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Svátek sv. Jana Nepomuckého 
 

 
 

ÚVAHA K 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 
 
Mešní čtení první poloviny velikonoční doby nás seznamovala se zprávami 

o Ježíšově vítězném zmrtvýchvstání, zatímco nyní, v druhé části 
velikonočního času, slyšíme především o tom, co následovalo. O vzniku 
prvotní církve, šíření evangelia po celém světě, o radostech i potížích, s nimiž 
se apoštolové potýkali. Evangelium nám pak připomíná Ježíšovo 
nejdůležitější přikázání, tedy přikázání lásky, bez nějž by vše, co církev káže a 
koná, nemělo smysl a nepřineslo nic dobrého. 

Slova „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem 
milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít 
lásku k sobě navzájem“, znějí krásně. Ale s jejich naplňováním to není vůbec 
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lehké. Někteří lidé nám to rozhodně neusnadňují a zrovna tak to mnohým 
komplikujeme my. 

Navíc se zdá, že v rozporu s tímto nádherným přikázáním ustanovila 
církev spoustu suchých předpisů, zákonů, dekretů, celý kodex církevního 
práva. Zavedla úřady a soudy, dokonce hrozí i tresty. Kdosi to charakterizoval 
tak, že Pán Ježíš mluvil o velkolepém Božím království a místo toho přišla 
církev, řešící správný počet svíček na oltáři či postup při překládání farářů. 
Prý jsme už zase znovu jako starozákonní farizeové, lpící na podružných 
detailech, či jako římští pohané, kteří měli tím víc zákonů, čím méně mezi 
nimi bylo spravedlnosti, milosrdenství a soucitu. Jako by nestačilo řídit se 
slovy sv. Augustina: „Miluj, a dělej, co chceš.“ Správní křesťané prý by 
vlastně žádné předpisy a představené, kteří dohlížejí na jejich dodržování, 
neměli potřebovat. 

Proti tomu bych však namítl, že Pán Ježíš jinde říká: „Jestliže mne 
milujete, zachovejte má přikázání.“ Láska není jen obecný cit, nějaký vnitřní 
postoj vůči vesmíru a všemu tvorstvu, ale musí se projevovat navenek, v 
konkrétních situacích vůči konkrétním lidem. 24 hodin denně, sedm dní v 
týdnu. Jejím projevem je i dodržování nějakých pravidel, sebeomezení s 
ohledem na dobro druhých. Ten Augustinův výrok „Miluj, a dělej, co chceš“ 
má totiž pokračování, které není tolik známé. Říká: „Podle lásky se hodnotí a 
rozlišují skutky lidí. Když mlčíš, mlč z lásky, když mluvíš, mluv z lásky. Káráš-li, 
kárej z lásky, odpouštíš-li, odpouštěj z lásky.“ 

Abychom si to přiblížili poněkud konkrétněji: Představte si, že by někdo 
tvrdil, že jako křesťané nepotřebujeme dopravní předpisy. Řekl by: „Miluj, a 
jezdi si, jak chceš. Miluj chodce, miluj cyklisty, miluj ty, které předjíždíš, i ty, 
kdo předjíždějí tebe, miluj ty, kteří přijíždějí zprava i ty, kteří ti dávají 
přednost, a nepotřebuješ žádnou vyhlášku o provozu na pozemních 
komunikacích ani policisty, kteří by dodržování hlídali. Jsi svobodný, dospělý 
člověk, máš svou důstojnost a zodpovědnost a nikdo nemá právo tě vodit za 
ručičku a určovat ti, co smíš a co nesmíš“. 

Jezdit jen podle lásky bychom vydrželi nejspíš pouze k první spletitější 
křižovatce. Nejdříve by si všichni dávali navzájem přednost, nikdo by nechtěl 
sobecky jet první a pak by se rozjeli všichni najednou. A tak bychom nejspíš 
ve zmatku všichni nabourali a s láskou se pozabíjeli. I při největší lásce musí 
být nějaká pravidla, která nám umožňují se zorientovat, usnadní nám 
rozlišení a řešení situací, do nichž se dostáváme. Umožní nám bezpečně 
projet nejrůznější životní křižovatky. Bez příkazů, zákonů a předpisů bychom 
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museli každou komplikovanější situaci řešit nově, složitě vyhodnocovat a 
neměli bychom se oč opřít. Když mám stanoveno, že na zelenou jedu a na 
červenou stojím, že ten zprava má přednost a odbočující vlevo musí počkat, 
nesmírně to zjednoduší situaci a můžeme projet město takřka automaticky. 

Zákon je pomocí v komplikacích. Je oporou ve chvílích, kdy vůči druhým 
necítíme žádnou lásku, kdy nás to táhne k sobectví, snaze druhého využívat a 
ponižovat, prosadit si svou i podvodem či násilím, kdy jsme nezodpovědní a 
nemyslíme na budoucnost. Tehdy je zákon cosi jako závora, která se spustí, 
aby nás chránila před projíždějícím vlakem. Zabliká světlo, zazní signál, 
člověk je varován, že tudy ne. Mohu samozřejmě vjet i pod spouštějící se 
závory na blikajícím přejezdu, závora ani zákon mi ve zlém činu nedokáže 
zabránit, ale pak už musím sám nést následky. 

Skutečné právo tedy není jhem, kterým by zlomyslní církevníci chtěli 
zatěžovat nebohé věřící, ale projevem Boží lásky. Zákony jsou ukazateli cesty 
ke svobodě, k bezpečnému životu a nakonec k správnému životnímu cíli. Tak 
vnímali Desatero staří Izraelité, kteří na ně byli hrdí, vážili si ho jako vzácného 
daru, a i když vše vždy nedokázali dokonale splnit, přeci neříkali, že je chyba 
v přísném a nepřejícím Hospodinu, či nesmlouvaném Mojžíšovi, ale věděli, že 
problém je u nich. Kde jsou pozemšťané, tam musí být nějaké právo. V Božím 
království, o němž čteme v dnešním druhém čtení, však už zákony 
potřebovat nebudeme, neboť budou v našem srdci, stejně jako bude Bůh 
všechno ve všem. Dosud však jsme na zemi a právo velmi potřebujeme. 

Jestliže je tu nějaký zákon, pak tu také musí být někdo, kdo dohlíží na jeho 
zachovávání i někdo, kdo zákon vykládá a při porušení vynáší trest. I to je 
projev lásky, jakkoliv to nikdy není populární. Vraťme se opět na silnici. Tam 
nevidíme příliš rádi policisty, zvláště když mají radar a měří naši rychlost. Ale 
určitě si oddechneme, když zadrží řidičský průkaz pirátovi, který jede pod 
vlivem v obci stovkou, vybržďuje ostatní a předjíždí přes dvojitou plnou čáru. 
Je to projev lásky k těm, kdo jezdí normálně a chtějí bezpečně dojet do cíle a 
nedat se zabít od magora. 

Podobně se policisté hodí tehdy, když už dojde k nějaké skrumáži a oni na 
místě nehody udělají pořádek, ukážou nám objízdnou trasu, pomohou 
účastníkům nehody zadokumentovat situaci pro pojišťovnu. V nouzové 
situaci se policisté sami ujmou řízení provozu místo semaforů. Mohou třeba i 
pustit auta do protisměru či dovolit jiné překročení pravidel, dát vlastně 
dispens, pro zachování bezpečného a plynulého provozu. Mají „pomáhat a 
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chránit“ a to se občas neobejde i bez nějakého trestu a donucení, ale je to 
pro dobro všech. 

Podobná je vlastně i úloha církevních soudců, představených, biskupů, 
kněží a zpovědníků. Na nejrůznějších životních křižovatkách a při 
nejspletitějších lidských karambolech ukázat cestu dál, pomoci situaci 
bezpečně a pokojně vyřešit, ukázat kudy se vydat, když jsme něco pokazili. 
Ve zpovědnici se dá najít správná interpretace Božího zákona pro 
konkrétního člověka v jeho osobní situaci, hledat objížďky tam, kde je to 
našimi chybami zasekané a obtížně řešitelné. 

Není to také vždy úloha snadná a oceňovaná. Ten, kdo napomíná a řídí, 
nebývá populární, ale pokud je to vykonáváno s láskou, má to velký smysl. 
Vždyť i Pán Ježíš řekl: „Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. 
A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím 
mu sám sebe.“ Když tedy pomáháme druhým dodržovat přikázání, 
pomáháme jim poznat Boha, jeho velikost, velkorysost, spravedlnost i 
milosrdenství. 

Příkladem takového vzorného Božího „policisty“ který doopravdy 
„pomáhal a chránil“, řídil cesty křesťanů k nebi, byl i sv. Jan Nepomucký - 
generální vikář, předseda arcidiecézního soudu, ale také člověk nesmírně 
lidský a laskavý, který viděl dál, než jen do spisů a lejster, který viděl v těch, o 
nichž rozhodoval, živé lidi a toužil jim pomoci. Tak naplnil slova, jimiž končí 
kodex kanonického práva a jimiž bychom se měli řídit ve všem svém jednání: 
„spása duší musí být v církvi vždy nejvyšším zákonem“. Zákon nám má 
pomoci, abychom dosáhli místa, kde už bude jediným zákonem dokonalá 
láska a svoboda. 

Prob. Ivo Prokop 

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

 

Neděle 15. 5.  – 5. neděle velikonoční 
 

Pondělí 16. 5. – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, 

hlavního patrona Čech 

Pátek 20. 5.  – památka sv. Klementa M. Hofbauera, kněze 

 

Neděle 22. 5. – 6. neděle velikonoční 
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Středa  25. 5. – památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve 

 

Čtvrtek 26. 5. – slavnost Nanebevstoupení Páně 

 

Neděle 29. 5. – 7. neděle velikonoční 

 

Oznámení: 
 

Sbírka 
V neděli 22. května se uskuteční v našich kostelích sbírka na podporu 
pronásledovaných křesťanů. 

 
Pozvání k modlitbě 
V našem městě pracuje v různých pomáhajících a podpůrných organizacích 
řada lidí. Reagují tak na Ježíšovu výzvu učedníkům po svém vzkříšení: „Jako 
mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ (Jan 20,21) Přinášejí pokoj, 
milosrdenství a naději všude tam, kde se lidé ocitnou v nouzi či nějakém 
trápení. Všichni nemůžeme pracovat v Hospici sv. Kleofáše, v Otevřených 
oknech, v Charitě, v YMCE… Ale všichni se za jejich práci můžeme modlit, a 
tím podpořit toto dílo. Zveme vás k modlitebnímu setkání ve středu 20. 5. 
v 18.00 hod do kostela ČCE v Jindřichově Hradci (Pod Jakubem). 

 
Vikariátní schůze 
Ve čtvrtek 19. května se uskuteční společná schůze kněží našeho 
jindřichohradeckého vikariátu a sousedního rakouského děkanátu Gmünd. 
Mše sv. za účasti poutníků z obou zemí bude slavena v pohraničním kostele v 
Krabonoši od 9.30 hod. 

 
Mše v Jindřiši 
V sobotu 21. května uctíme Pannu Marii při mši sv. v kostelíku v Jindřiši od 
17.00 hod. 

 
Pouť v Březině 
V kapli zasvěcené sv. Janu Nepomuckému v Březině u Deštné se koná poutní 
mše sv. v neděli 22. května od 11.00 hod. V deštenském kostele tuto neděli 
mše sv. nebude. 
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Úklid okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie a farního dvora 
Prosíme o pomoc při úklidu okolo kostela a na farním dvoře, muže i ženy a to 
nejen seniory, ale i mladší ročníky. V pondělí 16. 5. se sejdeme v 15.00 hod. I 
pozdější příchod uvítáme a všem předem děkujeme. 

 
První svaté přijímání dětí 
Po loňské koronavirové přestávce začíná letos opět příprava větší skupiny 
dětí na první svaté přijímání, které se uskuteční v neděli 19. června při 
dopolední mši sv. v proboštském kostele. Prosíme o modlitbu za děti a jejich 
rodiče i za pana kaplana Štrunce a paní katechetku Petrů, kteří tuto přípravu 
vedou. 
 
Dětský den na proboštství   
U příležitosti mezinárodního dne dětí se v pátek 3. června uskuteční dětský 
den na dvoře proboštství. Začátek je v 15.00 hod. Srdečně zveme děti, jejich 
rodiče a prarodiče, ale i všechny ostatní farníky, na odpolední přátelské 
setkání.  

 
 

Charita Jindřichův Hradec 
 

Největší příliv ukrajinských utečenců již opadl. S vděčností můžeme říci, že 
dobrovolnická pomoc i z naší farnosti pro Charitu Jindřichův Hradec naproti 
tomu neopadla. Ceníme si Vaší pomoci a solidarity s ostatními! Na naší 
Výdejně Samaritán zajišťující základní potravinovou a materiální pomoc se 
střídají dobrovolníci, kteří pomáhají s tříděním či úklidem a vypomáhají ve 
výdejních hodinách Charity, které jsou nyní v pondělí a ve čtvrtek od 13.00 
do 15.00 hod. V tyto dny nás tam navštěvují stále desítky českých i 
ukrajinských klientů, kteří potřebují naši pomoc. Často jim pomáháme i s 
vybavováním jejich domácností.     

V týdnu 18. - 22. července proběhnou na Charitě Jindřichův Hradec 
projektové dny pro děti a mládež. Každý den bude zaměřen na konkrétní 
vzdělávací téma, které povede externista z oboru. Děti a mladé z farnosti 
bude možné přihlásit. Bližší informace zveřejníme v nebližší době. 
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 V květnu si připomínáme 10. výročí od založení naší Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi sv. Rity. Je krásné pohlédnout zpět v čase a vidět, 
co vše dobrého se podařilo, jaké zkoušky jsme společnými silami překonali, 
jak moc jsme se vzájemně obohatili a kdo všechno přiložil ruku k dílu. Ne 
vždy to bylo jednoduché. Se zármutkem vzpomínáme na klienty, kteří nás 
opustili a odešli na věčnost. Přesto však pociťujeme vděčnost! Díky za Vaši 
podporu a pomoc!   

 Pokud byste měli rádi přehled o aktuálním dění u nás na Charitě, sledujte 
naše sociální sítě. Na Facebooku a Instagramu nás najdete jako "Charita 
Jindřichův Hradec" (případně @CharitaJindrichuvHradec) a na Twitteru také 
tak (@CharitaJHradec). Dále sdílíme informace také na našich webových 
stránkách jindrichuvhradec.charita.cz, kde vždy najdete například i aktuální 
seznam přijímaných potravin a materiální pomoci od dárců do Výdejny 
Samaritán. 
  

Vaše Charita Jindřichův Hradec 

 
Arcibiskup Jude Thaddeus Okolo byl jmenován novým 

apoštolským nunciem v ČR 
 

1. května 2022 v poledne oznámilo Tiskové středisko Svatého stolce, že na 
základě jmenování papeže Františka se novým apoštolským nunciem v České 
republice stává arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. 

 

 
Zdroj www.cirkev.cz 

http://jindrichuvhradec.charita.cz/
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Úmysly mší sv. od 16. do 29. 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 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost – proboštství Jindřichův 
Hradec, Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec  728 995 603,  

Redakce: P. Ivo Prokop, P. Miroslav Štrunc  

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení zaslaných příspěvků. 

Výrobní náklady jednoho výtisku činí 5,- Kč.  

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 25. 5. 2022. 

 

Po 16. 5.             P 
 

Na poděkování 
s prosbou o Boží 
pomoc, milosrdenství, 
ochranu a požehnání 
pro všechny drahé 

Po 23. 5.             P       Za děti a jejich rodiny 

Út 17. 5.             K 
 

Za děti z Kompasu Út 24. 5.             K 
 

Za nová kněžská 
povolání a dobrý úmysl 

St 18. 5.              P Za † Aloise a Marii 
Spurných, rod 
Spurných, Marii 
Urbanovou, bratra  
a rodinu Klesnerových 

St 25. 5.              P Za rodiče, manžela, 
dceru Martinu a na 
dobrý úmysl 

Čt 19. 5.              K 
 

Za † Marii a Jaroslava 
Petrákovi 

Čt 26. 5.             K     Za rodinu Mráčků 

Pá 20. 5.             P Za uzdravení duše i 
těla 

Pá 27. 5.             P Za bratra Honzu a jeho 
správnou životní cestu 

So 21. 5.             P Za prarodiče z obou 
stran  

So 28. 5.             P 
 

Za babičku a dědu 

Ne 22. 5. 
 
6. neděle 
velikonoční 

P: Za farnosti 
 
K: Za † Dobroslavu 
Kainovou  

Ne 29. 5.  
 
7. neděle 
velikonoční 

P: Za farnosti 
 
K: Za milost a 
požehnání pro Michala 
 


