Úmysly mší svatých od 22. května do 4. června 2017
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P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie
K – klášterní kostel sv. Kateřiny
Ranní mše sv.: Ne 9.30 hodin, Po 7.30 hodin
Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18.00 hodin

21. května 2017
Po 22.5. Za ochranu dětí a Boží pomoc
P
při jejich výchově

Po 29.5.
P

Za † Aloise a Pavla
Markovy

Út 23.5. Za Josefa Bednáře, Alenu
Florianovou, jejich rodiče
K
a prarodiče
St 24.5. Za nemocného Karla a
P
duchovní posilu pro něho …

Út 30.5.
K

Za † Marii Langweilovou

St 31.5.
P

Za dobré vztahy v rodinách
přátel

Čt 25.5.
K

Čt 1.6.
K

Za sestru Jiřinu a duše v
očistci

Pá 26.5. Za dobré vztahy v rodinách
P
přátel

Pá 2.6.
P

Za manžela Vlastimila a
syna Jiřího

So 27.5. Za kněze, řeholníky
P
a řeholnice

So 3.6.
P

Za † Julii Stěpaněnko

Ne 28.5. P: Za farnosti

Ne 4.6.

P: Za farnosti

Kaple na
zámku
15.30
hod.

Za † MUDr. Miloše
Korandu, jeho manželku,
rodiny Korandovu a
Kaislerovu

Za rodiče a jejich očekávané
děti

K: Za dar víry pro náš národ
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Vážení čtenáři,
od minulého čísla Zpravodaje jsme se vrátili k formátu, v němž již před
lety vycházel, stejně tak se pokusíme i o jeho čtrnáctidenní frekvenci, která
umožňuje větší aktuálnost. Právě oznamování aktuálních záležitostí
ve farnosti je hlavním cílem tohoto „média“. Mnoho věcí při ohláškách
na konci nedělní mše můžeme přeslechnout či jim dostatečně
neporozumět, jindy jsme na mši mimo farnost, a tak se třeba o něčem
zajímavém ani nedozvíme. Zpravodaj, vzhledem k minimálnímu redakčnímu
týmu, vytíženému spoustou dalších povinností, není profesionálně vedenou
tiskovinou, a proto velmi prosím o shovívavost při setkání s různými
překlepy či grafickou nedokonalostí. Budu velice rád, pokud se podaří okruh
spolupracovníků rozšířit a postupně časopis udělat hezčím a zajímavějším.
Těším se na Vaše příspěvky, které rádi otiskneme, i na Vaše nápady
k vylepšení Zpravodaje.
Obracím se na Vás také s prosbou. V rámci plánované Noci kostelů
zamýšlíme vytvořit prezentaci ze starých fotografií zdejšího františkánského
kláštera. Prosím všechny, kdo by měli nějaké fotografie či další dokumenty
týkající se kostela sv. Kateřiny, kláštera a života v něm, aby nám je zapůjčili
na proboštství. Oskenujeme si je a poctivě vrátíme. Velice předem děkuji.
Stejně tak bych velice rád získal historické snímky proboštského kostela
i proboštství, zejména interiérů, obrázky zdejších duchovních i fotografie
z různých událostí typu prvních svatých přijímání, biřmování či instalací
proboštů. Pomůže nám to poznat historické kořeny farnosti, v níž žijeme,
možná i lépe pochopit její přítomnost, a zodpovědně navázat na vše dobré,
co se zde již událo, a s Boží pomocí přinést i něco nového, tak jak to po
staletí činili naši předkové.

Setkání mladých v Deštné
V týdnu, který je před námi, oslavíme Nanebevstoupení Páně. Svátek,
který nám připomíná, že Pán Ježíš od nás odešel, předal nám s důvěrou
zodpovědnost za pozemské záležitosti církve, ale nikdy nás neopustil, stále
mezi námi nápadně působí a s jeho pomocí můžeme vždy počítat. Ať jeho
přítomnost mezi námi, v naší farnosti, dokážeme čím dál lépe vnímat,
rozpoznat jeho vedení a jednat vždy tak, abychom jeho důvěru, s níž nám
svěřil svaté, veliké a krásné věci, nikdy nezklamali.
S poděkováním P. Ivo Prokop
___________________________________________________________________

Zprávy a oznámení:
Mše v Mláce
U příležitosti vikariátní schůze duchovních jindřichohradeckého vikariátu bude
ve čtvrtek 25. května od 9.30 hod. sloužena mše sv. v mariánském kostele v Mláce.
Srdečně zveme na toto krásné místo.

Mariánské mše v kaplích
V sobotu 27. května slavíme mši ke cti Panny Marie v kapli v Pístině a to od 15.00
hod. Mše bude také sloužena v kapli v Jindřiši, kde začne v 17.00 hod.

Nepřítomnost administrátora
Z důvodu pouti do Říma nebude ve dnech 29. května – 2. června přítomen
administrátor proboštství P. Ivo Prokop. V případě potřeby se obracejte na farního
vikáře P. Jozefa Gumenického.

Na faře v Deštné se ve dnech 2. – 4. června koná víkendové svatodušní setkání
mladých především z jindřichohradeckého vikariátu.
Účastnický poplatek činí 200,- Kč.
Kontakty: email: destenskespolco@gmail.com, FB: Deštenské společenství mládeže

Svatodušní obnova na Ktiši
Diecézní centrum života mládeže na Ktiši zve na svatodušní obnovu Duch Svatý =
síla „plavat proti proudu“ pro mladé od 15 let ve dnech 2. – 4. června 2017.
Slovem a modlitbou povede P. Josef Mendel, SDB. Doporučený příspěvek 350,- Kč.
Přihlášky pomocí formuláře na: www.dcm.bcb.cz

Úklid v klášteře
Jak již bylo oznámeno v minulém čísle zpravodaje, chystá se Noc kostelů, která
letos připadá na pátek 9. června. Naše farnost otevře klášterní kostel
a přilehlé prostory. Musíme je však nejprve uklidit. Úklid se uskuteční v pondělí
29. května od 14.00 hod. Těšíme se, že účast bude podobně hojná jako
při předvelikonočním úklidu v proboštském kostele a předem děkujeme všem, kdo
pomohou. Úklidové pomůcky si, prosím, vezměte s sebou.

Nabídka pracovní pozice – Farní charita J. Hradec
Diecézní charita České Budějovice hledá kandidáta na pozici ředitel/ka Farní
charity Jindřichův Hradec – sociální pracovník. Bližší informace najdete
na plakátcích v kostelech, na internetových stránkách proboštství i Diecézní
charity Č. Budějovice.

Mše za nejmenší

Poprvé od roku 1951 bude v zámecké kapli Svatého Ducha v Jindřichově Hradci
sloužena poutní mše sv. a to o slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli 4. června
v 15.30 hod. Večerní mše sv. v klášterním kostele pak již nebude.

O slavnosti Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 25. května, a pak po celý rok, vždy
o třetích pátcích v měsíci, budou mše sv. slouženy za dosud nenarozené děti
a jejich rodiče. Budeme vyprošovat, aby rodiče děti dokázali s radostí a vděčností
přijmout, těšit se na jejich narození a také je dobře vychovat. Stejně tak budeme
prosit, aby děti posléze dokázaly rodičům vše dobré odplatit.

Sbírka na potřeby diecéze

Ministrantský tábor

Mše na zámku

Kostelní sbírky z neděle 4. června budou určeny na potřeby českobudějovické
diecéze.

V Nové Cerekvi se ve dnech 2. - 7. července 2017 uskuteční ministrantský tábor
"Zlatá horečka" pro kluky ve věku ZŠ. Cena činí 1000,- Kč. Přihlásit se je možné
do 27. května 2017.
Přihlášky a bližší informace poskytne P. Jozef Gumenický, tel. 775 124 857.

K svátku Navštívení Panny Marie – 31. května 2017
Prožíváme mariánský měsíc květen. Letošní je zvláště výjimečný
tím, že si připomínáme sto let od zjevení Matky Boží třem malým
vizionářům v portugalské Fatimě. Mnozí z nás v sobotu 13. května
sledovali v médiích kroky a naslouchali slovům nejvýznamnějšího
fatimského poutníka – papeže Františka. V závěru bohoslužeb
recitujeme nebo zpíváme mariánské litanie, které představují Marii –
Ježíšovu Matku – v různých situacích jejího života, i v situacích, kdy
projevuje svoji blízkost lidem – i každému člověku zvlášť – vzýváme ji
jako Královnu apoštolů, Útěchu zarmoucených, Útočiště hříšníků,
Pomocnici křesťanů…
Maria prožívá velké věci – radostné i bolestné – zvěstování,
narození Jana Křtitele, narození Ježíše v Betlémě, obětování syna
v Chrámu, uprchlický život v Egyptě, hledání ztraceného Ježíše,
Josefův odchod do věčnosti, Ježíšovo veřejné působení – a zejména
velikonoční události – smrt Syna, jeho vzkříšení, nanebevstoupení,
seslání Ducha Svatého ve společenství apoštolů…
Někdy se nám může zdát, že Mariin životní příběh je velmi
vzdálen tomu, co prožíváme my – ale vůbec tomu tak není. Svátek,
kterým završujeme mariánský měsíc – svátek Navštívení Panny Marie
u Alžběty – nás navzdory (nebo díky) hlubokému teologickému
obsahu staví na pevnou zemi. Marii vidíme jako Služebnici Páně
a bližních – říkající ANO – přijímám Tvou vůli, Bože – i když nevím,
co mě čeká. Říká ANO potřebám lidí kolem sebe – utíká k tetě
Alžbětě, sdílí její radost, stojí při ní v době porodu syna Jana a chválí
Boha za všechno, co jí prokázal – zpívá chvalozpěv Magnificat – Velebí
má duše Hospodina.
Maria žije pořádně ty zdánlivě všední dny – a díky tomu dostává
sílu žít pořádně i ty nevšední, nečekané a náročné. Učí nás „teologii
všednosti“ – každodennímu plnění Boží vůle v drobných krocích,
v setkáních s lidmi – doma, v práci, ve škole. Učí úsměvu, pomoci,

pozvání na kávu, naslouchání druhým… A to všechno prožívá
s vědomím Boží blízkosti a síly Božího Ducha.
Mariánský měsíc za nedlouho skončí. Neztraťme však ze svého
obzoru pohled na Marii – Ježíšovu Matku jako učitelku všedního dne
a prosme ji o sílu žít každý den to, k čemu nás dobrý Bůh pozve.
P. Jozef Gumenický

Magnificat
Velebí
má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

