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8. ledna 2023 

 

Zjevení Páně 
 

 
 

V evangeliu (Mt 2,1-12) jsme slyšeli, jak mudrci vyjevují svůj úmysl: 
»Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit« 
(Mt 2,1-12). Klanění je cílem jejich cesty, cílem jejich pouti. A skutečně, když 
přišli do Betléma, »spatřili dítě s jeho matkou, padli na zem a klaněli se mu« 
(v.11). Ztratíme-li smysl pro klanění, ztratíme směr křesťanského života, 
který vede k Pánu, nikoli k nám. To je riziko, před nímž nás varuje 
evangelium, jež nám vedle mudrců ukazuje také osoby, které se nedovedou 
klanět. 

Především je to král Herodes, který používá sloveso poklonit se 
zavádějícím způsobem. Žádá totiž mudrce, aby jej informovali o místě, kde se 
Dítě nachází, »abych se mu – jak říká – také přišel poklonit« (v.8). Herodes se 
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však klaněl pouze sobě a proto se lží chtěl zbavit Dítěte. Čemu nás to učí? Že 
pokud se člověk neklaní Bohu, klaní se svému já. I křesťanský život, pokud 
se  neklaní Pánu, může být zdvořilým způsobem, jak se utvrzovat ve svojí 
znamenitosti. Takoví křesťané nedovedou adorovat, neumějí se modlit 
klaněním. Existuje vážné nebezpečí sloužit si Bohem a nesloužit Bohu. 
Kolikrát jen jsme zájmy evangelia zaměnili za ty svoje, kolikrát jen jsme svoji 
pohodlnost zastírali svojí zbožností, kolikrát jen jsme Boží moc, spočívající ve 
službě druhým, směšovali se světskou mocí, která slouží sama sobě! 

Drazí bratři a sestry, každý z nás se může dnes ptát: „Jsem křesťanem, 
který se klaní?“ Mnozí křesťané, kteří přistupují k modlitbě, se neumějí 
klanět (adorovat). Položme si tuto otázku: Nacházíme čas na adoraci během 
dne a dáváme prostor adoraci ve svých společenstvích? Je na nás, abychom 
jako církev uskutečňovali slova, která jsme dnes recitovali v Žalmu: »Budou 
se ti, Hospodine, klanět všechny národy země«. Adorací objevíme smysl svojí 
cesty jako mudrci. A jako oni zakusíme »nevýslovnou radost« (Mt 2,10). 

 
Z homilie papeže Františka o Slavnosti Zjevení Páně 6. 1. 2020.    

 

 
Z liturgického kalendáře: 

Nedělní cyklus čtení A, první cyklus feriálního lekcionáře. 
 

Neděle 8. 1.  – slavnost Zjevení Páně 
 

Pondělí  9. 1.  – svátek Křtu Páně 
 

Neděle 15. 1.  – 2. neděle v mezidobí  
 

Úterý 17. 1.   – památka sv. Antonína, opata 

Středa 18. 1.   – památka Panny Marie, Matky jednoty 

křesťanů 

Sobota 21. 1.   – památka sv. Anežky, panny a mučednice 

 

Neděle 22. 1.  – 3. neděle v mezidobí  
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Oznámení: 
 

Senior klub na proboštství  
Srdečně zveme všechny dříve narozené k přátelskému setkání na 
proboštství, a to ve středu 18. 1. 2023 od 9.00 hodin. Zajímavý program 
bude zajištěn.  
 
Pohledy pro misie 
Děkujeme všem, kteří přispěli na vánoční pohledy pro misie. Vybraná částka 2 458,- 
byla odeslána chudým dětem v misiích. 
 
Změna termínu dětské mše sv. 
Oznamujeme, že mše sv. se zaměřením na děti, původně plánovaná na 15. 1., se 
přesouvá na neděli 29. 1. Děkujeme za pochopení.  
 
Volby do farní rady 
V neděli 15. 1. proběhnou volby do farní rady proboštství Jindřichův Hradec. 
 
Modlitební setkání za pomáhající instituce 
Již tradiční bohoslužba s modlitbou za pomáhající instituce v Jindřichově Hradci se 
tentokrát uskuteční ve středu 18. ledna v 18.00 hodin v evangelickém kostele. 
 
Ekumenická bohoslužba 
Srdečně zveme na ekumenickou modlitbu za jednotu křesťanů, která se uskuteční 
v evangelickém kostele 1. února v 18.00 hodin. 
 

Milí farníci! 
děkujeme vám, že jste štědře podpořili vánoční jarmark. Na podporu 
misijního díla se vybralo 4.300,- a pro karmelitánské nakladatelství v 
Kostelním Vydří se prodalo knih, kalendářů, pohledů a devocionálií za 
bezmála 10.000,-. 

Pánbůh zaplať! 
Jitka Košťálová a za Spolek Hippolyt Iva Vlasáková  
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Ohlédnutí za adventními návštěvami dětí v kostele 
 
V průběhu adventu se v našem 

farním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie vystřídalo na 200 dětí 
z jindřichohradeckých mateřských a 
základních škol. Děti si vyslechly 
vyprávění o Marii, Josefovi, 
archandělovi Gabrielovi i Alžbětě a 
prošly s nimi adventním příběhem od 
Zvěstování až do betlémské stáje. 
Uvědomily si, že hlavním smyslem slavení Vánoc je obdarovávání vzájemnou 
láskou a radostí ze společně stráveného času jako odpověď na obdarování 
lidí Láskou Boží a narození Ježíška, Syna Božího. Děti měly zároveň možnost 
si prohlédnout kostel a něco se o něm a o jeho vybavení dozvědět – pro 
mnoho z nich to byla úplně první příležitost, kdy se dovnitř kostela podívaly. 
Ačkoli děti (a mnohdy i jejich dospělý doprovod) přicházely trochu 
v rozpacích z neznámého prostředí, při odchodu se shodovaly na tom, že se 
jim v kostele líbilo, mají ještě spoustu dotazů, na které se ve vymezeném 
čase nestihly zeptat, a rády přijdou znovu, aby si vyslechly další části 
biblického vyprávění a dočkaly se dalších odpovědí na svoje otázky. – Bohu 
díky za podnícený zájem, se kterým děti z kostela odcházely!  

 

Co je nového v Charitě Jindřichův Hradec 

Tříkrálová sbírka 

Ještě do 15. ledna potrvá největší dobročinná sbírková akce v České republice tedy 

Tříkrálová sbírka 2023. Koledníci přináší radost a požehnání jak navštíveným 

rodinám, tak skrze sbírku také těm, kterým mají vybrané prostředky pomoci. 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. A na co Charita Jindřichův Hradec využije 

peníze letos?  
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 Kvalitní pomoc dětem a rodinám v těžké životní situaci 

 Vznik, podpora a zkvalitnění poskytování služeb pro osoby v krizi 

 Podpora a rozvoj Výdejny Samaritán 

 Přímá pomoc osobám v těžké životní situaci 

 Vznik a rozvoj dobrovolnického centra 

Tříkrálový rodinný ples 

V pátek 13. ledna od 19 hodin se v KD Střelnice koná tradiční Tříkrálový rodinný 

ples. K tanci a poslechu zahrají Takton z Lomnice nad Lužnicí. Předtančení obstará 

skupina Eden, chybět nebude ani soutěž o věcné ceny a překvapení. Zároveň 

bychom vás rádi požádali o věcné dary do plesové tomboly. Budeme rádi, pokud je 

přinesete do sídla Charity v ulici Archiváře Teplého 1306. Oceníme i pomoc od 

šikovných pekařů a pekařek, kteří by mohli upéct občerstvení na ples. Přinést ho 

můžete ve čtvrtek anebo v pátek na faru. Děkujeme za Vaši pomoc! 

Pozor, změna místa prodeje vstupenek! Vstupenky k dispozici v kavárně Caffee K2 

wine, Masarykovo nám. 1.  

Pozdrav biskupa Vlastimila k tříkrálové sbírce 
 

Milí diecézané, bratři a sestry v Kristu našem Pánu,  
v příštím týdnu si budeme připomínat slavnost Zjevení Páně, známou také 

pod jménem svátek Tří Králů. Charita pořádá při této příležitosti již tradičně 
Tříkrálovou sbírku, která je největší dobročinnou sbírkou v zemi.  Koledníci 
svým zpěvem zvěstují narození Spasitele a také nám otevírají cestu k pomoci 
druhým, zvláště těm, kteří strádají a potřebují naše dobré skutky.  Proto Vás 
prosím, abyste byli podle svých možností štědří. Děkuji vám všem, kteří do 
sbírky přispějete i vám, kteří se na organizaci sbírky podílíte – ať jako 
představitelé Tří Králů, vedoucí skupinek nebo koordinátoři ve farnostech. 

Zároveň bych Vás rád pozval na společné zahájení Tříkrálové sbírky, které 
se bude konat 2. ledna před českobudějovickou katedrálou sv. Mikuláše od 
15:30.  

Svěřuji Vás do ochrany Matky Boží Panny Marie a uděluji vám své 
požehnání.  

+ Vlastimil Kročil 
biskup českobudějovický 
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Starosta Jindřichova Hradce Michal 

Kozár popřál koledníkům, aby v ulicích 
města potkávali lidi ochotné a otevřené 
pomoci druhým.  

 
Zemřel emeritní papež Benedikt XVI. 

 
V sobotu 31. prosince 2022 v 9:34 hodin zemřel ve věku 95 let v klášteře 

Mater Ecclesiae ve Vatikánu emeritní papež Benedikt XVI. „Se zármutkem 
vám oznamuji, že emeritní papež Benedikt XVI. zemřel dnes v 9:34 v klášteře 
Mater Ecclesiae ve Vatikánu. Další informace budou poskytnuty co 
nejdříve,“ uvedl vatikánský mluvčí Mattieo Bruni v písemném prohlášení 
v sobotu 31. 12. 2022. 

Joseph Ratzinger se narodil na Bílou sobotu, 16. dubna 1927, v bavorském 
Marktl am Inn jen několik kilometrů od rakouských hranic jako třetí 
a nejmladší dítě Josepha a Marie Ratzingerových. Dětství a dospívání prožil 
v německém městečku Traunstein, asi 20 km od Salzburku. Ke konci druhé 
světové války byl povolán do služby protiletecké obrany a později byl zařazen 
do výcviku v pozemních jednotkách. Z armády ovšem dezertoval a nějakou 
dobu strávil v americkém zajetí. Záhy po skončení války vstoupil spolu se 
svým starším bratrem Georgem do semináře a mezi lety 1946 a 1951 
studoval ve Freisingu a Mnichově teologii a filozofii. 29. června 1951 přijal 
kněžské svěcení a začal vyučovat. Nejdříve dogmatickou a fundamentální 
teologii ve Freisingu, později i na dalších univerzitách: v Bonnu, Münsteru, 
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Tübingenu a Řezně. V roce 1953 se stal doktorem filozofie s dizertací o učení 
sv. Augustina o církvi, čtyři roky později se pak habilitoval díky práci Teologie 
dějin podle sv. Bonaventury. V letech 1962-5 se účastnil II. Vatikánského 
koncilu coby teologický poradce tehdejšího kolínského arcibiskupa, patřil zde 
mezi mladé reformní teology. Závěry koncilu po celý život obhajoval proti 
jeho kritikům. Mezi myslitele, kteří měli na Josepha Ratzingera vliv či patřili 
k jeho učitelům, patří Romano Guardini, Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar 
či Hans Küng. 

Joseph Razinger byl jedním ze zakladatelů mezinárodního teologického 
časopisu Communio, který vznikl v roce 1972 a vychází v mnoha jazycích 
dodnes. Sám patřil mezi jeho nejplodnější přispěvatele. V roce 1977 jej 
papež Pavel VI. jmenoval arcibiskupem Mnichova a Freisingu a ještě téhož 
roku také kardinálem. Ratzingerovi tehdy bylo pouhých 50 let. Napřesrok se 
účastnil dvou konkláve, z nichž vzešel papež Jan Pavel I. a o měsíc později 
jeho nástupce Jan Pavel II. Ten ho díky jeho velké teologické erudici vybral 
v roce 1981 do čela vatikánské Kongregace pro nauku víry a jmenoval ho 
také předsedou Papežské biblické komise a Mezinárodní teologické komise. 
Kvůli svému vatikánskému působení se Joseph Ratzinger následující rok vzdal 
vedení mnichovské arcidiecéze a stal se jedním z nejbližších papežových 
spolupracovníků. Od roku 1986 byl po šest let v čele Komise pro přípravu 
Katechismu katolické církve, jenž je oficiálním systematickým souhrnem 
katolické nauky. Jan Pavel II. ho v roce 2002 také jmenoval děkanem 
kardinálského kolegia, čímž stanul v čele kardinálů celé katolické církve.  

Když se po smrti Jana Pavla II. stal 19. dubna 2005 papežem, bylo mu 78 
let. Své papežské jméno si zvolil podle zakladatele mnišského řádu Benedikta 
z Nursie a papeže Benedikta XV., který stál v čele církve během bouřlivých 
časů 1. světové války. Jeho papežským heslem se stalo Cooperatores 
veritatis (Spolupracovníci pravdy), které si zvolil už jako arcibiskup. Během 
osmi let svého papežství navštívil 24 zemí na pěti kontinentech, včetně 
České republiky, kam zavítal ve dnech 26.-28. září 2009. Své rozhodnutí 
vzdát se papežského úřadu kvůli ubývajícím fyzickým silám oznámil 11. 
února 2013 a k 28. únoru téhož roku pak skutečně odstoupil. Ve Vatikánu 
však zůstal i nadále, uchýlil se do ústraní bývalého kláštera Mater Ecclesiae 
ve vatikánských zahradách a církev podporoval svými modlitbami. 
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Úmysly mší sv. od 9. do 22. ledna 2023 
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: Prob. 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 18. 1. 2023. 

Po 9. 1.               P 
 

Za nová kněžská 
povolání a na dobrý 
úmysl 

Po 16. 1.             P      
 

Volná intence 

Út 10. 1.             K 
 

Za † příbuzné a 
dobrodince 

Út 17. 1.             K 
 

Na poděkování za 95 
let života s prosbou o 
milost a pomoc 
pečujících 
 

St 11. 1.              P Za živé a † příbuzné 
z obou stran a za DVO 

St 18. 1.              P 
 

Volná intence 

Čt 12. 1.             K 
 

Za požehnání pro děti Čt 19. 1.             K 
 

Za † Karla Krejču a jeho 
pozůstalé 

Pá 13. 1.            P Za † Emilii Kolínovou Pá 20. 1.            P 
 

Za † Ladislava 
Veselého, rodinu 
Vytiskovu, Veselých, 
Jonákovu a DVO 

So 14. 1.            P 
 

Za živé děti a jejich 
rodiny 

So 21. 1.             P 
 

Za živou i † rodinu 
Hrnčířovu 

Ne 15. 1. 
 
2. neděle v 
mezidobí 

P: Za farnosti 
 
K: Za † rodiče Žárovy a 
Fajtovy 

Ne 22. 1.  
 
3. neděle v 
mezidobí 
 

P: Za farnosti 
 
K: Za † Jiřího Vintra, 
manželku Miloslavu a 
rodiče z obou stran 


