Úmysly mší svatých od 15. do 28. ledna 2018
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 15. 1.
Za † Jana Holíka, rodiče
kaple na
a duše v očistci
proboštství
Út 16. 1. K Za † Ferdinanda Sklenku
a rodinu

Po 22. 1.
Za uzdravení v rodině
kaple na
proboštství
Út 23. 1. K Za † tatínka Jiřího

St 17. 1.

St 24. 1.

P Na poděkování za 90 let
života, s prosbou o Boží
požehnání

Čt 18. 1.

K Za rodiče Jandovy, jejich
děti a za duše v očistci

Pá 19. 1.

P Za † Vlastimila Macho

So 20. 1.

P Za dary Ducha Svatého pro
celý rod
Ne 21. 1.
P: Za farnosti
3. neděle v
K: Za kmotry Františku a
mezidobí
Stanislava Březinovy

Vintra
P Za Emilii Kolínovou,
rodinu Kolínovu,
Hlávkovu
a Glückseligovu
Čt 25. 1. P Na poděkování za 60 let
od 9.30 hod. života a za ochranu
Panny Marie do dalších
let
Pá 26. 1. P Za kněze
So 27. 1.

P Za † i živé z rodiny
Žárovy a Fojtovy
Ne 28. 1.
P: Za farnosti
4. neděle v
K: Za † Jana a Anežku
mezidobí
Kadlecovy, rodiče a
sourozence z obou stran
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Mše svatá – Úvod 8.11.2017
Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Začínáme dnes nový cyklus katechezí, který se zaměří na „srdce“ církve, jímž je
eucharistie. Pro nás křesťany je zásadní dobře rozumět hodnotě a významu mše
svaté, abychom plněji žili svůj vztah s Bohem.
Nelze opominout značný počet křesťanů, kteří v různých částech světa během
dvoutisíciletých dějin podstoupili smrt při obraně eucharistie a dodnes riskují
život, aby se mohli účastnit nedělní mše. Roku 304 během Diokleciánova
pronásledování byla skupinka křesťanů na severu Afriky přistižena v jednom domě
při slavení mše, a byli uvězněni. Římský prokonzul se jich při výslechu tázal, proč
tak jednali, když věděli, že je to absolutně zakázáno. A oni odpověděli: „Bez neděle
nemůžeme žít“, to znamená: nemůžeme-li slavit eucharistii, nemůžeme žít; náš
křesťanský život by odumřel.
Proto Ježíš svým učedníkům řekl: »Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít
jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život
věčný a já ho vzkřísím v poslední den« (Jan 6,53-54).
Tito křesťané ze severní Afriky byli zabiti, protože slavili eucharistii. Zanechali
svědectví, že je možné zřeknout se pozemského života kvůli eucharistii, neboť ta
nám skýtá věčný život tím, že nám dává podíl na Kristově vítězství nad smrtí. Toto
svědectví nás všechny interpeluje a vybízí, abychom si každý z nás odpověděli
na to, co pro nás znamená účast na mešní oběti a přistupování k Pánovu stolu.
Hledáme onen pramen „živé vody“, který tryská do života věčného, činí z našeho
života duchovní oběť chvály a díkůvzdání a vytváří z nás jedno tělo s Kristem? Toto
je nejhlubší význam svaté eucharistie, která je výrazem „díkůvzdání“. Eucharistie

znamená díkůvzdání Bohu Otci, Synu a Duchu svatému, který nás vtahuje
a proměňuje ve společenství lásky.
V následujících katechezích bych rád podal odpověď na několik důležitých
otázek týkajících se eucharistie a mše, abychom znovuobjevili či objevili, jak skrze
toto tajemství víry vyzařuje Boží láska.
Druhý vatikánský koncil byl silně podněcován touhou přivést křesťany
k porozumění velikosti víry a kráse setkání s Kristem. Z tohoto důvodu bylo
nezbytné uskutečnit pod vedením Ducha svatého odpovídající obnovu liturgie,
protože z ní církev žije a díky ní se obnovuje. Ústředním tématem, které zdůraznili
koncilní otcové, je liturgická formace, jež je k pravé obnově nezbytná. A právě to je
také účelem tohoto cyklu katechezí, který dnes začínáme, tedy růst v poznání
tohoto obrovského daru, který nám Bůh daroval v eucharistii.
Eucharistie je podivuhodná událost, ve které se zpřítomňuje Ježíš Kristus, náš
život. Účast na mši »je opakovaným prožitím umučení a výkupné smrti Páně. Je to
teofanie: Pán se zpřítomňuje na oltáři, aby se obětoval Otci ke spáse světa«
(Homilie při mši v kapli Domu sv. Marty, 10. února 2014). Pán je tam s námi
přítomen. Častokrát tam však přicházíme, a zatímco kněz slouží eucharistii, díváme
se kolem a bavíme se mezi sebou. Avšak nejsme to my, kdo u něho slouží. To Pán!
Kdyby sem dnes přišel prezident republiky nebo někdo, kdo je ve světě velmi
důležitý, zajisté bychom se k němu všichni chtěli přiblížit a pozdravit jej. Pomysli
však, že když jdeš na mši, je tam Pán! A ty jsi roztěkaný a bloumáš... Tam je Pán!
Na to musíme myslet. Někdo řekne: »Otče, ale mše jsou nudné.« - Co říkáš?
Že Pán je nudný? - »Ne, ne mše. Kněží.« - »Kněží ať se obrátí, ale Pán tam je!« Jasné? Nezapomeňte. Účast na mši je »opakované prožití umučení a výkupné
smrti Páně«.
Pokusme se nyní položit si pár jednoduchých otázek. Proč se například dělá
znamení kříže a úkon kajícnosti na začátku mše? Tady bych rád udělal další vsuvku:
Viděli jste, jak se děti žehnají znamením kříže? Nevíš, co dělají, zda znamení kříže
nebo nějaký obrázek. Dělají to takto (papež gestikulací ukazuje)... Je třeba děti
naučit správně se žehnat znamením kříže. Tak začíná mše, tak začíná život, tak
začíná den. To znamená, že jsme vykoupeni Pánovým křížem. Podívejte se na děti
a naučte je dělat správně znamení kříže. A proč jsou ve mši čtení? Proč se v neděli
čtou tři a ostatní dny dvě čtení? Proč se čtou a jaký to má smysl? Anebo proč kněz,
který slouží mši, říká: »Vzhůru srdce!« a neříká: »Vzhůru mobily, pořiďte si
fotografie«? Ne..., to je ošklivé. Řeknu vám, že mne velice zarmucuje, když tady na
náměstí anebo v bazilice sloužím mši a vidím tu spoustu mobilů v rukou nejenom
věřících laiků, ale i kněží a biskupů. Prosím vás! Mše není divadlo, je to cesta vstříc
umučení a zmrtvýchvstání Páně. Proto kněz říká: »Vzhůru srdce!« Co to znamená?
Pamatujte tedy: žádné mobily!

Zprávy a oznámení:
Mše sv. v kapli na proboštství
Od pondělí 15. ledna budou pondělní ranní mše sv. v kapli na proboštství
v obvyklém čase od 7. 30 hod.
Modlitby za jednotu
Od čtvrtka 18. ledna do čtvrtka 25. ledna budeme slavit týden modliteb za jednotu
křesťanů. Pamatujme tedy na tento důležitý úmysl.

Nepřítomnost jáhna
Pan jáhen Tomasz Zbucki bude až do pátku 26. ledna na dovolené doma v Polsku.

Vikariátní schůze
Ve čtvrtek 25. ledna se v Jindřichově Hradci koná schůze kněží našeho vikariátu.
Věřící srdečně zveme na koncelebrovanou mši sv., kterou bude schůze zahájena.
Mše začne v 9.30 hod. v proboštském kostele. Večerní mše sv. v klášteře již
nebude.

Příprava na biřmování
Zájemci o přijetí svátosti biřmování jsou zváni na přípravu ve čtvrtek 25. ledna
od 19.00 hod. (mladší s P. Jozefem), resp. v sobotu 27. ledna od 18.15 hod. (starší
s P. Ivem).

Výročí Otce biskupa Pavla Posáda
Letos 26. ledna je tomu přesně deset let, co papež Benedikt XVI. jmenoval Otce
biskupa Mons. Pavla Posáda pomocným biskupem českobudějovickým. V těch
deseti letech snad každoročně nejméně jednou, někdy i vícekrát, navštívil Otec
biskup Pavel Posád Jindřichův Hradec a celebroval zde mši svatou. Jsme mu za to
vděčni a vždy rádi ho v naší farnosti vidíme. Kéž mu Pán dopřeje pevné zdraví
a pomáhá mu v jeho biskupském působení.

Poděkování
Ze srdce děkujeme vám všem, kteří jste se jakýmkoli způsobem zapojili do příprav
a oslav vánočních svátků v našem vikariátu a přispěli tak ke slávě, kráse
a důstojnosti tohoto nádherného křesťanského období.

zakázané jesličky pohotově nahrazeny deskovými obrazy s výjevy Kristova
narození. Ve většině míst, kde byly jesličky – betlémy vymístěny z kostelů, jako
náhradu si je lidé stavěli v soukromých domech. Tak vzniklo zejména v 19. století
lidové betlémářství, kdy pro mnohé zručné a umělecky nadané amatéry se stala
„výroba“ betlémů celoživotní záležitostí a při prodeji betlémů i zdrojem příjmů.
Mnozí už málo dbali na to, aby se betlém a jeho vybavení přesně shodovalo s tím,
co je uvedeno o Kristově narození v Písmu svaté a naopak často popustili svoji
fantazii a součástí takových betlémů se staly děje, postavy, zvířata a stromy, které
jsou třeba typické pro poměry v Čechách a na Moravě a rozhodně nepřipomínají
Svatou zemi. Během druhé poloviny 19. století se jesličky zase pomalu a nesměle
vracely i do katolických kostelů a dnes, zejména ve větších obcích, už nenajdeme
katolický kostel, v kterém by v době vánoční nestály jesličky a neradovaly se z nich
především malé děti.

Je velice důležité vrátit se k základům, znovuobjevit, co je podstatné, skrze to,
čeho se dotýkáme a co vidíme ve slavení svátostí. Žádost svatého apoštola Tomáše
(srov. Jan 20,25) uvidět a dotknout se ran po hřebech v Ježíšově těle je touha mít
možnost se nějak „dotknout“ Boha, abychom uvěřili. To, oč žádal svatý Tomáš,
potřebujeme my všichni: vidět a dotknout se, abychom Jej mohli uznat. Svátosti
vycházejí vstříc tomuto lidskému požadavku. Svátosti a zejména slavení
eucharistie jsou znamením Boží lásky, přednostní cesty na setkání s Ním.
Těmito katechezemi, které dnes zahajujeme, bych tedy rád spolu s vámi
znovuobjevil krásu, jež se skrývá ve slavení eucharistie a jejíž objevení dává plný
smysl každému životu. Madona ať nás na tomto novém úseku cesty provází.
Převzato z www.radiovaticana.cz

(Pokračování příště ve farním zpravodaji č. 3/2018)
Karel Bajer
Z historie jesliček v proboštském chrámu

Z liturgického kalendáře:

(pokud jsou jesličky umístěny v zadní části kostela, je dovoleno, aby byly
vystavovány i po skončení liturgické doby vánoční, nejpozději však do 2. února)

Nedělní cyklus čtení B, feriální cyklus čtení 2, druhý a třetí týden žaltáře v Breviáři
Neděle

14. 1. – 2. neděle v mezidobí

Středa
Čtvrtek

17. 1. – památka sv. Antonína Velikého, opata
18. 1. – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začátek
týdne modliteb za jednotu křesťanů
20. 1. – památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka
a sv. Šebestiána, mučedníka

Sobota

Neděle

21. 1. – 3. neděle v mezidobí

Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

22. 1.
24. 1.
25. 1.
26. 1 .
27. 1.

– památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka
– památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
– svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
– památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
– památka sv. Anděly Mericiové, panny

Neděle

28. 1.

– 4. neděle v mezidobí

1) Obecný úvod.
V současnosti existuje jen asi hrstka Evropanů, kteří neumějí číst a psát.
V minulosti to byl pravý opak, a ta minulost zase není tak dávná. Například
v katolické jindřichohradecké matrice oddaných ještě z let před 1. světovou
válkou, do které se také podepisovali svědkové svatby, občas místo podpisu
nalezneme +++ a pod ty tři křížky musel někdo gramotný dopsat jméno svědka.
V dávnější minulosti bylo negramotných lidí hodně, chudí i bohatí, a mezi ně zprvu
patřili i mnozí šlechtici, majitelé rozsáhlých panství, jejichž korespondenci často
vyřizoval jediný gramotný obyvatel jejich opevněného sídla – hradní kaplan, tedy
katolický kněz. Vraťme se ještě do dávnější minulosti. Když na základě toleranční
ediktu z roku 311 vešlo v platnost v roce 313 Milánské ujednání (Edikt milánský),
které představovalo svobodu vyznání pro všechna náboženství v Římské říši,
včetně křesťanství, bylo dovoleno také katolické církvi stavět kostely. Záhy se
v nich objevily četné obrazy a sochy. Ty zde nejen kostel zkrášlovaly, ale také byly
„učebnicí“ těch, kdo si v knihách neuměli nic přečíst. Známý je výrok sv. Řehoře
Velikého (540-604), v pořadí 64. papeže katolické církve, který označuje malířské
dílo za „písmo chudých“ a jeho hlavní funkci vidí v poučení negramotných. Proto
potom nic nebránilo tomu, aby obrazy a sochy byly v kostele považovány
za didaktickou pomůcku, která negramotným lidem zprostředkovávala

náboženské učení a biblické příběhy. Podobně také vznikaly různé hry s duchovní
tématikou, pomocí nichž bylo možno získat aspoň nějaké náboženské vědomosti.
A když negramotní lidé odposlouchali různé nábožné písně či básně, naučili se je
zpaměti na celý život a předávali je další generaci, složené třeba zase
z negramotných. Právě např. z doby baroka některé písně Adama Michny
z Otradovic mají sice nádherné a poučné texty, hluboce teologicky pravdivé, ale
obsahují takové množství slok, že celé jsou pro současnou liturgii vlastně
nepoužitelné. Kdysi je lidé možná celé uměli zpaměti, zpívali je při poutích
i různých pobožnostech. Negramotnost venkovanů byla vždy vyšší než
negramotnost obyvatelů měst. Odrazem snahy, zprostředkovat co největšímu
počtu lidí vzdělaných i nevzdělaných atmosféru Kristova narození, byly i jesličky –
betlémy.
Dr. Josef Kupka v knize „O církevním roce“ (Praha, nakladatelství J. Kotrba, 1907)
na stranách 90-91 o jesličkách píše:
„V mnohých chrámech i soukromých
domech staví se v čas vánoční jesličky,
které zůstávají obyčejně postaveny až
do slavnosti Zjevení Páně nebo do
Očišťování Panny Marie, a které
připomínají věřícím skutečné jesličky
Páně. Tyto byly za papeže Theodora (+
649) přeneseny do Říma a tam posud
se chovají, jako vzácná památka ve
chrámě „Panny Marie u jesliček“
(pozn.: bazilika Panny Marie Sněžné Santa Maria Maggiore). A dne 24.
prosince bývají k veřejnému uctívání
vystavovány. Původ obyčeje stavěti
o vánocích jesličky třeba hledati
v duchovních
hrách,
jimiž
ve
středověku se představovaly různé
bohoslužebné
výkony.
(Liturgie
katolická svými antifonami, veršíky a
zpěvy již sama má na sobě ráz dramatu). Nejdříve počala se dramaticky
představovati slavnost vzkříšení Páně (kolem r. 967), brzy potom slavnost vánoční.
Jisto jest, že v 11. století hry vánoční se již ve chrámě provozovaly, a že bez jesliček
si je nelze představiti. Svatý František z Assisi však postavil jesličky v přírodě Boží.
Kolem roku 1223 postavil si v jeskyni lesní u Greccia v údolí Rietském o vánocích
jesličky, na něž nastlal slámy a sena a postavil k nim osla a vola a obklopil četnými

světly. K této slavnosti vánoční sezval množství venkovanů, načež o půlnoci byla
sloužena slavná mše svatá, při níž sám sv. František zpíval evangelium. Byla to
první jesličková slavnost v Itálii a sv. František, aby se nezdál nebezpečným
novotářem, vyžádal si k ní dovolení papežské. Na památku této slavnosti
vystavena byla na tom místě kaple.
Od té doby stali se duchovní synové sv. Františka nejhorlivějšími šiřiteli jesliček.
Posud jsou světoznámá představení s jesličkami ve františkánském chrámu Páně
v Římě na „ara coeli“, kdež se vystavuje velice uctívaný s. bambino (Jezulátko)
na jesličkách a kde posud děti denně od 12. hod. polední až 4. hod. odpolední
přednášejí písně a básně ku poctě Ježíškově“. (vysvětlivka: PhDr. ThDr. Josef Kupka
(1862 – 1941), pozdější biskup brněnský, v letech 1887-1889 studoval teologii
v Římě a tak popisuje, co zde zažil. A pokud si někde přečtete, že svatý František
sloužil u jeslí v přírodě v roce 1223 mši svatou, tak tomu nevěřte, on měl jáhenské
svěcení, a tedy mohl při mši svaté zpívat „jen“ evangelium).
Kromě františkánů později i jezuité dobře věděli, že k náboženskému vzdělávání
méně gramotných lidí, dospělých i dětí, velmi napomáhá výtvarné i dramatické
umění. Proto také tito „Tovaryši Ježíšovi“ podporovali, aby byly ve vánoční době
v kostelích vystavovány jesličky. První jesličky v Českých zemích jsou písemně
doloženy u jezuitů v Praze v roce 1562. Betlémy měly své místo v pastorační
činnosti jezuitů jako emocionálně působivý prostředek. Jejich jesličky se proto
držely biblického příběhu. Znamená to, že jezuité důsledně dbali na to, aby
spodobnění události Kristova narození přesně odpovídalo textu Lukášova
evangelia (Lk 2, 1-20 = Kristovo narození) a Matoušova evangelia (Mt 2, 1-12 =
klanění Tří králů) a nebyly zde vystavovány postavy a děje, které se vloudily
do betlémů až během 19. a 20. století, viz např. „Krýzovy jesličky“, „Třebechovický
betlém“ a mnohé další, kde scéna Kristova narození zaniká v množství jiného,
někdy zcela světského, co betlémy obsahují navíc. Po vzoru pražských jezuitských
jesliček se tyto začaly postupně šířit nejen do jiných pražských kostelů, ale
i do kostelů jiných měst v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, zejména do těch, kde
jezuité měli svá působiště. V barokní době kostelní betlémy - jesličky procházely
velkým rozvojem. Často jejich součástí byly figury v životní velikosti, ať už
malované na dřevěných deskách anebo vyřezané ze dřeva. Jejich tvůrci byli
skuteční profesionální umělci, jednalo se převážně o řezbáře nebo malíře, z nichž
někteří byli řeholníci – bratři laici.
Pak přišla v zemích habsburské monarchie na kostelní jesličky – betlémy pohroma
a to ne od vedení církve, ale od rakouského císařského dvora. Marie Terezie roku
1751 zakázala stavění betlémů a předvádění vánočních her v kostelech a Josef II.
vydal tento zákaz znovu, označil zvyk za dětinský a církve nedůstojný. Toto vše se
dělo v duchu řady zásahů osvícenského absolutismu. Někde pak byly v kostelích

