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2. května 2021 

 
Nový blahoslavený mučedník z naší země 

 

V sobotu 17. dubna 2021 se konal v italském opatství Casamari obřad blahořečení 

Simona Cardona a druhů. Jak se to týká nás? Mezi "druhy" je také Čech P. Dominik 
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Zavřel. Nezávaznou památku casamarských mučedníků bude církev slavit každý rok 

16. května. 

P. Dominik Zavřel, narozený roku 1725 v Chodově v pražské arcidiecézi v Čechách, 

křestním jménem Jan, se stal dominikánským řeholníkem pražské kongregace 

sv. Sabiny: v této kongregaci dosáhl úřadu magistra, cítil však stále vnitřní podněty 

a slyšel hlasy, že si ho Pán přeje mít na jiném uzavřeném místě, aby se s Ním více 

v samotě spojil. Odešel do Říma a z Říma do středoitalského Casamari ve věku 51 let, 

v květnu 1776, přestoupil do cisterciáckého řádu trapistické reformy a přijal jméno 

Dominik. Slavné sliby složil do rukou opata 6. června 1777.  

Kdo Dominika Zavřela osobně znali, dosvědčili, že byl menší, dobře urostlé 

postavy, měl veliký dar jednání s lidmi, urovnával všechny spory a neshody, vynikal 

pokorou, znalostmi teologie a duchovního života. Chodil s hůlkou, kterou ale 

při mši po proměňování odkládal a jako by zapomínal na své obtíže. Jeho mše, kterou 

denně celebroval, prý trvala poměrně déle, než bylo běžné. Velmi dbal na mlčení 

a pečlivě slavenou liturgii podle zásad sv. Benedikta a Bernarda. Zvláště mu záleželo 

na pozvolném zpěvu žalmů, o kterém říkal: Adagio! Modleme zvolna, pomalu, z lásky 

k Bohu. Bůh si naši pozornost přece zaslouží! Měl také velkou lásku ke svatým 

Jménům Ježíše a Marie, která často s úctou vyslovoval, a i v psaném textu zdobil. 

Po třiadvaceti létech nejpříkladnějšího trapistického života ve věku 74 let vydal 

vrcholné svědectví své živé víry. 

Události zachytil Pamětní spis o zavraždění šesti mnichů a vyplenění tohoto 

trapistického kláštera v Casamari: 

"Když dne 13. května 1799 procházelo kolem francouzské vojsko od Neapole, 

v počtu asi patnácti tisíc mužů, větší část táhla dále od tohoto kláštera v Casamari. 

Někteří vojáci chtěli jíst a pít. Kolem dvacáté hodiny, poté, co se opili, otevřeli 

ve sklepě sudy a vylévali víno na zem, asi pětadvacet sudů. Z nádob vylévali na zem 

i olivový olej. Šli do kostela, vzali ze svatostánku pyxidu, rozházeli po zemi 

konsekrované hostie. Když si mniši a laici povšimnuli takové bezbožnosti, Otec Don 

Dominik Zavřel a pan Dom Bernardino Cianchetti posbírali hostie, vložili je 

do mosazného kalicha, a uložili je do svatostánku v sakristii, který byl ve větší skříni. 

O chvíli později Francouzi přišli do kostela, rozbili mramorový svatostánek 

na hlavním oltáři: rozbili všechny skříně a relikviáře v sakristii. Při tom rámusu přiběhl 

jeden jejich důstojník se šavlí v ruce, aby vyhnal vojáky: vzal ze skříně řečený kalich 

a odevzdal ho Fra Giovanni Domenicovi Cocovi (Celmi) a ten ho dal Fra Eustachiovi 

(Miglioratimu), skryl si ho na hrudi a zanesl ho k oltáři v kapličce v Infermerii a uložil 

ho do něj. Onen důstojník ho provázel s tasenou šavlí, aby ho chránil před útoky 

ostatních Francouzů. 
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Po krátké chvíli tam šel jeden voják, vzal onen kalich, a rozházel po zemi hostie. 

Šel tam Fra Dosideo, aby se pomodlil a nalezl tam P. Dominika, který právě hostie 

sbíral; prohlížel podlahu, kde jsou, a říkal to P. Dominikovi. Pak přišel Fra Albertino 

(Maisonade), chórový zpěvák, a činil totéž: plakal spolu s nimi nad tímto neblahým 

případem. P. Dominik sesbíral všechny hostie, zavinul je do korporálu a uložil 

do oltáře. 

Sotva to udělal, přišli tři vojáci, prohledali všechny tři mnichy, a protože u nich nic 

nenašli, vzali si z oltáře řečený korporál s hostiemi: po všech třech žádali stříbro. Ti jim 

odpověděli, že ho nemají: dali tedy Fra Albertinovi dvě rány šavlí do hlavy a ten během 

několika minut zemřel v téže kapli. Další dvě rány šavlí dali Fra Dosideovi z Pofi, jednu 

do boku, a jednu do pravé ruky. Omdlel a upadnul. 

Otci Domu Dominikovi dali dvě rány šavlí do hlavy a další do těla. Vydechl se slovy 

Jesus Maria, také v kapli. Po čtvrt hodině se řečení Francouzi vrátili a znovu (kapli) 

prohledávali. Povšimnuli si, že Fra Dosideo ještě dýchá: zdvihnuli ho za kápi a prudce 

ho srazili k zemi a říkali přitom: "Nechtěli jste nám dát stříbro, tak si pospěte". Všem 

třem stáhnuli boty. Po krátkém čase se probral a utekl. V cele vedle cely Otce opata 

našli Francouzi převora a celeráře; i on, P. Dom Simon Maria (Cardon) z Paříže, byl 

mučen ranami šavle a sekery; rozpoltili mu hlavu na několik kusů a rozkrájeli prsty 

na malé kousky. V chodbě noviciátu byl zabit výstřelem z muškety a ranami šavlí Fra 

Modesto z Burgundska, profesní konvrš, někdejší řeholník ze Sept-Fonts, svrchovaně 

příkladného života. Pod křížem, když se jde do refektáře, byl zasažen výstřelem 

z muškety a raněn šavlí milánský Fra Zosimo, profesní konvrš: schoval se a po třech 

dnech chtěl jít do Bauca pro poslední pomazání a když se vydával na cestu, zemřel 

mimo klášter. V chodbě noviciátu byl zavražděn ranou z pušky a šavlí Fra Maturin 

z Paříže, oblát. Zemřel ve své cele. Milánský Fra Egidio byl smrtelně raněn puškou 

a šavlí do rukou a do hlavy". 

Tolik říká dobový zápis. Je třeba poctivě říci, ke cti čestných mužů z řad 
francouzského velení, že jakobínským antiklerikálním běsněním marodérů byl 
hluboce otřesen i adjudant général chef de brigade, Paul-Charles-François-Adrien-
Henri Dieudonné Thiébault (1769-1846), jenž jen o několik hodin později nalezl 
poslední dodýchávající trapisty a marně se s francouzským štábem pokoušel nalézt 
viníky masakru, aby byli potrestáni. 

16. května roku 1799 byli pak všichni důstojně pohřbeni v samostatných 
označených hrobech na klášterním hřbitově. Lidé z okolí začali jejich hroby okamžitě 
navštěvovat a následovalo opravdu velké množství doložených zázraků, zvláště 
uzdravení z nemocí. 

Když se vrátil i opat Romuald Pirelli, stala se zvláštní událost, které ještě dosud 
nebyla jednoznačně objasněna. Po krátké době opat rozhodl, že příval poutníků 
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a výkřiky na hřbitově, které provázely různá uzdravení, jsou natolik rušivé, že 
při slavnostním obřadu zemřelým mučedníkům z moci slibu poslušnosti zakázal další 
zázraky konat. Tento zákaz byl pak opět slavnostně odvolán až v říjnu roku 1933 
opatem Angelo Sevastanem, který také předložil formálně generální kapitule 
cisterciáckého řádu žádost o zahájení kanonického procesu blahořečení. 

 Tudíž můžeme nového blahoslaveného otce Dominika prosit o pomoc i my dnes: 
 
Náš slavný spolubratře, otče Dominiku! Dostal jsi krásný úděl prolít krev, když 

jsi s planoucí vírou potřikrát chránil nejsvětější eucharistické způsoby před nečistou 
rukou proradných znesvětitelů Svátosti Lásky. Vypros mi na Boží dobrotě, které jsi 
sloužil s takovou horlivostí milost, o kterou tě prosím z celého svého srdce. Vyplň 
mou touhu, je-li v souladu s vůlí Páně, abych mohl tak jako ty, po celý život věrně 
následovat božský Příklad a odevzdat svou duši v Boží milosti. Amen. 

 
Převzato a upraveno z článku  

P. Františka Holečka, OM (http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=p-
dominik-zavrel-novy-cesky-blahoslaveny&cisloclanku=2021040059)  

a fr. Efréma Jiráčka, OP (https://www.klastervyssibrod.cz/clanky/Mucednik-
Eucharistie-Ctihodny-Dominik-Zavrel-O-Cist-1725-1799.html) 

 
 

Reforma církve dle ďáblovy strategie 
 

Bez modlitby se z církve stává prázdná schránka 
V církvi se vše rodí z modlitby a díky modlitbě vše roste. Když chce nepřítel – ďábel – 

na církev zaútočit, usiluje především o vysušení jejích pramenů, snaží se jí zabránit 
v modlitbě. 

Všímáme si toho například u jistých skupin, které se dohodnou, že uskuteční církevní 
reformy, změny v životě církve a jejích organizacích, přičemž o tom všem informují 
sdělovací prostředky... Modlitbu ale není vidět, nemodlí se tu... Dožadují se změn 
a zásadních rozhodnutí, a jejich návrhy jsou zajímavé, skutečně zajímavé! Ovšem 
předkládané jen v diskusi a médiích, kde ale zůstala modlitba? Právě modlitba totiž 
otevírá bránu Duchu svatému, který podněcuje k cestě vpřed. Změny v církvi bez 
modlitby nejsou změnou církve, nýbrž skupinovou změnou. A když chce nepřítel, jak jsem 
již řekl, bojovat s církví, nejprve se snaží vysušit její prameny, zabránit jí v modlitbě za tyto 
nové návrhy. Pokud modlitba ustane, nějaký čas se to jeví tak, že vše bude pokračovat 
jako odjakživa, jakousi setrvačností, ale zakrátko si církev všimne, že se z ní stala prázdná 
schránka, že ztratila svůj opěrný pilíř, že již nevlastní zdroj tepla a lásky. 

http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=p-dominik-zavrel-novy-cesky-blahoslaveny&cisloclanku=2021040059
http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=p-dominik-zavrel-novy-cesky-blahoslaveny&cisloclanku=2021040059
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Lampa víry bude svítit, dokud v ní bude olej modlitby 
V Lukášově evangeliu klade Ježíš dramatickou otázku, která nás vždy přivede 

k zamyšlení: „Nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“ (Lk 18,8). Anebo najde jenom 
organizace, skupinu dobře proorganizovaných podnikatelů s vírou, kteří se věnují 
dobročinnosti a mnohému dalšímu? Nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde? Tato 
otázka stojí na konci podobenství, které ukazuje, že je třeba stále se modlit 
a neochabovat (srov. v. 1-8). Můžeme tedy vyvodit, že lampa víry bude na zemi svítit, 
dokud v ní bude olej modlitby. Právě modlitba totiž nese vpřed víru i náš ubohý život – 
slabý a hříšný, avšak díky modlitbě bezpečně pokračující.  Jako křesťané bychom si měli 
položit otázku: Modlím se? Modlíme se? Jak se modlím? 
 
Krize jsou k růstu nezbytné 

„Oděv víry“ není škrobený, vyvíjí se spolu s námi, není tuhý, ale roste, a to též skrze 
krize a vzkříšení, či spíše nelze růst bez krizových momentů. Krize jsou k růstu nezbytné. 
Po určitých úsecích života si všímáme, že bychom je bez víry nebyli zvládli a že modlitba 
byla naší silou. Nikoli jen osobní modlitba, nýbrž také modlitba bratrů a sester a modlitba 
společenství, které nás doprovázelo a podporovalo, modlitba známých lidí, které jsme 
o ni požádali. 

 
Zásadní úloha církve je v tom, že se modlí a vychovává k modlitbě 

Zásadní úloha církve spočívá v tom, že se modlí a vychovává k modlitbě, předává 
z pokolení na pokolení lampu víry s olejem modlitby. Lampu víry, která vnáší světlo 
a pořádek do věcí, jaké mají doopravdy být, ovšem sytí se jedině olejem víry, jinak 
vyhasíná. Bez světla této lampy bychom neviděli na cestu k hlásání evangelia, dokonce 
bychom ani neviděli na cestu víry, nespatřili bychom tváře bratrů a sester, k nimž máme 
přistupovat a sloužit, nemohli bychom osvítit místnost, ve které se scházíme ve 
společenství…Bez víry se vše bortí a bez modlitby víra vyhasíná. 

Víra a modlitba jdou ruku v ruce. Neexistuje jiná cesta. Proto je církev jak domovem 
a školou společenství, tak i domovem a školou víry a modlitby. 

 
Zpracováno podle katecheze papeže Františka  

při generální audienci 14. dubna 2021. Převzato z www.pastorace.cz 
 

 

Z liturgického kalendáře 

Nedělní cyklus čtení B, všední dny velikonoční lekcionář (II. díl) 

Neděle  2. 5. – 5. neděle velikonoční 

Pondělí  3. 5. – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
Čtvrtek 6. 5. – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 
Sobota 8. 5. – památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-04/cirkev-jako-ucitelka-modlitby.html
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Neděle 9. 5.  – 6. neděle velikonoční 

Středa 12. 5. – památka sv. Nerea a Achillea, mučedníků 
– památka sv. Pankráce, mučedníka 

Čtvrtek 13. 5. – slavnost Nanebevstoupení Páně 
                                                (začíná devítidenní příprava na Seslání Ducha Svatého) 
Pátek 14. 5. – svátek sv. Matěje, apoštola 

Neděle   16. 5. – 7. neděle velikonoční 

 

 

 
 

OZNÁMENÍ: 

Upozornění 
Nedělní mše sv. jsou od 2. května slouženy v proboštském kostele v 9.30 hod. 
a v 18.00 hod. při zachování rozestupu 2 metry mezi jednotlivými návštěvníky 
(nejsou-li z jedné domácnosti), předchozí dezinfekce rukou a zakrytí dýchacích 
orgánů předepsaným způsobem (respirátor FFP 2, nanorouška, chirurgická rouška). 
Nedělní adorace tudíž od 2. května nebudou. 
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Májové pobožnosti 
I v letošním květnu budou po večerní mši sv. v proboštském kostele pravidelné 
májové pobožnosti, při nichž se pomodlíme Loretánské litanie. 
 

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům 
V neděli 9. května se bude v našich kostelích konat sbírka na pomoc 
pronásledovaným křesťanům, především těm na Blízkém východě. 
 

Narozeniny diecézního biskupa 
V pondělí 10. května oslaví náš diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil své šedesáté 
narozeniny. V modlitbě mu popřejme hodně Božího požehnání do dalších let. 
 

Poděkování 
Do postních kasiček se u nás letos vybralo na Charitu a na šíření víry celkem 15.454,- 
Kč. Vše dárcům děkujeme a vyprošujeme Boží odměnu. 
 

 
Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021:  

končí omezení 10 %, zůstávají rozestupy 2 metry 

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 
23. dubna 2021 dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy 
bohoslužeb, i když se mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví výslovně o 
bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky se však bohoslužeb týká bod č. 17 tohoto 
mimořádného opatření, který stanovuje podmínky pro výkon práva pokojně se 
shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb. 
Nově tedy již neplatí omezení počtu účastníků 10 % kapacity kostela, ale je možné 
využít kapacitu kostela tak, že účastníci mezi sebou dodrží rozestupy dva metry, 
s výjimkou členů jedné domácnosti. Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které 
jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat. Jiné organizované akce 
a setkání podle tohoto opatření zatím umožněny nejsou (viz čl. 16). 
Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění stále platných tří podmínek, kterými jsou: 
ochrana dýchacích cest (respirátory nebo nanoroušky), dezinfekce před vstupem 
do kostela a dvoumetrové rozestupy. 
Nadále se doporučuje nepoužívat svěcenou vodu a vynechat podávání rukou při 
pozdravení pokoje.  
Celý text mimořádného opatření je k dispozici na stránkách vlády: 
https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi/bohosluzby-nabozenska-shromazdeni 
Aktuální změny, které se týkají církví a náboženství zveřejňuje vláda 
na portále covid.gov.cz v sekci Životní situace - "Církve a náboženství". Zde jsou také 

uvedena platná nařízení, která se týkají bohoslužeb, svateb, křtin, pohřbů i poutí.   

https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi/bohosluzby-nabozenska-shromazdeni
http://covid.gov.cz/
https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi
https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi/bohosluzby-nabozenska-shromazdeni
https://covid.gov.cz/situace/zivotni-udalosti/svatba
https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi/krtiny
https://covid.gov.cz/situace/zivotni-udalosti/pohreb
https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi/poute
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Úmysly mší sv. od 3. do 16. května 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 12. 5. 2021 

Po 3. 5.           
8.00 P 

Za † rodiče Markovy, 
jejich tři syny a duše 
v očistci 

Po 10. 5.         

8.00 P 

 

Za naše kněze  

a duchovní povolání 

Út 4. 5. 

18.00 P            
 

Na poděkování  
za všechny přijaté dary 

Út 11. 5.         
18.00 P 

Za Františku a Josefa 
Svobodovy a rodinu 
Cimbálníkovu 
 

St 5. 5.  

18.00 P           

Za Václava Okurku St 12. 5.  

18.00 P 

 

Za † rodiče  

a prarodiče z obou 
stran 

 

Čt 6. 5.    

18.00 P 

Za † manžela Maříkovy 
  

Čt 13. 5.   

18.00 P 

Slavnost 
Nanebevstoupe
ní Páně 

Za † rodinu 
Varousovu, 
Vránkovu, Veselých  
a duše v očistci 
 

Pá 7. 5. 

18.00 P 

Za † Jiřího Vintra a jeho 
manželku Miloslavu 
 

Pá 14. 5. 

18.00 P 

        

Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 
 

So  8. 5.  

17.00 P          

Za bratra Františka  
s rodinou 

So 15. 5. 

17.00 P       

Za živé i † z rodiny 
Průchovy 
 

Ne 9. 5. 

 
6. neděle  
velikonoční 

P 9.30 hod. 
Za farnosti 
P 18.00 hod. 
 

Ne 16. 5.  

 
7. neděle  
velikonoční 

P 9.30 hod. 

Za farnosti 
P. 18.00 hod. 


