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Jaký je význam Nanebevstoupení?
(Papež František)
Drazí bratři a sestry, v Krédu nacházíme tvrzení, že Ježíš „vstoupil do nebe, sedí
po pravici Otce“. Ježíšův pozemský život kulminuje událostí Nanebevstoupení, když
přechází z tohoto světa k Otci a usedá po Jeho pravici. Jaký je význam této události?
Jaké jsou její důsledky pro náš život? Co znamená rozjímat Ježíše sedícího po pravici
Otce? Nechme se v tom vést evangelistou Lukášem. Začněme momentem, kdy se
Ježíš rozhodl vydat na svou poslední pouť do Jeruzaléma. Svatý Lukáš zaznamenal:
„Když se přibližovala doba, kdy měl být vzat (vzhůru), pevně se rozhodl jít
do Jeruzaléma“ (Lk 9,51). Během „výstupu“ do svatého města, kde se uskuteční jeho
„exodus“ z tohoto života, Ježíš už vidí cíl, nebe, avšak dobře ví, že cesta, která jej
dovede k Otci, prochází křížem, poslušností Božímu plánu lásky. Katechismus
katolické církve praví, že „vyzdvižení na kříž znamená a ohlašuje vyvýšení při
nanebevstoupení“ (662). Také nám musí být v našem křesťanském životě jasné, že
vstup do Boží slávy vyžaduje každodenní věrnost Jeho vůli, i když si žádá oběť,
někdy změnu našich plánů. Ježíšovo Nanebevstoupení se uskutečnilo konkrétně
na Olivové hoře, nedaleko místa, kam se utekl k modlitbě před svým utrpením, aby
se hluboce spojil s Otcem. Znovu tak vidíme, že modlitba nám dává milost žít
ve věrnosti Božímu plánu.
Lukáš nám na konci svého evangelia vypráví o události Nanebevstoupení velice
stručně. Ježíš vyvedl učedníky „směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim.
A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi. Oni se mu poklonili
a s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a velebili Boha“ (24,5053). Tak praví svatý Lukáš. Chtěl bych v tomto vyprávění poukázat na dva body.
Předně, Ježíš během svého Nanebevstoupení činí kněžské gesto požehnání a učedníci
zajisté vyjadřují svoji víru klaněním, poklekají a sklání hlavu. Toto je první důležitý
bod: Ježíš je jediný a věčný Kněz, který svým utrpením prošel smrtí a hrobem, vstal
z mrtvých a vystoupil do nebe; je u Boha Otce, kde se za nás stále přimlouvá (srov.
Žid 9,24). Jak tvrdí svatý Jan ve svém prvním listu (srov. 2,1-2), On je náš přímluvce.
Je ale krásné to slyšet! Když je někdo předvolán k soudu nebo se má zodpovídat, první
věc, kterou udělá, je, že vyhledá advokáta, aby jej hájil. My máme jednoho, který nás
hájí vždycky, brání nás před úklady ďábla, brání nás před námi samotnými, před
našimi hříchy. Drazí bratři a sestry, takovéhoto advokáta máme, nemějme strach,
jít k němu prosit o odpuštění, žádat požehnání, žádat milosrdenství. On nám vždycky
pomáhá, je naším advokátem, vždycky nás hájí. Nezapomínejme na to. Ježíšovo
Nanebevstoupení nám tedy dává poznat tuto tak útěšnou skutečnost našeho
putování: v Kristu, pravém Bohu a pravém člověku, naše lidství vstoupilo k Bohu. On
nám otevřel přístup; je jako horolezecký průvodce, který při výstupu na nějakou
horu dosáhne vrcholu a přitahuje nás k sobě, vede nás k Bohu. Svěříme-li mu náš
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život, necháme-li se Jím vést, máme jistotu, že jsme v bezpečných rukách, v rukách
našeho Spasitele, našeho Přímluvce.
Druhý bod: svatý Lukáš referuje, že apoštolové, jakmile viděli, že Ježíš vystoupil
do nebe, vrátili se do Jeruzaléma „s velikou radostí“. Zdá se nám to poněkud
divné. Obvykle, když jsme odděleni od svých blízkých, svých přátel nějakým
definitivním rozloučením a zejména v důsledku smrti, máme v sobě přirozený
smutek, protože už neuvidíme jejich tvář, neuslyšíme více jejich hlas, nebudeme se
moci těšit z jejich sympatií, z jejich přítomnosti. Nicméně, evangelista zdůrazňuje
hlubokou radost apoštolů. Jak je to možné? Právě proto, že pohledem víry chápou,
že ačkoli je odňat jejich očím, zůstává Ježíš stále s nimi, neopouští je, a v Otcově
slávě je jim oporou, vede je a přimlouvá se za ně.
Svatý Lukáš podává skutečnost Nanebevstoupení také v úvodu Skutků apoštolů,
aby zdůraznil, že tato událost je článkem, který připojuje a spojuje Ježíšův pozemský
život k životu církve. Tady svatý Lukáš zmiňuje také oblak, který vzal Ježíše z očí
učedníkům, kteří zůstávají rozjímat Krista vystupujícího k Bohu (srov. Sk 1,9-10).
Zasahují tedy dva muži v bělostných šatech, kteří je vybídli, aby nestáli a nehleděli
k nebi, ale sytili svůj život a své svědectví jistotou, že se Ježíš vrátí právě tak, jak Jej
viděli odcházet do nebe (srov. Sk 1,10-11). Právě pobídka plynoucí z rozjímání
Ježíšovy vlády umožňuje, aby se nám od Něho dostalo síly nést a dosvědčovat
evangelium v každodenním životě: rozjímat a jednat, ora et labora učí svatý Benedikt.
Obojí je nezbytné v našem životě křesťanů.
Drazí bratři a sestry, Nanebevstoupení neindikuje Ježíšovu absenci, ale říká nám,
že je Živý mezi námi novým způsobem; nenachází se už na nějakém konkrétním
místě světa jako před Nanebevstoupením. Nyní je součástí vlády Boží, přítomen
v každém prostoru a času, nablízku každému z nás. V životě nikdy nejsme sami,
máme tohoto advokáta, který nás očekává a který nás hájí. Nikdy nejsme sami.
Ukřižovaný a Zmrtvýchvstalý Pán nás vede a spolu s námi mnoho bratří a sester,
kteří v tichosti a ve skrytu, ve svém rodinném a pracovním životě, ve svých
problémech a těžkostech, v svých radostech a nadějích každodenně žijí víru a
společně s námi přinášejí světu vládu Boží lásky ve vzkříšeném Kristu, který vystoupil
do nebe a je naším Přímluvcem.
Děkuji.
Katecheze papeže Františka (Lk 24,50-53), nám. sv. Petra 17.4.2013
Převzato z www.pastorace.cz

Duch svatý a internet
Papež Jan Pavel II. vyhlásil o slavnosti Nanebevstoupení Páně (r. 2002) jako téma
roku: "Internet, jako nové fórum pro hlásání evangelia".
Učedníci byli jistě smutní, že Pán odchází, ale nanebevstoupením Pána Ježíše se
jim, i nám, otvírá další nová dimenze žití. Papež přímo říká, že se nám otvírá cesta
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do "blažené vlasti". Těmito dvěma slovy výborně vystihuje podstatu naší naděje.
Naše skutečná vlast, náš domov, to, co je nám opravdu vlastní a předurčené, není
v definitivní míře zde, ale tam, kam nás Ježíš předešel svým nanebevstoupením.
Navíc je to skutečná blaženost. Řekl bych radost úplná, nezastřená, nezkreslená
našimi příliš pozemskými touhami a starostmi. Tato blaženost vystihuje naplnění
všeho, po čem člověk opravdově a vnitřně touží. Můžeme tedy do budoucnosti
hledět nejen s nadějí ale i s nadšením. Vždyť to, co nás v nebeské radosti čeká, není
"jen" dobré (ve smyslu dobra jako nepřítomnosti špatného), ale také radostné a
hodné našeho těšení se. Navíc, skutečnost, že Ježíš šel před námi tou samou cestou,
nás zcela zbavuje strachu a obav. Vždyť nám sám prošlapal cestu.
Hledíme do nebeského domova, ke Kristu, k budoucí blaženosti, ale sám Jan Pavel
II. říká, že nám Ježíš dal tuto širokou perspektivu naděje, ale ne proto, aby nás odcizil
dějinám (nebo odtrhl od přítomnosti). Každá doba klade před věřící v Krista nové
výzvy. Poselství Boží lásky se nemění, ale způsob a okolnosti se mohou proměnit
naprosto nečekaně a jak jsme zažili i velmi náhle. Za mého mládí mnozí považovali
televizi za čisté zlo, nebo alespoň za "žrouta času", ale jiní, když to bylo možné, vzali
toto medium jako příležitost dostat evangelium k většímu počtu lidí. Internet se stal
dalším důležitým mediem, ve kterém zaznívá evangelium a kde mnoho, zvláště
mladých rodin, našlo způsob komunikace s církví a zdroj inspirace pro osobní rozvíjení
duchovního života, ale i sdělování víry. Pro mnohé z nás je prostředí internetu
a sociálních sítí cizí a nikdo (snad) nepochybuje o tom, že nikdy nenahradí osobní
kontakt, ale přesto už se digitální síť stala integrální součástí našeho života. Dokonce
i ten, kdo nemá počítač a neumí zacházet s moderními aplikacemi, určitě požádal
vnuka, aby se podíval na internetové stránky proboštství a zjistil tak aktuální stav
bohoslužeb, nebo pustil streamovanou mši svatou.
Vstupujeme do doby intenzivního očekávání Ducha svatého. Je to doba napětí:
Pán Ježíš už tu s námi není osobně, ale slíbil nám Přímluvce. Je to doba očekávání, ale
ne pasivity! Možná že každý nemůže šířit naději spojenou se smrtí, zmrtvýchvstáním
i nanebevstoupením Páně prostřednictvím televize, rádia, či internetu, ale každý
může sám prožívat radost z Boží přítomnosti a předávat ji dál. A každý máme
povinnost dívat se kolem sebe a ptát se: "Co ještě mohu udělat pro církev, pro bližní,
pro šíření evangelia, zvěstování radosti..." Kdybychom se ptali sami sebe a svého
rozumu, bylo by to stejně k ničemu. Ptejme se Ducha svatého, kterého máme všichni
již od křtu a biřmování. Kdo nemá Ducha svatého, jen ten může říci, že to nemá cenu,
nebo že nic sám nezmůže. Buďte si jistí, že každého z vás Duch volá ke službě a jestliže
volá, také dá schopnosti. Jen se musíme otevřít jeho volání, toužit po jeho povolání,
těšit se na jeho výzvy. Abychom zažili radost, nemusíme totiž čekat až na naše přijetí
do nebeských bran, ale můžeme s Bohem spolupracovat už nyní. A každá spolupráce
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s Bohem, i když se zdá těžká, je radostná a naplňující. Můžeme tak vytvořit
celosvětovou síť radosti a života plně přítomného ve všech oblastech lidství
a přesahující do radosti úplné a opravdové, do naší blažené vlasti.
P. Jenda Turek

Bez Ducha svatého by ...
- Bez Ducha svatého by pro nás byl Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou
osobností. Díky Duchu svatému je i dnes Ježíš živý, ten, který může působit v našich
životech.
- Bez Ducha svatého by bylo křesťanství jen hřbitovem. S Duchem svatým křesťanská
víra člověka uschopňuje plnohodnotně žít i ve všech protivenstvích.
- Bez Ducha svatého by byla Bible jen učenou knihou. S Duchem svatým se Bible stává
Božím slovem adresovaným do naší konkrétní situace.
- Bez Ducha svatého by bylo zvěstování Božího Slova jen jednou z mnoha informací.
S Duchem svatým se zvěstování stává posilou na cestě životem.
- Bez Ducha svatého by byly svátosti jen zajímavými zvyky, prázdnými rituály, či magií.
S Duchem svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu.
- Bez Ducha svatého by byla liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem.
S Duchem svatým se liturgie stává setkáním s Bohem.
- Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací a institucí. S Duchem svatým
se stává společenstvím a organismem přinášejícím osvobození a záchranu od zla.
- Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi sociální činností. S Duchem svatým se
charita stává osvobozující pomocí.
Duch svatý se nabízí každému!

Duch Svatý spojuje všechny kameny
(z myšlenek sv. Charbela)
Křesťanství není ani náboženstvím chrámu, ani náboženstvím knihy
Křesťanství není ani náboženstvím chrámu, ani náboženstvím knihy. Křesťanství
je osoba Ježíše Krista. Boží dům je založen na Kristu a vy sami jste jeho živými kameny.
Duch Svatý je spojným kamenem, svorníkem klenby. Buďte si jisti, že když Kristus sám
nebude základem každé vaší stavby, tak stavba spadne. Nekochejte se obřími
budovami, které postavili lidé, rozboří se, ať jsou vysoké, jak chtějí. Čas je srovná se
zemí.
Když už pozdě zjistíte, že vaše budova není postavena na Kristu, celou ji rozeberte
a začněte znovu. Jedna jediná zeď postavená na Kristu je lepší než vysoká věž, které
hrozí, že se zřítí silou větru.
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Duch Svatý spojuje všechny kameny
Kristus nese celou stavbu, Duch Svatý spojuje všechny kameny celé klenby
a podpírá všechny zdi. Duch Svatý je duší lásky, která je svorníkem. Pokud odejmete
Ducha, zničíte svorník, kameny vypadnou a celá stavba se zboří. Každý kámen má
v budově své místo. Každý kámen je stvořen, aby byl na svém místě. Pokud jeden
chybí, zůstane po něm škvíra, skrze niž bude pršet, foukat, dovnitř se dostane prach
i přívaly deště. Touto mezerou budou mít dovnitř přístup venkovní živly.
Nechte se opracovávat
Vytrvejte na Pánově staveništi. Buďte pilní a budujte království. Buďte živými
kameny v chrámu Páně. Nechte se umístit Pánovýma rukama, on je pravým
stavitelem. Nechte se opracovat, zbavte se všeho, co je na vás nabaleno, a dovolte
doplnit, co vám chybí. Ať vám on sám určí tvar, velikost a místo. Ať jste velkým nebo
malým kamenem, každý z vás máte místo, pro které jste byli navrženi a opracováni.
Odevzdejte se Pánu, aby s vámi stavěl. Tak se dostanete na své pravé místo. Neste
kameny umístěné nad vámi a podpírejte ty, které vás obklopují. Opřete se o ty, které
jsou pod vámi. Kristus nese vše a Duch Svatý vás sjednocuje a vede.
Převzato z www.pastorace.cz

Z liturgického kalendáře
Neděle

16. 5.

– 7. neděle velikonoční

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

17. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.
21. 5.

Sobota

22. 5.

– památka sv. Paschala Baylona, řeholníka
– památka sv. Jana I., papeže a mučedníka
– památka sv. Iva, kněze a památka sv. Petra Celestýna, papeže
– památka sv. Klementa Marie Hofbauera
– památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů,
mučedníků
– památka sv. Rity z Cascie, řeholnice

Neděle

23. 5.

– slavnost Seslání Ducha Svatého

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Sobota

24. 5.
25. 5
26. 5.
27. 5.
29. 5

– památka Panny Marie, Matky církve
– památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
– památka sv. Filipa Neriho, kněze
– svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
– památka sv. Pavla VI., papeže

Neděle

30. 5. – slavnost Nejsvětější Trojice
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OZNÁMENÍ:
Upozornění
Ve středu 19. května bude v proboštském kostele mše sv. již ráno od 8.00 hod.
Večer se koná ekumenická pobožnost za Hospic sv. Kleofáše v evangelickém kostele
v parku. Začátek je od 18.00 hod.

Výročí
V sobotu 22. května oslaví své 55. narozeniny někdejší kaplan v J. Hradci a nyní
administrátor v Kamenici nad Lipou P. Václav Šika. Srdečně gratulujeme a přejeme
hojné Boží požehnání do dalších let.

Mše v klášteře sv. Kateřiny
Se začátkem druhé části liturgického mezidobí se budou opět konat mše sv. ve všední
dny (úterý a čtvrtek) v jindřichohradeckém klášterním kostele sv. Kateřiny. Poprvé se
tak stane v úterý 25. května od 18.00 hod. Večerní nedělní mše sv. budou zatím
nadále v kostele proboštském.

Vikariátní schůze
Ve čtvrtek 27. května se v Jindřichově Hradci uskuteční schůze kněží našeho vikariátu.
Mše sv. bude v tento den slavena již od 9.30 hod. Večerní mše sv. poté již nebude.

Pouť „u Paulánů“
Tradiční Paulánská pouť v Klášteře u Nové Bystřice se uskuteční v neděli 30. května.
Mše sv. bude sloužena od 10.00 hod.

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům
V neděli 9. května se při sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům, především
těm na Blízkém východě, vybralo 10.750,- Kč.

Bohoslužby ve farnostech
v neděli 23. května budou mše sv. ve Strmilově a Jarošově nad Nežárkou (8.00 hod.),
v Kunžaku (9.30 hod.) a Nové Včelnici (11.00 hod.) V Deštné a Kostelní Radouni
budou v 11.00 hod. bohoslužby slova. V Deštné bude mše sv. sloužena již v sobotu
od 17.00 hod.
V neděli 30. května pak bude mše sv. ve Strmilově (8.00 hod.) a Kunžaku (9.30 hod.).
Dále i v Kostelní Radouni (11.00 hod.) a poutní mše sv. na Červené Lhotě (15.00 hod.)
V Nové Včelnici bude od 11.00 hod. bohoslužba slova. V Jarošově a Deštné
bohoslužby nebudou.
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Úmysly mší sv. od 17. do 30. května 2021
Po 17. 5.
8.00 P

Za † sestry Marii, Janu
a Jitku a duše v očistci

Po 24 5.
8.00 P

Za Charitu v J.
Hradci

Út 18. 5.
18.00 P

Za Jindřicha Svobodu
a rodinu

Út 25. 5.
18.00 K

Za † Jaroslava
Petráka a rodiče

St 19. 5.
8.00 P !!!

Za † Marii a Jaroslava
Petrákovy a jejich
rodiče

St 26. 5.
18.00 P

Za † Jaroslava
Galeho

Čt 20. 5.
18.00 P

Za † Ivo Kloboučníka
a jeho † rodiče

Čt 27. 5.
9.30 P !!!

Za naplnění
povolání mladíka
Jiřího

Pá 21. 5.
18.00 P

Za duše v očistci

Pá 28. 5.
18.00 P

Za naplnění
povolání mladíka
Josefa

So 22. 5.
17.00 P

Za † Alžbětu Burešovou So 29. 5.
a syny Jaroslava
17.00 P
a Oldřicha

Za Marii Plachou,
její děti, vnoučata
a pravnoučata

Ne 23. 5.

P 9.30 hod.
Za farnosti
P 18.00 hod.

P 9.30 hod.
Za farnosti
P 18.00 hod.

slavnost Seslání
Ducha Svatého

Ne 30. 5.
slavnost
Nejsvětější
Trojice

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 26. 5. 2021
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