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3. dubna 2022

Velikonoce

Rafael, Vzkříšení Krista

Duchovní správa v J. Hradci Vám přeje pokojné a radostné
velikonoční svátky.
Prob. Ivo Prokop
P. Miroslav Štrunc
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O Velikonocích a mrkvi
Nedávno jsem zadal do internetového vyhledávače slovo „duše“. Během
chvilky se mi to automaticky doplnilo na „dušená mrkev“ a vyskočily na mne
desítky receptů na tento pokrm. Zasmál jsem se tomu, ale také mne tento
bizarní úkaz přiměl k zamyšlení, jak se proměňuje to, co je pro nás důležité.
Kdyby fungoval nějaký internetový vyhledávač před dvěma staletími, pak by
asi nejčastěji lidé hledali spojení „jak spasit svou duši“, jak se dostat do nebe.
Před sto léty už by to asi byla jiná otázka: „existuje duše?“ Jsme něco víc než
jen tělo, biologický stroj? Přetrvá něco smrt? A dnes z těchto velkých otázek
zbylo poněkud přízemní „jak udělat dušenou mrkev“.
Myslím, že to velmi dobře naznačuje, jak jsme téměř škrtli nejdůležitější
otázky, na něž se snažili najít odpověď učenci i prostí lidé od starého Egypta
a Řecka až po nedávné duchovní učitele či teology na II. vatikánském koncilu.
Dnes jsme však na to pro samé pozemské starosti i radosti pozapomněli.
Žijeme spíš pro dnešek, pro tělo, které krmíme biodobrotami a trápíme ve
fitcentrech, a na duši poněkud zapomínáme. Cíl našeho putování se nám do
značné míry ztrácí. Ovšem i u mnohem lepších kulinárních lahůdek, než je ta
dušená mrkev, nás může z ničeho nic napadnout, proč tady vlastně jsme a co
s námi bude, až uplynou naše dny a tento život skončí. Covid a válka nám
najednou brutálně ukázaly to, co nám naznačuje každé úmrtí, s nímž se
setkáváme, každé parte, které spatříme na vývěsce v Klášterské ulici.
Jsme tu na dobu určitou, dostali jsme pouze turistické krátkodobé vízum,
nemůžeme počítat s tím, že bychom si tady na zemi vyřídili trvalý pobyt. Při
bohoslužbách Popeleční středy se to říká natvrdo: „Pamatuj, člověče, že jsi
prach a v prach se obrátíš“. Na člověka by takovéto přemýšlení mohlo
působit depresívně a mohlo by mu při tom přestat chutnat. To se nemám z
ničeho radovat? Nic plánovat? To mám jen počítat, jak se mi to krátí, a jezdit
se dívat na krematorium, abych věděl, do čeho jdu?
Právě proto, abychom snad neskončili jen u té dušené mrkve a jejích
sofistikovanějších variant, u pouhého pozemského plahočení, ale i proto,
abychom se stále neděsili toho, co nás čeká v budoucnu, a neutíkali před tím,
oslavujeme každý rok Velikonoce. Svátky, které jsou na jedné straně
naprosto realistické a drsné: je to vlastně připomínka justiční vraždy,
nespravedlivého odsouzení, zbičování a ukřižování naprosto spravedlivého a
laskavého člověka – Ježíše Krista. Příběh, jakých se v smutné historii lidstva
stal nespočet.
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Na straně druhé však to jsou i svátky plné úžasné naděje. Pokud by
velikonoční příběh končil jen přivalením kamene ke vchodu do hrobky a pak
následovala jen temná noc, ticho, mlčení a trvalé „nic“, bylo by slavení
Velikonoc pouhou truchlohrou, připomínkou jedné slavné porážky dobra a
iluzí. Naštěstí však Ježíšův hrob nezůstal uzavřený navždy, neobklopila jej
trvalá noc, beznadějné mlčení a zapomenutí. To, že dodnes, už téměř dva
tisíce let, s radostí oslavujeme Velikonoce, je díky tomu, že to tenkrát
pokračovalo dál.
Ti, kdo tomu byli nablízku a prožívali předtím neprosté zhroucení všech
nadějí, ohromnou depresi a zármutek, najednou pocítili neskutečnou radost,
byli naplněni štěstím, odvahou i vnitřním pokojem. Nenechali si to pro sebe,
ale šli s tím na veřejnost, do celého světa a předávali dalším a dalším lidem
senzační zprávu, že Kristus, ačkoliv byl zabit a pohřben, přeci přemohl smrt a
z hrobu vstal. Žije, pomáhá, je s námi, i když odešel do nebe k svému Otci.
Odešel, aby nám ukázal cestu a připravil místo v trvalém a nádherném
domově, kde se shledáme a nebudeme se muset už nikdy rozloučit.
Ježíš nám svou smrtí a zmrtvýchvstáním odpověděl na nejhlubší otázky,
které si klademe či které se nám, i když nechceme, stále znovu vnucují. Je tu
smrt, bude se mne týkat, ale není to konec, je to naopak začátek něčeho
skvělého, nač se mohu těšit. Na zemi to se mnou nemusí dopadnout skvěle,
mohu tu ledasco ztratit, hodně vytrpět, mohu častokrát prohrát, ale Bůh mi
vše tisícinásobně vynahradí. Co ztratím z lásky, co rozdám, oč přijdu pro
dobrou věc, to nakonec definitivně získám, to mi přinese požehnání.
Někdy se věci v tomto světě a v našem životě zdají nesmírně
komplikované, spletité, nejasné. Ale všechno to nakonec Bůh dobře řídí a
vede k správnému cíli. Nemusíme mít obavy, ani když rachotí víka na
hrobech našich plánů a když pohřbíváme své mládí, úspěchy a jistoty. Snad
bychom mohli přirovnat Boží cesty, po nichž nás vede, k budování železnice.
Kvůli tomu, aby zbytečně neztrácela dosaženou nadmořskou výšku, nebývá
vždy přímá a rovně směřující k cíli. Jde po vrstevnici. Klikatí se, někdy se zdá,
že se od cíle úplně vzdaluje či jej míjí, musí jít hlubokými zářezy a po
vysokých náspech a viaduktech, ale nakonec spolehlivě dovede vlak na cílové
nádraží a to tak, aby nemusel vynakládat zbytečně energii.
Tak i my, až dorazíme do cíle, zjistíme, že ta naše trasa byla optimálně
naplánovaná, dokonale vytyčená právě pro nás. Abychom bezpečně dosáhli
„spásy duše“, nezůstali v půli cesty, využili všechny možnosti a příležitosti,
které nám život poskytl a nakonec se shledali ne v nějakém záhrobí jako
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oživení nebožtíci, jakési mátohy či přeludy, ale tam, kde poznáme, co to je
pravý domov a skutečné přátelství, co to je opravdu a navždy žít.
Prob. Ivo Prokop

Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení C, postní a velikonoční lekcionář.
Neděle

3. 4.

– 5. neděle postní

Neděle

10. 4. – Květná neděle

Čtvrtek
Pátek
Sobota

14. 4. – Zelený čtvrtek, památka Poslední večeře Páně
15. 4. – Velký pátek, památka Umučení Páně
16. 4. – Bílá sobota

Neděle

17. 4. – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Pondělí
18. 4. – pondělí v oktávu velikonočním
(všechny ostatní dny tohoto týdne spadají do velikonočního oktávu)
Neděle

24. 4. – 2. neděle velikonoční /svátek Božího milosrdenství/

Oznámení:
Křížová cesta v parku
V sobotu 9. dubna se od 14.00 hod uskuteční pobožnost křížové cesty
v Mertových sadech. Začíná se u první kapličky za Nežáreckým mostem a
putuje se ke kostelu sv. Jakuba.
Mše 13. dubna
Ve středu Svatého týdne 13. dubna bude sloužena mše sv. v proboštském
kostele již ráno od 8.00 hod. Večerní mše sv. nebude.
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Narozeniny P. Valáška
Dne 13. dubna se dožívá šedesáti let bývalý správce naší farnosti P. Ivo
Valášek, působící nyní ve farnosti Klobouky u Brna. Blahopřejeme a
vyprošujeme další požehnanou kněžskou službu.
Upozornění
Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu před Velikonoční vigilií se
nebude zpovídat z důvodu přípravy liturgických obřadů.
Obřad umývání nohou
I letos prosíme, aby se přihlásilo dvanáct mužů, kteří budou ochotni zúčastnit
se starobylého obřadu zvaného „mandatum“ – mytí nohou při večerní mši
na Zelený čtvrtek. Na stolku v kostele bude k dispozici listina, na níž se
můžete zapsat.
Křížová cesta pro rodiny s dětmi
Na Velký pátek 19. dubna se od 10.00 hod. uskuteční tradiční dětská křížová
cesta pro rodiny. Ke společnému putování se sejdeme v proboštském kostele
a společně doputujeme parkem ke kostelu sv. Jakuba.
Velkopáteční sbírka
Při obřadech Velkého pátku bude v kostele k dispozici kasička, do níž
můžeme přispět ve prospěch křesťanů obývajících Svatou zemi, kteří se často
nacházejí ve velmi obtížné situaci.
Adorace
Na Velký pátek 15. 4. a na Bílou sobotu 16. 4. bude možno během dne
navštívit proboštský kostel a adorovat zde umučeného Spasitele. Prosíme,
aby se zájemci zapsali na listinu, která bude v předstihu k dispozici v kostele.
Kostel by neměl zůstat ani na chvíli prázdný.
Mše za pomáhající instituce
Ve středu 20. dubna se od 18.00 hod. koná v proboštském kostele mše sv. za
pomáhající instituce v našem městě (hospic, charita, diakonie a další) jejich
klienty, příbuzné i zaměstnance.
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Završení synody v diecézi
V sobotu 23. dubna se slavnostně uzavře diecézní fáze synody vyhlášené
papežem Františkem. Od 9.30 hod. bude v českobudějovické katedrále
probíhat vyhlášení závěrečného shrnujícího dokumentu z naší diecéze a poté
bude od 11.00 hod. biskup Mons. Kročil sloužit děkovnou mši sv.
Postní almužna
Postní kasičky, do nichž jsme spořili v době přípravy na Velikonoce, přineste
prosím do 24. dubna na proboštství či do sakristie, aby mohla být uspořená
almužna odeslána na charitativní a pastorační účely.
Vikariátní schůze
Ve čtvrtek 28. 4. proběhne na proboštství v J. Hradci setkání kněží a
představitelů institucí vikariátu Jindřichův Hradec. Mše sv. bude
v proboštském kostele v 9.30 hod. Večerní mše sv. v klášteře zůstává beze
změny.

Národní modlitební úmysl
Za nová kněžská a řeholní povolání
Modleme se za ty, kteří uvažují o povolání ke kněžství, jáhenství a
zasvěcenému životu, aby poctivě naslouchali Pánovu hlasu a odvážně
odpověděli na jeho volání. Každé životní povolání má svá semínka v rodině,
kořeny v dospělých lidských vztazích a zkouškami prochází ve společenství,
ve kterém se vyhraňuje. V povolání ke kněžství, jáhenství a zasvěcenému
životu nachází jednotlivý křesťan rozvinutí svého křtu: zasažen láskou
Nejsvětější Trojice nemůže jinak než zasvětit se službě Boží: ve službě pro
společenství (kněz), k lásce bližnímu, která je zdrojem pro hlásání evangelia
(jáhen) a v trvalém rozlišování pro Boží království (zasvěcený život).
Modlitbou se připravujeme tyto dary kolem sebe v Božím lidu objevovat a
přijímat s vděčností Bohu a lidem.
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Představujeme naše farní společenství
Modlitby mužů
Hnutí Modlitby otců vzniklo také v Anglii z iniciativy diákona Maurice
Williamse. Sdružuje jak duchovní, tak fyzické otce a má za cíl modlit se za
svět a za pokoj v rodinách. Také, aby muži přijali svou pravou úlohu a ukázali,
co skutečně znamená „být otcem“. Modlitby mužů vznášené k našemu Bohu
se hlavně zaměřují:
1. Na prosby za naše duchovní otce, kněze a řeholníky, kteří potřebují naši
modlitbu, lásku a podporu v jejich velkém povolání. Mnozí z nich odpověděli
na Boží volání tím, že se vzdali perspektivy rodinného života a soustředili se
na práci, ke které je Bůh povolal. Chválíme Boha a děkujeme mu za každého
z nich. Problém je v tom, že často lehce na nich nacházíme chyby a
nepřipouštíme si, že jsou to jenom lidé! Často místo lásky projevujeme
nespokojenost. Ale právě proto, že jsou tím, čím jsou, bývají hlavním cílem
nejvyššího zla.
2. Svobodní otcové - muži, kteří se nikdy neoženili a ti, kteří jsou ovdovělí,
mají zvláštní roli. Doufáme v jejich modlitbu z hloubky srdce, kdykoliv je to
možné, na podporu našeho duchovenstva, řeholníků a ženatých mužů. Tímto
způsobem vykonávají svoje zvláštní poslání jako svobodné osoby.
3. Fyzičtí otcové - muži s rodinami mají plno problémů se svou úlohou
otců. Modlíme se za sílu unést svoji zodpovědnost, abychom neztratili cestu
v životě. Protože Bůh může změnit věci, které my nemůžeme, řekl: „Proste a
dostanete“. Ne „možná dostanete“, ale „dostanete“. Víme, že Bůh nás nikdy
nezklame, spoléháme na jeho slovo.
Zde v Jindřichově Hradci se scházíme ve čtvrtek v 19:00 v kapli na
proboštství. Někdy se může stát, že musíme setkání z nějakého důvodu
zrušit. Každý, kdo se k nám připojí, pomáhá nám všem.
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VELIKONOCE V ČESKÉ KANADĚ
MŠE SVATÁ S MODLITBOU ZA DÉŠŤ A ŽEHNÁNÍM
NOVÝCH LITURGICKÝCH PŘEDMĚTŮ

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
NEDĚLE 17. 4. 2022
17:00 HOD
KOSTEL SV. JILJÍ V ČÍMĚŘI

Pomoc Ukrajincům na Charitě Jindřichův Hradec
Zvonek drnčí. Na Charitu Jindřichův Hradec přichází žena s dětmi z
Ukrajiny. Sociální pracovnice otevírá dveře. Jsou tu již ubytovaní, ale teď
potřebují doprovodit na úřad a chybí jim potraviny a nějaké oblečení. S
takovými a podobnými potřebami nás doposud navštěvovala řada Ukrajinců.
Válka zasáhla do chodu Charity. Celý březen jsme se naplno věnovali pomoci
ukrajinským utečencům prchajícím před běsněním Ruska.
Na Jindřichohradecku jsou jich při nejmenším stovky. Doprovázení na
úřady či k lékaři, ukázat, co kde ve městě najdou, výdej potravinové i jiné
materiální pomoci včetně oblečení, hygienických a domácích potřeb,
komunikace s dobrovolníky a překladateli, sociální poradenství včetně
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pomoci s hledáním ubytování a zaměstnání apod. Výčet by mohl pokračovat.
Také vypomáháme jako ostatní Charity v diecézi na KACPU - Krajském
asistenčním centru pomoci Ukrajincům na letišti Planá - České Budějovice.
Povedlo se toho již mnoho. Důležitá je ve všem našem snažení pomoc
dobrého Boha, který vše uspořádává.

Vzhledem k tomu, že jsme v dennodenním kontaktu s utečenci, kteří se
přirozeně snaží primárně zajistit si ubytování, práci a případně školu pro děti,
rozhodli jsme se jim také zprostředkovat přístup k duchovnímu životu.
Připravili jsme pro ně přehledný plakátek, který jsme nechali přeložit do
Ukrajinštiny, s rozpisem bohoslužeb v Jindřichově Hradci. Budou také v
kostelech v Jindřichově Hradci. Prosíme o jejich předání Ukrajincům, které
máte v dosahu. V online podobě je také k nalezení na webu charity
jindrichuvhradec.charita.cz.
Jsme vděční za zapojení a pomoc každého z farnosti. Ať už jde o modlitby,
ubytování Ukrajinců, pomoc s tříděním komodit na Výdejně Samaritán,
materiální dary nebo finanční účast a další pomoc. Srdečně děkujeme!
Charita Jindřichův Hradec
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Úmysly mší sv. od 4. do 17. dubna 2022
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
Po 4. 4.

P

Za dary Ducha svatého

Po 11. 4.

P

Za + rodiče Lackovy a
sestru

Út 5. 4.

K

Za + Jana Keňo

Út 12. 4.

K

Za + MUDr. Františka
Lobkowicze a jeho
rodinu

St 6. 4.

P

Za + manžele Maříkovy St 13. 4.
P
Mše v 8.00h

Za rodiče, manžela,
dceru Martinu a na
dobrý úmysl

Čt 7. 4.

K

Za duše v očistci

Čt 14. 4.
18.00h

P

Za + manžela, oboje
rodiče a DVO

Pá 8. 4.

P

Za + Josefa Dalíka

Pá 15. 4.
18.00h

P

Intence dnes není

So 9. 4.

P

Za tety Matoušků

So 16. 4.
19.30h

P

Za nově pokřtěné

Ne 10. 4.

P: Za farnosti

Ne 17. 4.

P: Za farnosti

Květná neděle

K: Za obrácení
manžela

Zmrtvýchvstání
Páně

Večerní mše sv. není
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Úmysly mší sv. od 18. Dubna do 1. května 2022
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
Po 18. 4.
9.30h

P Za nová kněžská
Po 25. 4.
povolání a dobrý úmysl

P

Za + manžele
Helmanovy a jejich
dceru

Út 19. 4.

K Na poděkování
Út 26. 4.
s prosbou o Boží
pomoc, milosrdenství,
ochranu a Boží
požehnání pro všechny
drahé

K

Za kmotřence Viléma

St 20. 4.

P Za pomáhající instituce St 27. 4.
v J. Hradci

P

Za Emu a Miroslava
Haškovy

Čt 21. 4.

K Za rodiče, manžela,
dceru Martinu a na
dobrý úmysl

Čt 28. 4.

K

Na poděkování za dar
života

Pá 22. 4.

P Za + z rodiny Parákovy
a Zásmětovy

Pá 29. 4.

P

Za tetu Celestýnu a
rodinu

So 23. 4.

P Za rodiče a jejich
nenarozené děti

So 30. 4.

P

Za + Ludmilu Jeřelovou

Ne 24. 4.

P: Za farnosti

Ne 1. 5.

P: Za farnosti

2. neděle
velikonoční

K: Za + manžele
Barákovy, jejich rodiče
a děti

3. neděle
velikonoční

K: Za Anastázii
Žárovou, manžela,
jejich rodiče a
sourozence
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