
 

Farní  zpravodaj  
2. neděle v mezidobí 

 Český Krumlov 14. 01. 2018          03 / 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Římskokatolická farnost – prelatura 

Český Krumlov 
 

v pátek 2. února 2018 
 

od 20:00 hodin 
 

srdečně zve na 

 

17. farní bál 
v Kájově „v Konibaru“ 

k poslechu hraje skupina „LEŤÁCI“ 

 

Vstupenky lze zakoupit u paní Mroskové 

nebo telefonicky na tel.: 380 715 768; 723 903 714 

 

Cena vstupenky je 150,- Kč 
 

zakončení farního plesu bude ve 2:00 hodiny 

„Farní ples je nekuřácký“ 

Prosíme, své dary do tomboly můžete dávat paní Mroskové nebo na farním 

úřadě v Českém Krumlově. Všem předem děkujeme za dary do tomboly. 
 

Rozpis zastávek autobusu: 
19:15 hod. – Český Krumlov – autobusové nádraží; 19:20 hod. Tavírna; 19:25 hod. Horní Brána;          

19:30 hod. Špičák; 19:35 hod. Růžek; 19:40 hod. Vlakové nádraží; 19:45 hod. Domoradice                 

(čerpací stanice Benzina) 

 

Výtěžek z farního plesu bude použit na opravu střechy kostela sv. Víta 

v Českém Krumlově. 
 



 
další pokračování katecheze papeže Františka o mši svaté… 

Sláva na výsostech Bohu a vstupní modlitba  
 

Drazí bratři a sestry, v cyklu katechezí o eucharistické bohoslužbě jsme viděli, že úkon 

kajícnosti nám pomáhá odstranit vlastní domýšlivost a předstoupit před 

Boha takoví, jací opravdu jsme, s vědomím, že jsme hříšníci a v naději 

na odpuštění. 

Právě ze setkání lidské bídy a božského smilování se rodí vděčnost, 

kterou vyjadřuje chvalozpěv „Gloria“, »velmi starý a úctyhodný 

hymnus. Tímto chvalozpěvem církev, shromážděná v Duchu Svatém, 

oslavuje a prosí Boha Otce a Beránka« (Všeobecné pokyny k Římskému 

misálu, 53). Začátek tohoto chvalozpěvu – Sláva na výsostech Bohu – 

je převzat ze zpěvu andělů při Ježíšově narození v Betlémě. Je to 

radostná zvěst o objetí nebe a země. Tento zpěv zahrnuje také nás, kteří 

jsme usebráni v modlitbě: „Sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem 

dobré vůle.“ 

Po zpěvu Gloria anebo, pokud se nezpívá, hned po úkonu kajícnosti následuje zvláštní 

forma modlitby nazvaná „vstupní“, jež vyjadřuje povahu právě slavené bohoslužby v závislosti 

na dnu a liturgické době (srov. tamt., 54). Výzvou „modleme se“ kněz vybízí lid ke společné 

usebranosti v mlčení, aby si všichni uvědomili, že stojí před tváří Boží a v duchu si připravili 

své prosby (srov. tamt., 54). Kněz řekne „modleme se“ a každý mlčky myslí na to, oč chce v 

modlitbě prosit. 

Mlčení není pouhá absence mluvy, nýbrž připravenost naslouchat jiným hlasům, tedy 

hlasu našeho srdce a především hlasu Ducha svatého. V liturgii závisí povaha posvátného ztišení 

na tom, o kterou část mše jde: »při úkonu kajícnosti a po výzvě k modlitbě se jednotlivci v 

duchu usebírají; po čtení nebo homilii krátce rozjímají o tom, co slyšeli; po přijímání pak ve 

svém srdci chválí Boha a modlí se« (tamt. 45). Mlčení před vstupní modlitbou tedy napomáhá k 

usebrání a přemýšlení o tom, proč jsme tam. Proto je důležité naslouchat vlastnímu nitru, 

abychom jej pak otevřeli Pánu. Možná, že za sebou máme dny námah, radosti či bolesti a 

chceme to říci Pánu, dovolat se Jeho pomoci a prosit Jej, aby nám byl nablízku; máme příbuzné 

a přátele, kteří jsou nemocní anebo procházejí těžkými zkouškami, a toužíme svěřit Bohu osudy 

církve a světa. Tomu slouží krátké mlčení před tím, než kněz shrne úmysly všech a nahlas jejich 

jménem pronese společnou modlitbu, která uzavírá vstupní obřady, tedy právě vstupní modlitbu 

zahrnující jednotlivé úmysly. Vřele doporučuji kněžím, aby tuto chvíli mlčení dodržovali a 

nespěchali, protože jinak nám hrozí, že se bezděčně připravíme o usebranost duše. 

Kněz pronáší tuto pobídku a vstupní modlitbu s rozpjatýma rukama, tedy v postoji 

modlitby, který si osvojili křesťané již v prvních stoletích, jak dosvědčují fresky římských 

katakomb, a napodobili tak Krista s rukama rozpjatýma na dřevu kříže. Kristus je Tím, kdo se 

modlí, i modlitbou zároveň! V Ukřižovaném rozpoznáváme Kněze, který vzdává bohumilou 

poctu Bohu synovskou poslušností. 

V Římském obřadu jsou modlitby stručné, ale jejich význam je hutný. Vracet se k 

rozjímání nad jejími texty také mimo mši nám může pomoci chápat, jak se obracet k Bohu, oč 

prosit a jaká slova užívat. Kéž se liturgie pro nás všechny stává pravou školou modlitby. 



 
Mše svaté v týdnu od 14. 01. 2018 do 21. 01. 2018 Český Krumlov: 

Pondělí  (15. 01.) večer: za 

Úterý    (16. 01.)   

Středa   (17. 01.) večer: za  

Čtvrtek (18. 01.) večer: za 

Pátek    (19. 01.) večer: za 

Sobota    (20. 01.) večer: za  

Neděle    (21. 01.) večer: za farnost 

 

P ř e h l e d  b o h o s l u ž e b  

 Pondělí 

15. 01. 

Úterý 

16. 01.  

Středa 

17. 01. 

Čtvrtek 

18. 01. 

Pátek 

19. 01. 

Sobota 

20. 01. 

Neděle 

21. 01. 

Český 

Krumlov 
17:00Ž  17:00Ž 17:00P 18:00Ž  9:30P 

Český 

Krumlov 

klášter 
     16:00Ž  

Větřní       8:00Ž 

Přídolí       11:15Ž 

Věžovatá 

Pláně 
      11:15P 

Kájov    16:00Ž   8:00VT 

Hořice 

na Šumavě 
      8:00JR 

(časy označené tučně – mše svatá; časy označené kurzívou – bohoslužba slova) 

2. neděle v mezidobí 

1. čtení:     1 Sam 3, 3 – 19       

       2. čtení:     1 Kor 6, 13 – 20  

           Evangelium:  Jan 1, 35 – 42  

 

- Ve středu 17. ledna je památka sv. Antonína, opata. 

- Ve čtvrtek 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Od 18. do 25. ledna          

je týden modliteb za jednotu křesťanů. 

- V sobotu 20. ledna je památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka. 

 

 

V pátek 2. února 2018 v Kájově v Konibaru je uskuteční od 20:00 hodin již 17. farní bál. Vstupenky lze 

zakoupit u paní Mroskové na tel.: 380 715 768 nebo mobil 723 903 714. Cena Vstupenky je 150,- Kč.     

Na tento bál bude vypraven autobus, který pojede v 19:15 hod. – Český Krumlov – autobusové nádraží; 

19:20 hod. Tavírna; 19:25 hod. Horní Brána; 19:30 hod. Špičák; 19:35 hod. Růžek;                                 

19:40 hod. Vlakové nádraží; 19:45 hod. Domoradice (čerpací stanice Benzina). Zároveň dary do tomboly 

můžete nosit na farní úřad v Českém Krumlově nebo paní Mroskové. Všem předem děkujeme za dary do 

tomboly.  

 

 

 

www.farnostck.bcb.cz www.fuvetrni.webnode.cz  farnostkajov.bcb.cz 

farniuradck@seznam.cz farniuradck@seznam.cz  kostelkajov@seznam.cz 

                     mariagojau@seznam.cz 
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