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Drazí přátelé,
poté, co pan velmistr Dr. Šedivý požehnal sošku sv. Anežky při nedělní liturgii 3. března,
jsme záhy vstoupili do doby svatopostní. Na Popeleční středu označuje kněz čela věřících
popelem ze spálených kočiček se slovy: „Pomni, že jsi prach a v prach se obrátíš“. Tato slova
jsou určitým mottem pro nás křesťany – máme si uvědomovat vlastní pomíjivost života a
při pohledu na prach ze spálených ratolestí si říci, také jednou budu jen prachem... Než
ovšem moje tělo se obrátí v prach, jsem zavázán žít se svým tělem na této krásné planetě,
kterou nám Stvořitel dal a pracovat na posvěcení svém i druhých. Co to znamená? Využívat
svých schopností a zbytečně nepromarnit žádný den svého života, poněvadž víme, že ze
všeho budeme jednou Bohu odevzdávat své účty. Proto se máme v době postní, kajícně
pozastavit, ohlédnout se a třeba se snažit i něco odříci si z lásky k umučenému Spasiteli, nad
jehož utrpením rozjímáme při křížových cestách.
Vám všem i sobě přeji, ať je tato kající pouť 40denním půstem pro nás přínosná, abychom
se tak připravili na hlavní svátky všech křesťanů – Velikonoce, které svědčí o tom, že utrpení
jednou skončí, že život po smrti pokračuje v lepších dimenzích než zde na zemi.
Váš P.Marek

Co nás čeká:
Pravidelné bohoslužby:
úterý a pátek
18:00
neděle
08:30
18:00 popeleční středa – zahájení
postní doby
19. 3. 18:00 Slavnost
sv.
Josefa,
Snoubence Panny Marie
23. 3. 15:00-18:00 Postní
duchovní
zastavení (mše v 17:00)
6.3.

26. 3. 18:00 Slavnost
Zvěstování
Páně (přeloženo z 25. 3.)
5.4. 18:00 první pátek v měsíci – litanie
k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a po
mši tichá adorace
bude
udělována
svátost
nemocných
13.4. 8:00 Velikonoční úklid kostela
14.4. 8:30 Květná neděle – zahájení
Svatého týdne
Volby do pastorační rady
Farní kafe

18.4. 18:00 Zelený čtvrtek, Mše na
památku Večeře Páně
19.4. 15:00 Křížová cesta
19.4. 18:00 Velký
pátek,
Památka
umučení Páně
20.4. 20:05 Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně – vigilie
21.4. 8:30 Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně
22. 4. 8:30 Velikonoční pondělí
24. 4. 18:00 poutní mše ke sv. Jiří
27. 4. 18:00 Benefiční koncert ke cti sv.
Jiří

do 28. února tito jmenovaní: Pešina Jiří,
rodina Cejnarova, Adéla Riegerová, Ivana
Hůlková, Aleš Burget, Jiří Holub.
Bohu díky za vaši štědrost a zájem o
kostel naší farnosti!
Pro
informaci
dodáváme,
že
transparentní účet u Fio banky pro
příspěvek na opravu farnosti má toto
číslo: 2701441756 / 2010.
Účet pro příspěvek na chod kostela –
tedy příspěvek „do kasičky“ (výzdoba,
teplo, světlo, voda) nese číslo a QR kód
(pro možnost platby mobilním telefonem):
2401449553 / 2010

Úterý 18:40 ve farní klubovně – Hovory o
víře.
Středy v lichém týdnu 19:00 ve farní
klubovně – Modlitby žen.
Témata hovorů o víře:
12.3.
pokání a půst v dnešní době
19.3.
sv. Josef jako vzor pro dnešní
znamení doby.
26.3.
proroci ve Starém zákoně a
v dnešní době
2.4.
zasvěcení a celibát

POZVÁNKA:
Udělování
nemocných (5. dubna)

svátosti

Připomínáme, že na první dubnový
pátek bude při mši udělována svátost
nemocných, o jejímž smyslu jsme psali
v minulém čísle Farních listů.
Vedle těžce nemocným se přijetí této
svátosti vřele doporučuje i těm z nás,
kterým z důvodu stáří ubývají síly i bez
zjevné choroby.

Díky dárcům!
Díky všem anonymním, drobným i
větším dárcům! Těm, kteří přispíváte na
transparentní účet sbírky, anonymně do
pokladniček v kostele nebo darem osobně
předaným o. Markovi!
Na transparentní účet určený pro
opravy našeho kostela přispěli od 1. února
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POZVÁNKA: Křížová cesta (každý
postní pátek 17:30)
Každou postní páteční půlhodinu před
mší svatou máme možnost vzít na sebe
svůj kříž a připojit se k Ježíši na jeho cestu
na Golgotu. Modlitba křížové cesty, ať už
soukromá nebo společná v kostele či
v přírodě, je jedinečným způsobem, jak
vědomě propojit to těžké v našem životě s
Kristem a s mocí jeho lásky. Prožít a
uvědomit si, že na životní těžkosti nejsme
sami.

srdci, které často bývá životními trápeními
sevřené, neschopné přijmout lásku Boží
ani lidskou.
Vojtěch Kodet, převzato z pastorace.cz
POZVÁNKA:
Postní
duchovní
zastavení – Buďte milosrdní, jako je
milosrdný váš otec (23. března)
Jak jsme již avizovali v minulém čísle,
23. března proběhne v naší farnosti od
15:00 do 18:00 postní duchovní zastavení.
Je
inspirováno
mottem z Lukášova
evangelia
6,36:
„Buďte
milosrdní,
jako je milosrdný váš
otec.“
Začneme v 15:00
ve farní klubovně
tematickou promluvou, po ní bude
následovat tichá adorace v kostele a od
17:00 budeme slavit
bohoslužbu. Nemůžeme přijít na celý
program?
Srdečně
jsme zváni alespoň na
jeho část.
Nejedná se o přednášku s duchovní
tematikou ani nemůžeme slíbit, že se něco
nového dozvíme. Toto tříhodinové setkání
můžeme pochopit jako Boží pozvání
strávit v Jeho společnosti intenzivnější čas
a jako možnost nechat se oslovit něčím
novým (či starým). Prostě a jednoduše
nabídnout Mu svou přítomnost – „zde
jsem, Bože, a Ty konej“. Toto duchovní
zastavení může být také dobrou vzpruhou
pro prožívání druhé půlky postní doby.

Proč v křížové cestě
rozjímáme
i
nad
zastaveními,
která
nejsou
doložena
svědectvím Písma?
Odpověď je prostá:
sám
lidský
život
vytvořil tato zastavení,
ve kterých lidé nechtěli
zůstat sami. Dnes už
nejsme schopni zrekonstruovat Ježíšovu cestu
od Piláta až na Golgotu
přesně krok za krokem.
Ale zastavení, která
vytvořila
křesťanská
tradice, jsou vyjádřením víry, že Ježíš je
s námi v každé situaci, i když to necítíme,
a že může všechny těžké chvíle našeho
života
proměnit
svou
mocnou
přítomností.
Modlitba křížové cesty je tedy
příležitost, abychom ho na své vlastní cestě
rozpoznali; ne jako toho, kdo stojí mimo
nás, kdo sleduje, jak ji zvládáme, ale jako
toho, kdo žije, raduje se a trpí v nás. Je to
příležitost pro setkání s ním ve vlastním
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Zastavení povede o. Karol Matlok, člen
Kongregace
kněží
Mariánů
(proto
uvádíme na plakátku akce zkratku MIC),
farář v Hostivaři a kaplan Křesťanského
gymnázia. V naší republice slouží již 15 let,
nejdříve na moravském Valašsku a nyní
necelé dva roky v pražské Hostivaři.

sraz v 8:00, ale můžete přijít pomoci
v průběhu celého dopoledne.
Dobrou náladu a odhodlání bojovat
proti prachu, blátu a špíně s sebou!

POZVÁNKA: Benefiční koncert ke cti sv. Jiří
(27. duben)
Pro milovníky krásné hudby a naší
farnosti je určen dubnový koncert ke cti
sv. Jiří. Letošní připomínka patrona
našeho kostela připadá na velikonoční
středu. Kromě sloužení mimořádné poutní
mše v 18:00 v den jeho svátku, zazní k jeho
poctě v sobotu 27. dubna v 18:00 zazní
koncert, na který jste srdečně zváni.
Více informací již brzy na plakátcích a
v příštím čísle Farních listů.

POZVÁNKA: Volby do pastorační rady
(15. - 26. března, 14. dubna)
V minulém čísle jsme vám přinesli
obsáhlý článek o pastorační a ekonomické
radě a jejich smyslu. Členové ekonomické
rady jsou jmenováni správcem farnosti,
členové pastorační rady jsou voleni
farníky.
Trošku se nám posunuly termíny, takže
ohlašované návrhy vašich kandidátů do
pastorační rady můžete podávat až
v následujících dnech a to od 15. března do
26. března.
Po sběru návrhů budou osloveni
kandidáti, zda se svým zařazením na
volební lístek souhlasí – tedy zda jsou
v případě zvolení ochotni přijmout na sebe
tuto odpovědnost. Následně pak v neděli
14. dubna proběhnou samotné volby.
Nezapomeňme se modlit za šťastné a
moudré rozhodnutí pro našeho o. Marka
při jmenování ekonomické rady a nás
farníků při volbě do pastorační rady!

POZVÁNKA:
(13. dubna)

Předvelikonoční

POZVÁNKA:
května)

Jarní

farní

pouť

(11.

Přichází jaro a s ním plánujeme již
tradiční
jarní
autobusovou
pouť.
Uskuteční se v sobotu 11. května.
Navštívíme poutní kostel Panny Marie
Bolestné,
jednu
z perel
barokní
architektury, v Dobré Vodě u Českých
Budějovic (jedná se tedy o jinou Dobrou
vodu než tu, kterou jsme navštívili
na podzim). Zde budeme také slavit mši
svatou. Poté se přesuneme do Vyššího
Brodu.
Klášterem,
jednou
z nejvýznamnějších kulturních památek
jižních Čech nás provedou přímo tamní
mniši cisterciáckého řádu. Tento řád zde s
přestávkami sídlí již od 13. století. Už nyní
se můžete na tuto pouť farnosti
přihlašovat v sakristii kostela. Pouť není
fyzicky náročná, zveme tedy i farníky
starších ročníků. Informace o ceně a času
odjezdu se dozvíte v příštích Farních
listech a již brzy i z plakátků.

úklid

Na vědomí se dává, že se hledají
ochotné ruce (služebně) starších i mladších
farníků k podílu na přípravě jarního
úklidu našeho kostela. Pro ranní ptáčata
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DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ A SVĚDECTVÍ:
Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a
tzv. první pátky

Kostel Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě u
Českých Budějovic

V minulém čísle jsme uvedli zamyšlení
nad smyslem úcty k Nejsvětěšímu Srdci
Ježíšovu a to nejen o prvních pátcích, jak se
to děje i v našem kostele.
K tomuto tématu se ještě krátce vrátíme
v následujícím příspěvku a svědectví naší
farnice.

Jedna z nejpozoruhodnějších barokních
staveb, a to díky podílu slavného
architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera a
tvůrce vnitřní výzdoby neméně slavného
Václava Vavřince Reinera. Hlavní pouť se
zde slaví každoročně o Velikonocích.
V okolí kostela vede křížová cesta s Božím
hrobem. Zcela zničené původní obrazy v
kaplích byly v roce 1996 nahrazeny
novými od akademické malířky Renaty
Štolbové.

Přislíbení sestře Markétě Marii
Během setkání Pán Ježíš předal sestře
Markétě Marii sliby určené ctitelům Jeho
Srdce. Již krátce po její smrti byly
v dopisech rozptýlené informace sebrány a
sestaveny ve známých 12 slibů:
• Budu je těšit ve všech jejich útrapách
a protivenstvích.
• Budu žehnat všem jejich pracím a
podnikům.
• Dám jim všechny milosti potřebné
jejich stavu.
• Budu jejich bezpečným útočištěm v
životě, ale zvlášť v hodině smrti.
• Hříšníci naleznou v mém Srdci
pramen a nekonečné moře milosrdenství.
• Duše vlažné se stanou horlivými.
• Horliví se brzy povznesou k velké
dokonalosti.
• Kněžím dám milost, že přivedou k
pokání i nejzatvrzelejší hříšníky.
• Rodinám, v nichž se bude mé Srdce
uctívat, dám pokoj a mír.
• Budu žehnat domům, v nichž bude
vystaven a ctěn obraz mého Srdce.
• Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují,
budou navždy v mém Srdci.
• Těm, kteří po devět měsíců každý
první pátek půjdou k Svatému Přijímání,

Vyšebrodský klášter
Základy rozlehlého klášterního areálu
byly položeny již ve 14. století, kdy sem
byli pozváni mniši cisterciáckého řádu.
Nejvýrazněji se na podobě klášterního
kostela Nanebevzetí Panny Marie odrazila
gotika. Pod kostelem se nachází hlavní
hrobka rodu Rožmberků. Nejznámějším
interiérovým prvkem je oltářní cyklus tzv.
Mistra Vyšebrodského oltáře. Zde sídlící
„Cisterciácké opatství Naší Paní ve Vyšším
Brodě“ je jediným fungujícím mužským
cisterciáckým klášterem v Česku.
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udělali v mládí první pátky a potom za
komunismu z různých důvodů Krista
a Církev opustili, dostali milost, aby se
před smrtí vyzpovídali, a tak mohli odejít.
Tyto zpovědi, tato odcházení byla
neuvěřitelná!
Daná
osoba
zůstala
najednou klidná, vyrovnaná, usměvavá
a odcházela s očima upřenýma do nebe,
naší vlasti, nebo umřeli v pokojném
spánku s úsměvem na rtech... Každý
z nich řekl po zpovědi, že ví, že ho
zachránili právě první pátky, že dostali
tuto šanci, tuto milost. Kolikrát jsem si to
přehrávala v paměti a rozmýšlela o tom.
Sama jsem absolvovala několik sérií
prvních pátků a věřím, že mi náš Pán dá
šanci, abych se před „odjezdem“ do
věčnosti, se mohla vyzpovídat. Jenomže,
kdy bude ta má „poslední“ zpověď? Až
když budu, jako ti pacienti, na
nemocničním lůžku, když mi bude 98?
Došlo mi, že to asi ne.... Proto, vždy, když
jdu na operaci (není to zase tak často, ale
už jsem operaci v anestezii párkrát
absolvovala), tak vždy před tím jdu ke
zpovědi, kdoví, jestli se probudím na
lůžku nebo před Boží tváří... Došlo mi, že
často jezdím po naši „úžasné D1“, takže
také tady je riziko nebezpečí a proto, když
je to jen trochu možné, jdu před touto nebo
jinou dlouhou jízdou autem nebo letem, ke
zpovědi.
Ježíš v příslibech sestře Marii Markétě
řekl, že dá šanci před smrtí se vyzpovídat.
Ale kdy je ta šance? Kdy přijde naše
hodina? Být připraven. Vždy, a zvláště
v rozumem odůvodněných rizikových
situacích... ON nám šanci dá, ale
využijeme ji?
Jana Vendelínová

dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do
konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé
Srdce jim bude bezpečným útočištěm.
Zaslíbení, především poslední z nich,
nelze chápat jako pověru či jako laciný
recept, jak „spolehlivě dosáhnout nebe“.
Máme je chápat a vykládat na základě
Písma svatého a učení církve. Zaslíbení
jsou součástí božské pedagogiky: Ježíš
chce tímto způsobem k sobě přitahovat
lidská srdce. To, co Pán žádá, je naše láska,
celý náš život, naše předsevzetí k
hlubokému křesťanskému životu.
Převzato z www.pallotini-pastorace.cz

Svědectví
„Udělat“ si prvních devět pátků po
sobě, není tak jednoduché. Vždy se najde
něco, co nám tento řetěz bude chtít
přetrhnout. Ale tato oběť, nebo lépe řečeno
láska k Ježíšovi, vše zvládne. Ráda bych se
proto podělila i o svoji osobní zkušenost.
Ještě jako zdravotní sestřička jsem byla
přítomna buď já osobně nebo některá z
mých kolegyň události, že jsme najisto
věděly, že toto jsou plody prvních pátků.
Totiž stávalo se nám, že lidé na interním
oddělení v nemocnici, staří nebo mladší,
kteří byli na prahu smrti, si vyžádali kněze
a až potom odešli k Pánovi. Kolikrát to
bylo až neuvěřitelné, např. lidé, kteří si
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Návrat Anežky České do našeho kostela (3. března)
Náš kostelík je dlouhá staletí spravován křižovníky s červenou hvězdou, ale v
současných několika desetiletích v něm není ani jedna soška či obrázek sv. Anežky
Přemyslovny, zakladatelky tohoto řádu. To byla prvotní úvaha, která vzešla od kostelníka
Petra Nepila a vyvrcholila v neděli 3. března slavnostním posvěcením sošky této světice,
patronky českých zemí. Došlo k tomu o slavnosti jejího narození pro nebe, která připadla
letos na sobotu 2. března, ale v naší farnosti jsme si ji připomněli až při nedělní slavnostní
bohoslužbě. Vedl ji velmistr křižovníků Josef Šedivý za přítomnosti našeho o. Marka a
křižovnického jáhna, který má v červnu tohoto roku přijmout kněžské svěcení.
Soška, kterou najdete nyní uprostřed obětního svícnu u
vstupu, je darem velmistra Šedivého našemu kostelu a farnosti.
Samotné její svěcení v neděli následovalo po kázání, při němž
nám o. Šedivý připomněl život a ctnosti svaté Anežky, které
mimo jiné dal do souvislosti s jejím zobrazením. Anežka drží v
jedné ruce kostelík a v druhé o trochu níž královské jablko,
symbol vlády. Sama si vybrala jít cestou duchovního života,
odevzdání se Pánu touto speciální cestou. Ale nikdy
nezanevřela na svůj původ, na to čím byla a odkud pocházela,
tedy že byla dcerou z královského rodu Přemyslovců. Z úst
velmistra také zazněla slova o tom, že ne každý den se člověku
podaří být při svěcení něčeho takového, co zůstane v inventáři kostela pro další generace.
A nám se v posledních měsících podařilo být jak při posvěcení nově opraveného zvonu, tak
při posvěcení této sochy svaté Anežky.
Na závěr bohoslužby zaznělo poděkování, které
jménem farníků pronesla paní Pecková. Podařilo se jí
vystihnout podstatu této události: Anežka Česká, která
nám tu velmi chyběla, se znovu vrátila do našeho kostela!
Její soška v něm totiž byla až do 2. poloviny 20. století, kdy
byla z inventáře kostela odstraněna.
Po mši následovalo agapé, kde se mimo jiné hovořilo i
o aktuální situaci kolem převodu a oprav našeho kostele.
Zajímavé je si jistě uvědomit i to, že se tak stalo v roce
30. výročí Anežčina svatořečení, které tolik znamenalo pro
celý náš národ a po němž následovaly společenské změny
vedoucí mimo jiné k odstranění diktátu jedné strany a také
Foto: Ivana Hůlková
návratu náboženské svobody.
Svatá Anežko – oroduj za nás!
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Posila v nemoci aneb nemocní jsou také součástí našeho společenství (pokračování
z minulého čísla)
V měsíci únoru se slavívá 11. února svátek Panny Marie Lurdské, na který připadá i
Světový den nemocných. V minulém čísle jsme si mohli přečíst něco o smyslu svátosti
pomazání nemocných a dostali jsme povzbuzení v případě potřeby k jejímu přijetí. V tomto
čísle bychom chtěli představit službu nemocničních kaplanů v naší arcidiecézi.

Kdo to je nemocniční kaplan?

Nemocniční kaplan je osoba vykonávající pastorační péči v zdravotnických nebo
sociálních službách. Působí na základě pověření daného svou církví a smlouvy s nemocnicí.
Tuto službu nabízí. svým pacientům řada nemocnic v naší republice.
Je to speciálně školený člověk, který pomáhá čelit nemocnému nejen samotné nemoci, ale
i otázkám a emocím spojené s nejistotou, zdravotními těžkostmi a hledáním orientace
v situaci, kterou prožívá. Je to také člověk, který ztělesňuje lidskou blízkost, pro ty, kterým
nestačí návštěvy blízkých nebo ani někoho takového nemají. Není tedy určen pouze pro
členy své církve. Byť se tento člověk nazývá „kaplanem“, nemusí se jednat o vysvěcenou
osobu.
Jak požádat o návštěvu nemocničního kaplana, pokud jsem já nebo někdo z mých blízkých
v nemocnici?
Řádná duchovní služba probíhá v nemocnicích obvykle na požádání: tj. sdělte sestře, že
máte zájem o návštěvu nemocničního kaplana. Každá nemocnice má obvykle osobu, která
koordinuje pastorační péči pro celou nemocnici, a ta vám návštěvu nemocničního kaplana
zajistí. To nemusí být kněz – někde je to jáhen nebo řádová sestra nebo i speciálně
připravený křesťan/křesťanka. S nimi pak můžete domluvit další návštěvu kněze, přinesení
svatého přijímání nebo účast na bohoslužbě v areálu nemocnice. Samozřejmě můžete
požádat o návštěvu přímo i kněze z vaší farnosti nebo jiného vám blízkého.
A co když potřebuji pro nemocného kněze urgentně?
V případě urgentní potřeby přítomnosti kněze u nemocného – tedy v akutní potřebě
udělit svátosti (svátost nemocných, smíření nebo eucharistii) - nabízí pražské arcibiskupství
na čísle +420 731 144 144 čtyřiadvacetihodinovou Nemocniční službu, která koordinuje
návštěvy kněží v nemocnicích. V tomto případě je důležité přesně vědět, kde je nemocný
hospitalizován (oddělení, patro, případně i číslo pokoje), nebo určit přesně místo, kde na
kněze počkáte, případně, zda pro něj můžete přijet autem (to je vhodné zvláště v nočních
hodinách).
Více na: http://kaplan-nemocnice.cz/
Neprodejné, vlastním nákladem, uzávěrka dubnového čísla bude 30. března 2019.
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