Úmysly mší svatých od 4. do 17. prosince 2017
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 hodin

Po 4. 12.

Út 5. 12.

P Za † Rudolfa Šimonku –
Postmanna, jeho rodiče,
všechny drahé
a duše v očistci
K Za Josefa Bednáře, Alenu
Floriánovou, jejich rodiče a
prarodiče
P Za † Jana Keňo

Po 11. 12. P Za uzdravení sestry Jiřiny
a duše v očistci

Út 12. 12. K Za duše na které jejich
blízcí nepamatují a za
všechny duše v očistci
St 6. 12.
St 13. 12. P Za Annu a Václava
Klikovy
Čt 7. 12. K Za rodinu Kalkusovu
Čt 14. 12. K Za uzdravení sestry Jiřiny
a duše v očistci
a duše v očistci
Pá 8. 12. P 6.30 Za † rodiče Kadlecovy, Pá 15. 12. P 6.30 Za rodiče a jejich
dceru Helenku, všechny
očekávané děti
drahé a duše v očistci
18.00 Za † MUDr.
Miroslava Kümmela
So 9. 12. P Za † Františka Průchu
So 16. 12. P Za rodinu Kyšalovu
a jeho rodinu
a za Boží požehnání
pro rodiny vnoučat
Ne 10. 12.
P: Za farnosti
Ne 17. 12.
P: Za farnosti
K: Za duše v očistci
K: Za † rodiče Petrášovy
2. NEDĚLE
3. NEDĚLE
a za jejich syna Ladislava
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Z »Katechezí« svatého Cyrila Jeruzalémského, biskupa
Zvěstujeme Kristův příchod, a to ne pouze jeden, nýbrž i druhý, který bude
mnohem slavnější, než byl ten první. První totiž byl poznamenán utrpením, druhý
bude ozdoben diadémem Božího království.
U našeho Pána Ježíše Krista je přece všechno většinou dvojí. Dvojí narození:
první z Boha před věky, druhé z Panny po dovršení času. Dvojí sestoupení na svět:
první skryté před lidskými zraky jako krůpěje rosy v rouně, druhé zjevné, které
ovšem teprve přijde.
Při prvním příchodu byl v jeslích zavinut do plének; při druhém se oděje
světlem místo šatu. Při prvním snesl kříž, nedbaje potupy; při druhém přijde
v doprovodu zástupů andělů a oslavený.
Nezůstáváme tedy toliko při prvním příchodu, nýbrž očekáváme i druhý.
Jestliže jsme při prvním příchodu říkali: Požehnaný, který přichází ve jménu Páně,
také při druhém, spěchajíce s anděly vstříc Pánu, volejme znovu v úctě:
Požehnaný, který přichází ve jménu Páně.
Spasitel přijde ne proto, aby byl znovu souzen, nýbrž aby soudil ty, kteří jej
na soud pohnali. Ten, jenž prve mlčel, když byl souzen, připomene zlosynům, kteří
se opovážili přivést jej na kříž: Takto jsi jednal, a mlčel jsem.
Tehdy přišel v souladu s Božím rozvržením díla spásy, aby lidi učil
a přesvědčoval; tentokrát se mu budou muset podrobit, i kdyby nechtěli.
O obojím příchodu mluví prorok Malachiáš: A náhle přijde do svého chrámu
Pán, jehož vy hledáte; hle, jeden příchod.
A znovu říká o druhém příchodu: Zde je posel smlouvy, po němž toužíte. Hle,
přijde všemohoucí Hospodin. Kdo však snese den jeho příchodu, kdo obstojí, až se
objeví? Vždyť je jako oheň, kterým se taví, jako rostlina valchářů! Usadí se, aby
tavil a čistil.

Také Pavel má na mysli ony dva příchody, když píše Titovi tato slova: Projevila
se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k tomu, abychom se
odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v tomto nynějším věku
rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom očekávali v blažené naději slavný příchod
našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista. Vidíš tedy, jak mluví o prvním
příchodu, za nějž vzdává dík, i o druhém, který očekáváme?
Proto se obsah víry, kterou vyznáváme, až do nynějška předává tak, abychom
věřili v toho, »který vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a přijde ve slávě soudit
živé i mrtvé a jehož království bude bez konce«.
Přijde tedy náš Pán Ježíš Kristus z nebe. Přijde ve slávě na konci tohoto světa,
v poslední den. Nastane konec tohoto světa a tento stvořený svět bude zase
učiněn novým.

Zprávy a oznámení:
Sbírka na Charitu
Při sbírce na podporu Diecézní charity jsme v neděli 12. listopadu vybrali
v Jindřichově Hradci 9.045,- Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.

Pohřeb MUDr. Kümmela
Rozloučení s někdejším primářem MUDr. Miroslavem Kümmelem se uskuteční
ve středu 6. prosince od 10.30 hod. v obřadní síni jindřichohradeckého
krematoria. Mše sv. za zemřelého bude sloužena v pátek 8. prosince od 18.00 hod.
v proboštském kostele.

Adventní koncert Pavla Helana
Srdečně zveme na adventní koncert "vlídného písničkáře" Pavla Helana - finalisty
soutěže Česko-Slovensko má talent z roku 2013, známého i z vystoupení
na setkáních mládeže v Krakově nebo v Olomouci. Koncert pořádá naše farnost
ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 19 hodin v kostele sv. Máří Magdalény a je určený
pro široké publikum lidí všech věkových kategorií. Vstupné je dobrovolné.

Rorátní mše
V letošním krátkém adventu budeme mít příležitost slavit tři rorátní mše
sv. Poprvé v pátek 8. prosince, poté v pátek 15. prosince a naposledy v pátek
22. prosince. Roráty začnou pokaždé od 6.30 hod. v proboštském kostele.
O slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 8. prosince bude
i večerní mše od 18.00 hod. O dalších dvou adventních pátcích večerní mše
sv. nebude.

Spolek Hippolyt zve
V neděli 10. prosince proběhne tradiční předvánoční jarmark (po mši svaté).
Můžete si zakoupit knihy, kalendáře, pohledy, cukroví... Nákup si lze zpříjemnit
svařeným vínem! Srdečně zveme.

Bohoslužba na zámku
Ekumenická adventní bohoslužba se uskuteční v zámecké kapli Svatého Ducha
v neděli 10. prosince od 15.00 hod. Zpěvem doprovodí sbor Jakoubek.

Přednáška na proboštství
Ve středu 13. prosince se koná další přednáška z cyklu „Prameny světla“ a to
od 18.45 hod. v sále v 1. patře na proboštství. Tentokrát bude tématem historické
pozadí narození Krista. Srdečně zveme i zájemce připravující se na biřmování.
Samostatná příprava na biřmování v adventním čase nebude a uskuteční se až
po Novém roce.

Zpovědní den
Ve čtvrtek 14. prosince zveme do klášterního kostela ke svátosti smíření. Od 16.30
hod. zde bude zpovídat několik zpovědníků ze sousedních farností. Využijte prosím
tuto příležitost. Chtěli bychom též upozornit, že je vhodnější přicházet ke svátosti
smíření ve všedních dnech, případně v neděli večer, a nespoléhat na zpověď
v neděli dopoledne před mší sv., kdy kvůli příjezdu duchovních z předchozí mše
a přípravě na slavnostní liturgii nebývá tolik času na zpovídání.

Narozeniny papeže
V neděli 17. prosince se Svatý otec František dožívá věku 81 let. "Svatého nám
otce, Bože, v lásce chraň a zachovej!" a kéž i nadále "Petrův koráb moudře řídí."
(Kancionál č. 931).

Bohoslužby o Vánocích
Vzhledem k tomu, že v letošním roce připadá Štědrý den na 4. adventní neděli,
rozhodl diecézní biskup Mons. Kročil, aby se bohoslužby této neděle slavily již
v předvečer, tedy v sobotu 23. prosince. 24. prosince pak budou slaveny
bohoslužby z vigilie Narození Páně a účast na nich je splněním závazku účasti
na nedělní mši sv. Rozpis vánočních bohoslužeb v Jindřichově Hradci a okolí
najdete na jiném místě tohoto zpravodaje.

Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení B, první a druhý týden žaltáře v Breviáři
Neděle
Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Neděle

3. 12. – 1. neděle adventní
4. 12. – památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
6. 12. – slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního patrona
naší diecéze
7. 12. – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
8. 12. – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního
hříchu – doporučený svátek – kdo nemá vážnou
zábranu, měl by se dnes účastnit mše svaté
9. 12 – památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
10. 12. – 2. neděle adventní
11. 12. – památka sv. Damasa I., papeže
12.12. – památka Panny Marie Guadalupské
13.12. – památka sv. Lucie, panny a mučednice
14.12. – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
17. 12. – 3. neděle adventní, zvaná podle vstupní antifony mše sv.
„Gaudete – Radujte se“. Užívá se růžových liturgických rouch.

Vánoční bohoslužby v Jindřichově Hradci
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Neděle
Pondělí

23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
1.1.2018

17.00 P
15.30 P
9.30 P
9.30 P
9.30 P
9.30 P

v Nové Včelnici
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Neděle
Pondělí

23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
1.1.2018

16.00 BS
20.30
11.00
11.00 BS
11.00

22.00 P

v Jarošově nad Nežárkou
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Neděle
Pondělí

23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
1.1.2018

16.00 BS
22.00
8.00
8.00

v Kostelní Radouni
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Neděle
Pondělí

23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
1.1.2018

18.00 BS
20.00
11.00 BS
11.00
11.00 BS

Ve Strmilově
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Neděle
Pondělí

23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
1.1.2018

16.30
20.00
9.30
8.00
8.00

v Kunžaku
17.00 P
18.00 K

Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Neděle
Pondělí

23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
1.1.2018

18.00
21.30
9.30
9.30
9.30

V Blažejově bude mše sv. pouze 24.12. od 15.30, v Roseči 26.12. od 11.00,
ve Valtínově 26.12. od 8.00.
Mše sv. bude též sloužena v domově důchodců v Otíně 23.12. od 15.00 hod.
V Lodhéřově a Člunku mše sv. nebudou.
V Horní Pěně je mše 24.12. od 17.00 a 25.12. od 14.00 hod.

