
 

                                                                                       

 

 
 

Český Krumlov                        19. 4. 2020           č.  17 - 2020          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Milí čtenáři farního zpravoje, 

milí věřící, milí Boží přátelé, 
 

prožili jsme velikonoční oktáv, kdy jsme si každý den připomínali tu 

radostnou zprávu, že Pán Ježíš vstal zmrtvých. Také během tohoto 

velikonočního oktávu, který jsme prožili, v pátek 17. dubna 2020 v Českých 

Budějovicích v kostele Panny Marie Růžencové při euchatistické 

bohoslužbě jsme se naposledy rozloučili s maminkou našeho                       

otce preláta – paní Markétou Píchovou. 

Mnozí jste určitě sledovali přímý přenos přes internet. Někteří z vás se tohoto obřadu 

zúčastnili osobně. Ale jsou zde někteří, co se nemohli zúčastnit tohoto rozloučení ani sledovat 

přenos na internetu.  

Proto bych rád vyjádřil poděkování panu děkanovi Dr. Zdeňkovi Marešovi, Th.D., 

který nám homilii ze mše svaté poskytl do našeho farního zpravodaje.   

(zk) 

Homilie  
(Texty při mši sv.: I. čtení: Zj  14,13; II. čtení: 2Kor 4,14-5,1; Evangelium: Mt 25, 1-13)) 

 

Drazí pozůstalí, vážení smuteční hosté, bratři a sestry, 

ale i vy Otče biskupe, spolubratři kněží a jáhnové! 

 I když se to nezdá, jsme shromážděni ve velmi širokém společenství... Nejsme to totiž jen 

my fyzicky přítomní tady a teď, ale spolu s námi tuto chvíli zármutku prožívá i mnoho a mnoho 

dalších; tedy všech těch, kdo třeba nemohli přijít z důvodu bezpečnostně-zdravotních opatření. A 

protože mnozí nejsou s námi spojeni jen duchovně, ale i prostřednictvím internetového přenosu, 

chtěl bych se i na ně obrátit a také i je pozdravit, když z dalekého Slovenska spolu s námi prožívají 

tuto chvíli posledního rozloučení se zesnulou, paní Markétou Píchovou.  

 Tak jak tomu bývá při slavení eucharistie, vyslechli jsme si úryvky z Písma svatého, které 

nám připomínají některé charakteristické rysy Božího slova; tedy toho slova, které je nám 

povzbuzením i v této smutné chvíli. Apoštol Pavel povzbuzuje a dodává odvahu, když musíme ve 

svém životě zakoušet nejrůznější zkoušky. Nikdy nemáme zapomínat, že je nám nablízku náš Pán! 

Ať už se jedná o nejrůznější situace v životě, ať už se jedná o chvíle, kdy jsme třeba konfrontováni 

se smrtí. I v takovéto chvíli máme pamatovat na slova sv. Jana, která zazněla v prvním čtení: 

„…blažení ti, kdo umírají ve spojení s Pánem.“  A konečně, neméně závažná jsou i slova Krista 

Pána v dnešním evangeliu. Ježíš na příkladu pošetilých a prozíravých panen připomíná, jak 

důležitá je připravenost a bdělost: „Přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu…“  

 Loučíme se s naši zesnulou, paní Píchovou, o níž také platí, že odešla z tohoto světa 

připravená. Ano, odešla připravená, jak nejlépe si lze představit - a to i díky svým dětem, které ji 

doprovázely až k prahu věčnosti.  

Pro jiné byla sestrou či tetou, pro nás všechny pak byla tou „dobrou duší“, vždy obětavou a 

ochotnou pomoci bez zbytečných řečí, jakkoliv a kdykoliv bylo zapotřebí.  

 To, že této dnešní mši svaté předsedá biskup Vlastimil a je zde i řada dalších kněží, to vše 

dává jen tušit, jak moc paní Píchové my všichni zůstáváme vděčni. Každý z nás si jistě ponese 

mnoho vzpomínek na setkání s ní. Většině z nás asi zůstane natrvalo v paměti jako pečlivá 

hospodyně starající se o vše potřebné - ať již to bylo v době po sametové revoluci tady v řeholním 



 
domě s kostelem „u Petrínů“, nebo v posledních sedmi letech v Českém Krumlově. Byla to pečlivá 

hospodyně a skvělá kuchařka! Její gastronomie, to byla jistota a tak není divu, že mezi její 

strávníky patřili významné osobnosti; kardinálové, nunciové, biskupové a mnoho dalších a dalších. 

Popravdě řečeno, dostatek zkušeností nabyla velmi brzy, neboť začala vypomáhat na faře 

v Benešově nad Černou, už kdysi dávno v 50. létech, tedy ještě jako velmi mladá. A vlastně 

v následujících letech už nikdy nepřestala sloužit a pomáhat kněžím, ať již to byl P. Šlechta, P. 

Havrda nebo nakonec již zmínění řeholní bratři Petríni. Dalo by se říci, že se takřka ztotožnila 

s postojem pečlivé Marty, která byla sestrou Marie a Lazara, o níž čteme v 10. kapitole Lukášova 

evangelia.   

 Kdo však jsme znali paní Píchovou, tak dobře víme, že takové tvrzení není úplně pravdivé. 

Proč? Ona totiž dokázala v sobě skloubit postoj jak Marty, tak i Marie! Její každodenní záležitostí 

byla účast na mši svaté, modlitba růžence, různé osobní pobožnosti, jak se je v mládí naučila od 

svých rodičů, dlouhá léta měla také na starost modlitbu „Živého růžence“. Její víra byla prostě 

pevná, hluboká a natolik samozřejmá v tom smyslu, že bez víry by život neměl žádnou cenu. Díky 

této víře dokázala překonávat i nejrůznější obtíže, dokázala tiše a statečně nést svůj každodenní 

kříž. Dovolil bych si tedy tvrdit, že s tím přirovnáním postoje to je vlastně opačně! Na prvním 

místě pro ní nebyl postoj Marty. Její postoj byl především postojem zmíněné Marie, s nímž 

následně ona dokázala podivuhodně skloubit i postoj Marty! Nebylo to totiž nic jiného, než její 

hluboká a pevná víra, která jí dodávala sílu k tomu, aby za všech okolností byla nápomocná vždy a 

všude tam, kam ji Pán postavil. Kdo by jen spočítal, kolik hodin věnovala „příbytku Božímu mezi 

lidmi“? Kolik jen času obětovala tomu, kterého v tomto čase oslavujeme jako toho, „jenž pouta 

smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu“?  Tomuto Vítězi ona dokázala obětovat i své 

poslední chvíle bolesti a nemoci, takže dnes my všichni můžeme mít jistou nadějí, že ji Pán přijal 

mezi své vyvolené. 

 Před pár dny jsme prožívali vůbec ty nevětší svátky liturgického roku. Znova jsme si 

připomínali spásonosné události Ježíše Krista a já bych rád ještě v tuto chvíli připomenul Ježíšovu 

modlitbu ve večeřadle, tedy předtím, než byl vydán na smrt: „Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli 

se mnou i ti, které jsi mi dal….“ (Jan 17,24) Tato Ježíšova slova vyjadřují jeho vroucí touhu po 

spáse všech a nám se díky těmto jeho slovům osvětluje i život po smrti. Ježíš právě těmito slovy 

vyjádřil přání, aby ti, které mu Otec dal, byli s ním a spolu s ním, aby i sdíleli jedno společenství, 

kde vládne pokoj a radost, související se slávou a mocí Krista Pána. O paní Píchové, můžeme říci, 

že i ona je jednou z těch, které Otec dal Synovi, aby byli s ním.  

 Bratři a sestry, slavením eucharistické oběti dnes děkujeme Bohu za dar jejího života, ale i 

za všechno dobré, co ve svém životě ona vykonala… a její nesmrtelnou duši svěřujeme do rukou 

milosrdného Boha, kterého prosíme, aby jí odpustil, jestliže se snad někdy v lidské slabosti něčím 

provinila. Chceme se v tuto chvíli obrátit s prosbou k našemu Pánu, u něhož je opravdu hojné 

milosrdenství, aby i víra naší zesnulé byla proměněna v patření na Boží tvář. S vděčností za 

všechno dobré co vykonala, svěřme ji mocné přímluvě Panny Marie, kterou za svého života vždy 

milovala a ctila. A kéž je to právě ona - matka Krista Pána a Matka naše - kdo přivede duši naší 

zesnulé do nebeské slávy, kde bude moci navěky zakoušet plnost dobra, radosti a pokoje. 

Odpočinutí věčné, dej jí, ó Pane. A světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá ve svatém pokoji. Amen. 

 



 

  Mše svaté v týdnu od 19. 4. 2020 do 26. 4. 2020 Český Krumlov: 

20.04. Po  

21.04. Út --------------------------------------------------------------------------------------- 

22.04. St  

23.04. Čt  

24.04. Pá  

25.04. So  

26.04. Ne za farnost 
   

 
 

PONDĚLÍ 

20.04. 

ÚTERÝ 

21.04. 

STŘEDA 

22.04. 

ČTVRTEK 

23.04. 

PÁTEK 

24.04. 

SOBOTA 

25.04. 

NEDĚLE 

26.04. 

ČESKÝ 

KRUMLOV 

SV. VÍT 

17:00 

přenos 
 

17:00 

přenos 

17:00 

přenos 

17:00 

přenos 

17:00 

přenos 

9:30 

přenos 

ČESKÝ 

KRUMLOV 

KLÁŠTER 
       

VĚTŘNÍ        

PŘÍDOLÍ        
VĚŽOVATÁ 

PLÁNĚ 
       

KÁJOV        

SOBĚNOV        

Liturgické texty - 2. neděle velikonoční - Neděle Božího milosrdenství 
I. čtení: Sk 2, 42 - 47  II. čtení: 1 Petr 1, 3 - 9   Evangelium: Jan 20, 19 -31 

o z n á m e n í 

Milí věřící, 

V případě zájmu udílení svátosti nemocných ať naši věřící zavolají na 

farní úřad v Českém Krumlově, tel. 724 937 121.   

Věřící, kteří mají zájem o svátost smíření, mohou využít příležitost 

individuální svaté zpovědi vždy Po, St, Čt, Pá, So v čase od 16:30 do 17:00 hodin 

v kostele sv. Víta v Českém Krumlově. Pro starší osoby nad 70 let doporučujeme, 

aby individuální zpověď odložili, až to bude možné opět se veřejně shromažďovat.  

Děkujeme za pochopení a vyzýváme všechny ke společné modlitbě, zvláště každý den 

od 20:00 hodin.                                                                                                

Vaše duchovní správa 

- V úterý 21. dubna je památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve. 

- Ve čtvrtek 23. dubna je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka. 

- V sobotu 25. dubna je svátek sv. Marka, evangelisty. 

P ř e h l e d   b o h o s l u ž e b 
 


