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Svátek Povýšení svatého kříže 14. září
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Ježíšův kříž nás učí, že k životu patří prohry i vítězství. Nemáme se tedy
bát zlých okamžiků. Osvěcuje je totiž právě kříž, který je znamením Božího
vítězství nad zlem. Satan byl sice zničen a spoután, ale nepřestává se chovat
jako vzteklý pes a pokusíš-li se ho pohladit, zničí tě – řekl papež František v
homilii při ranní mši v domě sv. Marty. Když rozjímáme o křesťanském
znamení kříže, zamýšlíme se nad znamením porážky, ale také vítězství.
„Nemějme strach rozjímat o kříži jako o okamžiku porážky a prohry. Když
se Pavel zamýšlí nad tajemstvím Ježíše Krista, vyslovuje silné věci, říká, že
Ježíš se zřekl sám sebe, sám sebe zničil, učinil se hříchem až do konce, přijal
všechen náš hřích, hřích celého světa, stal se cárem, odsouzencem. Pavel se
nebál ukazovat tuto prohru. I to může trochu osvítit naše zlé chvíle,
okamžiky naší prohry. Kříž je však pro nás křesťany také znamením vítězství.“
Ve Čtvrté knize Mojžíšově čteme o reptajícím židovském národě, který byl
potrestán jedovatými hady. Je to odkaz na dávného hada, Satana, Velkého
žalobníka – připomněl papež František. Hospodin řekl Mojžíšovi, aby udělal
hada a vztyčil ho na kůl. Vyvýšený had, který přinese záchranu, je proroctvím
o Ježíši. Ježíš, který se sám učinil hříchem, zvítězil nad původcem hříchu,
potřel hada. Na Velký pátek se Satan radoval – pokračoval papež. Radoval se
tolik, že si nepovšiml nástrahy, do níž měl padnout.
„Naším vítězstvím je Ježíšův kříž, vítězství nad naším nepřítelem, dávným
hadem, Velkým žalobníkem.“ V kříži – zdůrazňuje Svatý otec – „jsme spaseni,
skrze Ježíšovo sestoupení až na úplné dno, avšak silou jeho božství.“
Ježíš je vyvýšen a Satan zničen. Ježíšův kříž pro nás musí být přitažlivý.
Máme na něj hledět, protože dává sílu pokračovat kupředu. Ďábel, který byl
zničen, ještě štěká, vyhrožuje, avšak – jak říkali otcové církve – je to pes
upoutaný řetězem, ale nepřibližuj se a nepokouše tě. Pokud ho půjdeš
pohladit, pokud se jím necháš okouzlit jako pejskem, připrav se, že tě zničí.“
Náš život jde dál s Kristem vítězným a zmrtvýchvstalým, který nám posílá
Ducha svatého, ale také s tímto uvázaným psem, k němuž se nemáme
přibližovat, aby nás nepokousal – dodal papež František.
„Kříž nás učí, že v životě jsou prohry a vítězství. Musíme být schopni
přijímat porážky. Nést s trpělivostí také prohry našich hříchů, protože On již
za nás zaplatil. Přijímat je v Něm, prosit o odpuštění v Něm, ale nenechat se
svést tímto uvázaným psem. Bylo by pěkné, kdybychom si dnes doma
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vyhradili pět, deset, patnáct minut před křížem. Ať už tím, který máme doma
na stěně nebo na růženci, a hledět na něj, jako na znamení naší porážky,
která přináší pronásledování a ničí nás, ale také znamením našeho vítězství,
protože na něm zvítězil Bůh.“
Převzato z Vatican News
https://www.vaticannews.va/cs/papez-frantisek/kazani-z-domu-svmarty/2018-09/papez-frantisek-nad-velkym-zalobnikem-vitezi-jezisuvkriz.html

Povýšení svatého kříže, Giambattista Tiepolo
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Rozhovor s farním vikářem P. Miroslavem Štruncem
Milovat Boha a druhého člověka

Můžeš něco říci o své rodině?
Jsem jedináček a mé kořeny jsou v Českých Budějovicích. Mamka je
učitelkou němčiny a táta nástrojař.
Pocházíš z křesťanských poměrů?
V naší rodině jsou všichni pokřtěni a vždy jsme slavili křesťanské Velikonoce a
Vánoce. Do kostela ale pravidelně chodila jen babička.
Co tě ve škole bavilo a co nebavilo?
V tomto směru jsem nebyl nijak vyhraněný. Až na teologické fakultě mě
začala hodně bavit latina a baví mě stále. Latinu se snažím popularizovat a
nenásilně přibližovat lidem. Třeba tím, že jim ukazuji krásu římské kultury a
hlubokou moudrost církevních Otců.
Čím bys asi byl, kdybys nebyl povolán?
Závodníkem rallye (smích). Ale vážně: být závodníkem byl opravdu jen
dětský sen. Řízení mě baví, ale po pravdě vůbec nevím, jak bych skončil.
Možná bych měl rodinu, ale možná bych celý život jen promarnil. Nevím. V
teologii říkáme, že člověk je schopen Boha – latinsky capax Dei. Můžeme
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tedy za ním jít, objevovat jeho stopy ve světě, který stvořil. Máme v sobě
něco, díky čemu víme, že je dobré někdy zvednout hlavu a dívat se do nebe.
Na druhou stranu ovšem také všichni máme tu zkušenost, že někdy
inklinujeme k něčemu špatnému. Víme, že je to špatné, a přesto to uděláme
– říkáme tomu hřích. Stále se tedy modlím k dobrému Bohu, aby mě – jak se
to píše v jednom žalmu – stále vedl po cestě svých přikázání. A ta jsou, jak
víme z evangelia, hlavně dvě: milovat Boha a druhého člověka.

Jak došlo k tvému povolání? Bylo to najednou, nebo jsi dozrával postupně?
Bylo to hodně postupné (smích). Vystudoval jsem střední školu se
zaměřením na obchod. Měl jsem už tenkrát během praxí v nejrůznějších
supermarketech určité křesťanské povědomí, a když jsem se před maturitou
rozhodoval, co budu dělat dál, vybral jsem si Teologickou fakultu Jihočeské
univerzity. Tam jsem poznal některé kněze. Díky nim jsem začal chodit do
katedrály – již jako věřící – a po čase jsem začal i ministrovat. V katedrále
jsem potkal také dva duchovní, kteří mě na začátku mé nové životní cesty
nejvíce ovlivnili. Byli to pan děkan Zdeněk Mareš a otec biskup Jiří Paďour. A
právě otce biskupa jsem potom často navštěvoval a on mi vyprávěl o životě,
o kněžství a službě Bohu. Asi po roce těchto hovorů mi otec biskup Jiří
doporučil studium v kněžském semináři. Zároveň jsme se ale dohodli na
roční lhůtě na rozmyšlenou. Požádal jsem ho o radu, zda bych ještě před
takovýmto důležitým rozhodnutím neměl změnit prostředí, ve kterém jsem
našel víru. S jeho požehnáním jsem tedy ukončil studium na teologické
fakultě a začal pracovat v Datartu, což je ten známý obchod s elektronikou.
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Celkem se mi v tom dařilo, bavilo mě prodávat televize, a když zrovna chvíli
nebyli na mém oddělení žádní zákazníci, tak jsem měl v regále schovanou
učebnici latiny a opakoval si slovíčka. Dokonce se ze mě potom stal prodavač
měsíce. Dvojnásobný. Byl to pro mě skutečně důležitý rok. Protože i když
jsem většinu času trávil mezi nevěřícími lidmi, sílilo ve mně stále více
odhodlání stát se knězem. Toužil jsem po tom, že tak, jak nyní povídám
zákazníkům o vlastnostech televize, budu jednou lidem hlásat Boží slovo. A
je to pro mě důležitá zkušenost, ze které stále čerpám. Zjistil jsem tenkrát
totiž, že oni většinou ti zákazníci poznají, lžete-li jim a ta televize, kterou se
jim snažíte prodat, je ve skutečnosti laciný krám. A myslím, že s naší
duchovní službou je to stejné: lidé poznají, jestli s tím Bohem, o kterém jim
říkáte, také skutečně žijete. To ostatně říká v evangeliu sám Pán Ježíš – totiž,
že ovce poznají pastýřův hlas a za jiným nejdou.

Co ti dalo studium v Římě?
Kromě vynikajícího vzdělání jsem si uvědomil sílu zvláštního genia loci
Věčného města. Díky tomu se například velmi prohloubilo mé přátelství s
mnoha lidmi, se kterými jsem předtím v Budějovicích žádné zvláštní vztahy
neměl. Při návštěvách v Římě na ně i na mě – na nás společně – něco
zapůsobilo a pak jsme se často velice sblížili. Dnes mám nejlepší vztahy s
těmi, se kterými jsem se mohl setkat v Římě. Do této kategorie patří i tradice
darování budvarského piva Svatému Otci papeži Františkovi. Na to, že tradice
pokračuje již čtvrtým rokem, měla určitě zásadní vliv i skutečnost, že pan
Dvořák (pozn. redakce: generální ředitel pivovaru Budějovický Budvar)
navštívil Řím a mohl osobně předat pivo papeži.
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Co pro tebe znamená kněžské svěcení?
Je to dovršení toho, co začalo rozhovorem s otcem biskupem Jiřím před
mnoha lety. Z vděčnosti k němu jsem hned po vysvěcení navštívil jeho hrob a
znovu mu slíbil to, co mě vždy učil: když si vybereš službu Bohu, musíš mu
zůstat věrný; můžeš být inteligentní, jak chceš a umět kdovíkolik latinských
frází, ale Boha nikdy nepřelstíš. Stále mám na paměti, co mi řekl, než opustil
tento svět: „Člověka i biskupa můžeš přelstít, ale Boží soud nikdy.“
Čemu budeš jako kněz nejvíce věnovat?
Cítím, že bych měl hodně chodit za lidmi na okraji společnosti. A také budu
co nejčastěji vycházet z kostela a žehnat lidem, kteří se poctivě o něco snaží
a tvrdě pracují – třeba otevírají nové dílny, továrny, restaurace, nebo stavějí
domy. Myslím totiž, že kdo žije upřímně sám k sobě i k ostatním lidem, musí
Boha dříve či později nalézt. A on, Bůh, se mu dá poznat.
Autor: Ing. Petr Samec, Dr.
Foto: Jaroslav Sýbek, Českobudějovický Deník; L’Osservatore Romano
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Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení B, druhý cyklus feriálního lekcionáře.
Neděle

5. 9.

– 23. neděle v mezidobí

Středa

8. 9.

– Svátek Narození Panny Marie

Neděle

12. 9. – 24. neděle v mezidobí

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.

Neděle

19. 9. – 25. neděle v mezidobí

– Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa, učitele církve

– Svátek Povýšení svatého kříže
– Panny Marie Bolestné
– Památka sv. Ludmily, mučednice
– Památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, mučedníků

Oznámení:
Dovolená probošta
V době od 5. do 17. září bude probošt Ivo Prokop čerpat řádnou dovolenou.
Zastupuje farní vikář P. Miroslav Štrunc. V neodkladných záležitostech se na
probošta obracejte prostřednictvím SMS zpráv.
Sbírka na bohoslovce
Podpořit studium i seminární průpravu bohoslovců českobudějovické
diecéze můžete prostřednictvím kostelních sbírek v neděli 5. září, které jsou
určeny k tomuto důležitému záměru.
Mše ve Vlčicích
Poutní mše sv. k svátku Narození Panny Marie bude sloužena v kapli ve
Vlčicích mezi Kunžakem a Strmilovem ve středu 8. září. Začátek od 16.00
hod. V tento den nebude mše ve Strmilově.
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Bohoslužba v Políkně
V neděli 12. září se od 14.00 hod. uskuteční poutní bohoslužba slova v
mariánské kapli v Políkně.
Michnovské slavnosti
Jako každý rok se i letos uskuteční oblíbené Michnovské slavnosti se
souborem staré hudby Ritornello pod vedením pana Michaela Pospíšila.
Upozorňujeme zvláště na Rekviem za Adama Michnu, které bude slouženo v
pátek 17. září od 18.00 hod. v proboštském kostele a v neděli 19. září na
procesí s Palladiem země české, od trojičního sloupu na náměstí Míru, které
bude předcházet dopolední mši sv. v proboštském kostele. Začátek procesí
bude již v 9.15 hod. a z důvodu procesí se před mší nebude mimořádně
zpovídat. Další program Michnovských slavností najdete na plakátech.
Pozvání na přednášku
Již předem zveme na přednášku pana farního vikáře Miroslava Štrunce na
téma Česká papežská kolej v Římě ve středu 22. září od 18.45 hod. v sále na
proboštství, kterou zahájíme Covidem přerušené středeční vzdělávací
setkávání.
Mše se zaměřením pro rodiče s dětmi
Více jak rok jsme nemohli slavit mše se zaměřením pro děti a mládež. Nyní
chceme tento zvyk opět obnovit. Rádi bychom se dotázali rodičů s dětmi,
který termín byste viděli jako optimální pro konání „dětských“ mší svatých.
Sobotu večer, nedělní dopoledne či nedělní večer? Budeme rádi za vaše
náměty a těšíme se na setkávání.
Beseda
Zveme Vás na přátelské a neformální setkání s panem poslancem Janem
Bartoškem. Uskuteční se na farním dvoře v pondělí 20. 9. Od 17 hodin. Čeká
na Vás občerstvení a možnost dozvědět se něco nového. Těšíme se na Vás.
Za organizátory Karel Bajer a Tomáš Petrů.
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PÁTEK 17.9.2021
17:30 / Slavnostní příjezd lebky sv. Ludmily na Tetín a modlitba za vlast (Tetín)
17:45 / Svatoludmilské nešpory (kostel sv. Ludmily, Tetín)
19:30 / Přijetí delegace s papežským legátem (radnice, Beroun)
19:45 / Putovní kino - 3Bobule (před vinotékou Dr. Aksamita 105, Tetín)
20:00 / Open air koncert: Má vlast – Český symfonický orchestr pod taktovkou Jana
Talicha (Husovo náměstí, Beroun)
SOBOTA 18.9.2021
10:00 - 18:00 / Burčáková slavnost (vinotéka)
10:00 – 10:50 / Duchovní program (louka)
11:00 - 13:00 / Národní poutní mše svatá celebrovaná papežským legátem (louka)
19:30 – 22:00 / Večerní koncerty – (The Backwards, Abba World Revival)
Kulturní program centrum obce a Tetínský trh (14:00 – 20:00)
Pódium u kostela sv. Jana Nepomuckého
14:00 – 15:00 / Koncert Jiří Pavlica & Hradišťan
15:30 – 16:30 / Legenda o sv. Ludmile a sv. Václavu, Divadlo KA2
17:00 – 17:30 / Prezentace Cyrilometodějská stezka
18:00 – 19:30 / Angel-y, Pantomimický dialog V. Hybnerové a L. Kašiarové
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Úmysly mší sv. od 6. do 19. září 2021
P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie
K – klášterní kostel sv. Kateřiny
Ranní mše sv.: Ne 9.30 hodin, Po 8.00 hodin
Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18 hodin
Za více víry a lásky

Po 13. 9. P Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl

Po 6. 9.

P

Út 7. 9.

K Za + Oldřicha Petráka, Út 14. 9. K Za + Iva
Michala a Milana
Kloboučníka, jeho
Šulku a Marii
živé i + příbuzné a
Václavovou
blízké

St 8. 9.

P Za uzdravení
nemocných

Čt 9. 9.
K

Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl

St 15. 9.

P Za bratra Pavla s
rodinou

Čt 16. 9. K Za uzdravení
nemocných

Pá 10. 9.

P Za rodiče a jejich
nenarozené děti

Pá 17. 9. P Za tety Matouškovy

So 11. 9.

P Na poděkování za 30
let manželství

So 18. 9.

P Za + Ivu Dohnalovou
a Ladislava Dohnala

P: Za farnosti
K: Za Karla Přibyla a
jeho rodinu a duše v
očistci

Ne 19. 9.

P: Za farnosti
K: Za + Marii a
Josefa Tušerovy a
jejich sourozence

Ne 12. 9.
24. neděle
v mezidobí

25. neděle
v mezidobí
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