slova „Uděluji
ti rozhřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. Slavný psychoterapeut minulého
století Karl Gustav Jung (syn faráře) říkal, že praktikující katolíci nebývali jeho
pacienty – právě díky zpovědi.1
Proto je škoda, že v samotné katolické církvi se svátost pokání stala nezřídka
jakousi nepříjemnou povinností, do které se musí mnozí nutit, jako kdyby šli
k doktorovi, nebo k soudu. Zpověď je jistě také soudem, ale odsuzují se hříchy
a nikoliv kajícník! Spoutává nás hřích, ale zpověď nás činí svobodnými.2 Slavení
svátosti smíření tedy není v tomto kontextu ani přípravou na hodné přijetí svátosti
oltářní, ani prostředek psychického uklidnění. Ve svátosti pokání nenalézáme jen
vnitřní uzdravení, vědomí odpuštění a ulehčení v životních těžkostech; nezakoušíme
jen odsouzení hříchu, rozvázání závislostí, pokoj a smíření nabízené nám samotným
Bohem, ale přijímáme také nabídku plného společenství.
Tak jako ve všech svátostech, tak i ve svátosti smíření je naprosto zásadní
zprostředkování osobního setkání s Bohem, skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista.
Všechny svátosti jsou totiž odpovědí na touhu člověka po společenství s Bohem
po prožívání jeho přítomnosti v každodenním životě, po setkání s ním tváří v tvář
1
2

Převzato z internetového magazínu Christnet ze dne 23. února 2021
Úvod do obřadů pokání čl. 7b)
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(nebo alespoň nejblíže jak to je jen možné). Všechny svátosti se také konají a slaví
ve společenství církve3. Z vnějšího pohledu je ušní zpověď záležitostí individuální
a navýsost soukromou, zahalenou do roucha zpovědního tajemství. Od počátku věřící
křesťané provázeli svou modlitbou hříšníky, zvláště ty, kteří činili pokání. Můžeme se
modlit za ty, kteří vcházejí do zpovědnic, i za ty, kteří sbírají odvahu a odhodlání
vykonat zpověď. Před každou zpovědí musíme přímo cítit v zádech podporu všech
věřících, kteří se za nás přimlouvají, i když jsou také hříšníci.
Tak jako jsme v této době ochotni udělat vše pro zastavení šíření nákazy a jako
jste byli ochotni pomoci mě i dalším křesťanům k překonání tělesné nemoci, tak ať
stále roste vaše ochota pomoci těm, kteří jsou nemocní hříchem. Vždyť ani žádný
hřích není individuální záležitostí, ale je nemocí celé církve, která tak trpí nemocí,
která je mnohem nebezpečnější než koronavirus (nebo mor... ). Tak ani boj s hříchem
nemůže být individuální, soukromou věcí. Tím vás nenabádám k tomu, abyste šli
a začali hned všechny lidi upozorňovat na jejich poklesky a chyby. Chtěl bych vás
ovšem pozvat k následování Krista, který vždy projevoval s lidmi nemocnými hříchem
hluboký soucit. To někdy znamená, že budeme mít účast na důsledcích, které hřích
působí. Ale o to větší radost pak můžeme zakoušet, když se někdo k Bohu obrátí, když
se k němu přiblíží ten, který se od něho vzdálil. Tak jako působí slepičí polévka
na nemocného, můžeme druhým pomoci zprostředkováním života naděje. Nehledět
na to, co dělají špatně, ale k jakým velkým věcem je volá Bůh.
P. Jenda Turek

Z liturgického kalendáře
Nedělní cyklus čtení B, postní lekcionář, breviář 3. a 4. týdne
Neděle

7. 3.

– 3. neděle postní

Pondělí
Úterý
Středa
Sobota

8. 3.
9. 3.
10. 3.
13. 3.

– připomínka sv. Jana z Boha, řeholníka
– připomínka sv. Františky Římské, řeholnice
– připomínka sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka
– výroční den zvolení papeže Františka

Neděle

14. 3.

– 4. neděle postní

Středa
Čtvrtek
Pátek

17. 3. – připomínka sv. Patrika, biskupa
18. 3. – připomínka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele
církve
19. 3. – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Neděle

21. 3. – 5. neděle postní

3

Tamtéž čl. 8. Tento rys svátostí je někdy zastřen dokonce i při křtu dětí, který se slaví pouze
“v kruhu rodinném”
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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. Od 1. března není povolené přejíždět
na bohoslužby mimo domovský okres.

Přímý přenos bohoslužeb
V neděli „Laetare“ – 4. postní (14. března 2021) se uskuteční přímý přenos mše sv.
z proboštského kostela v J. Hradci. Začátek bude od 8.30 hod. na webových stránkách
proboštství.

Svátost smíření
Vzhledem k zpřísněným protiepidemickým opatřením není možné ani letos
uspořádat obvyklý zpovědní den před Velikonocemi. Individuální duchovní péče je
však stále povolena a tudíž zůstává možnost zpovědi v proboštském kostele vždy půl
hodiny před mší sv., při nedělních adoracích a na požádání i jindy v kapli
na proboštství.

Haléř sv. Petra
V neděli 21. února se v Jindřichově Hradci vybralo na Haléř sv. Petra 12.000,- Kč.
Srdečně děkujeme všem dárcům.

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.

Modlitby mužů (1. Timoteovi 2, 1 - 8)
Už to bude skoro rok, co jsme byli nuceni přerušit naše společné Modlitby mužů.
I když se nemůžeme reálně scházet, mohli bychom se propojit mezi sebou duchovně,
každý v místě, kde bydlí a prosit za potřeby jednotlivců, celé farní rodiny i světa
(zejména odvrácení pandemie). Protože je rok sv. Josefa, navrhuji společnou
modlitbu mužů, každou středu ve 20 hod. Připojte se v modlitbě růžence a po ní
modlitbou k sv. Josefu z kancionálu č. 11. Je vhodná také četba breviáře, či úvaha nad
evangeliem nebo následování Krista na křížové cestě. Každý, jak mu to vyhovuje.
Úmysl, na který chcete společně prosit, a také své zapojení do tohoto duchovního
řetězce mi můžete napsat mailem zdenek@kapitanjh.cz
Zdeněk Bok
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Trpělivost svaté Františky
Bůh nevyzkoušel Františčinu trpělivost pouze pokud jde o vnější pozemské
statky, ale musela projít i mnoha zkouškami osobními, neboť Bůh ji podle své vůle
podrobil nemocem, často dlouhým a těžkým, jak se vypráví a jak ještě bude
řečeno. Jakoby chtěl, aby na ní nikdy nebylo možno zpozorovat sebemenší projev
netrpělivosti nebo sebemenší nespokojenost s nějakou službou, byť jí byla
prokázána jakkoli nevhodně.
Svou pevnost osvědčila Františka zejména, když záhy musela pohřbít své syny,
které tak něžně milovala. S jasnou duší se vždycky podřizovala Boží vůli
a děkovala Bohu za všechno, co ji potkalo. Se stejnou odhodlaností snášela
pomlouvače a nactiutrhače, všechny zlé jazyky, které znevažovaly způsob jejího
života. Nedávala na sobě znát ani nejmenší známku odporu k osobám, o nichž
věděla, že o ní a o jejích záležitostech křivě smýšlejí a mluví. Naopak splácela zlé
dobrým a vytrvale se za takové lidi modlila.
Protože si ji Bůh nevyvolil, aby byla svatá jen pro něho, ale aby všechno dobré,
co jí Bůh dal, využila pro duchovní i tělesné blaho bližních, dal jí takový půvab
a roztomilost, že ať s ní přišel do styku kdokoli, vždycky byl okamžitě uchvácen
její láskou a úctou a ochotně přijal jakékoli její rozhodnutí. V jejích slovech byla
taková síla Boží moci, že pouhými několika slovy potěšila zkormoucené
a nemocné duše, zkrotila neklidné, zkonejšila rozhněvané, usmířila nepřátele,
uhasila plameny zakořeněné a staré zášti a nenávisti, a často přečasto zabránila
promyšlené a připravené mstě. Zdálo se, že jediným slovem udrží na uzdě
kteréhokoli člověka a že může lidi vést, kamkoli se jí zachce.
Proto se k Františce utíkali ze všech stran jako k nejbezpečnějšímu útočišti
a nikdo od ní neodcházel bez útěchy, ačkoli dovedla také nepokrytě vytknout
hříchy a bez strachu pokárat každého, když provedl něco škodlivého a Bohu
nemilého.
V Římě tehdy řádily nejrůznější nemoci, všude byli umírající a morem
postižení. Nedbajíc nebezpečí nákazy neváhala světice uprostřed toho všeho
konat skutky nejvyššího milosrdenství všem ubožákům a těm, kdo potřebovali cizí
pomoci. Když takové lidi snadno našla, snažila se je nejprve soucitem pohnout
k pokání, načež jim s horlivostí poskytovala pomocné služby a láskyplně je
povzbuzovala, aby jakoukoli podobnou obtíž přijímali z ruky Boží s radostí
a snášeli ji z lásky k tomu, který toho tak mnoho za ně na sebe vzal jako první.
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Františce nebylo dost těch nemocných, které se jí podařilo shromáždit k léčení
u ní v domě. Vyhledávala je i v jejich chatrčích a veřejných špitálech, a těm, které
tak našla, tišila žízeň, upravovala lůžka, obvazovala rány. Čím víc vředy páchly
a čím víc se jí z nich zvedal žaludek, tím horlivěji a pečlivěji se nemocným
věnovala. Měla také ve zvyku brát s sebou cestou do městské čtvrti Campo Santo
(Svaté pole) jídlo i vybrané pochoutky a rozdělovat je mezi ty potřebnější. A když
se vracela domů, přinášela s sebou kusy rozedraných šatů a bídné cáry plné špíny,
pečlivě je vyprala a náležitě vyspravila, jakoby je měl nosit sám Pán, co nejlépe je
složila a proložila vonnými věcmi.
Dobrých třicet let konala Františka tuto službu u jednotlivých nemocných
i v nemocnicích; v době, kdy bydlela v domě svého manžela, často chodívala
do špitálů sv. Marie a sv. Cecilie v Zátibeří, ale také k sv. Duchu a do čtvrtého
na Svatém poli. A protože v době tehdejších epidemií bylo nesnadné najít nejen
lékaře pro uzdravení těla, ale také kněze, aby potřebným způsobem léčili duše,
Františka je sama vyhledávala a vodila je k těm, kdo byli připraveni přijmout
svátosti pokání a eucharistie. Aby se to dalo podle jejího soudu nejlépe zařídit,
vydržovala na své náklady jednoho kněze, aby chodil do výše uvedených špitálů
a navštěvoval tam nemocné, ke kterým ho poslala.
Acta Sanctorum - „Bollandisté“, Martii 2

Aktualizovaný obraz sv. Františky Římské (1384 – 1440),
velké pomocnice v dobách morových epidemií
Po ztrátě synů a manžela přijala úděl vdovy. Její dřívější palác se proměnil
v útočiště chudých a nemocných. V době, kdy Řím strádal politickými spory a lidé
houfně umírali na mor, s diskrétní „aristokracií ducha“ slouží nejzapomenutějším.
Vnitřně strádala papežským rozkolem a obětovala se za sjednocující koncil, který
by vyhojil rány církve. Nepřekvapuje, že je nazvána patronkou Říma.
Je osvědčenou přímluvkyní za ty, kteří si zoufají nad ztrátou majetku a jsou nuceni
žít v nespravedlnosti.

Autorem obrazu je Giovanni Battista Gaulli zvaný Baciccio 1639 – 1709
(i jeho rodiče zemřeli na mor)
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Úmysly mší sv. od 8. do 21. března 2021
Po 8. 3.
8.00 P

Na poděkování za přijaté Po 15. 3.
milosti
8.00 P

Za duše v očistci

Út 9. 3.
18.00 P

Na poděkování za dar
života a křtu s prosbou
o Boží pomoc, ochranu,
zdraví duše i těla
a požehnání v celém
životě

Út 16. 3.
18.00 P

Za † Ivo Kloboučníka
a jeho † rodiče

St 10. 3.
18.00 P

Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl

St 17. 3.
18.00 P

Čt 11. 3.
18.00 P

Za † manžele Barákovy, Čt 18. 3.
jejich rodiče, sourozence 18.00 P
a dceru Zdeňku

Za † členy rodiny
Špirkovy
a Maiwaldovy
Za † Martinu
Kučerovou

Pá 12. 3.
18.00 P

Za † Vlastimila, Jiřího
a rodiče z obou stran

Pá 19. 3.
18.00 P

Za rodiče a jejich
nenarozené děti

So 13. 3.
17.00 P

Za milost Boží pro bývalé So 20. 3.
spolužáky
17.00 P

Za † Ing. Ludmilu
Gregorovou

Ne 14. 3.

MŠE NEJSOU SLAVENY
VEŘEJNĚ
Za farnosti

MŠE NEJSOU
SLAVENY VEŘEJNĚ
Za farnosti

4. neděle
postní

Ne 21. 3.
5. neděle
postní

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost – proboštství Jindřichův
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