Úmysly mší svatých od 26. března do 8. dubna 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 26. 3.
kaple na
proboštství
Út 27. 3.
St 28. 3.
od 8.00 hod.

Za Ivo Kloboučníka,
jeho přátele a blízké

K Za Jindřicha Svobodu
a rodinu
P Za zemřelé z rodiny
Vaculínovy
a Šimpachovy

Po 2. 4.
P Na dobrý úmysl
Pondělí
velikonoční
od 9.30 hod.
Út 3. 4.
K Za milost Boží pro duši

† Evy Linhartové
St 4. 4.

P Za Elišku Svobodovou,
rodiče a sourozence

Čt 29. 3.
P Za farnosti
Zelený čtvrtek

Čt 5. 4.

K Za † Bohumíra Prokopa
a manželku Miroslavu

Pá 30. 3.
Velký pátek

Pá 6. 4.

P Za rodiče a jejich
nenarozené děti

So 7. 4.

P Za děti a jejich rodiny

P Velkopáteční obřady

So 31. 3.
P Za nově pokřtěné
Bílá sobota
od 19.30 hod.
Ne 1. 4.
P: Za farnosti
Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně

Ne 8. 4.
2. neděle
velikonoční
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Prosba duchovní správy

Každý řetěz, který nás poutá, lze přetrhnout...
Mezi člověkem a Bohem stály v minulosti dvě zdi, které bránily našemu plnému
společenství s Bohem: zeď přirozenosti (Bůh je „duch“ a my jsme „tělo“) a zeď
hříchu. Ježíš odstranil překážku přirozenosti svým vtělením a překážku hříchu svou
smrtí na kříži, a proto už nic nebránilo vylití jeho Ducha a lásky. „Vyznáš-li svými
ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš
spasen“ (Řím 10,9). Spása tedy závisí na víře ve vzkříšení. Utrpením Pán přešel
ze smrti do života a otevřel cestu nám, kteří věříme v jeho vzkříšení, abychom
ze smrti do života přešli i my. (Sv. Augustin)
Vzkříšením Ježíše nám Otec dal živou naději. Vzkříšení není jen základní kámen
křesťanství, ale i síla, která vnitřně živí jeho naději. Kdyby Kristus opravdu nebyl
vzkříšen, byla by jak naše naděje, tak naše víra marná. Když už člověk opravdu
nemá v co doufat, ráno vstává a už vůbec nic neočekává, je jako mrtvý. Pokaždé,
když vzklíčí v srdci lidské bytosti naděje, je to jako zázrak. To, co zmůže naděje,
nezmůže žádná propaganda. Předmětem křesťanské víry je vzkříšení z mrtvých:
Ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, s Ježíšem také vzkřísí nás (2Kor 4,14).
Musíme se nechat vzít za ruku nadějí. Musíme doufat, že i v našem životě
se může něco změnit, že není pravda, že vše bude osudově pokračovat, jak to
bývalo vždycky, a pro nás se neobjeví nic nového pod sluncem. Doufat znamená
věřit, že tentokrát to bude jiné, i když jsi věřil už stokrát a pokaždé se zklamal.
Jestliže přes to všechno doufáš, Bůh ti přijde na pomoc. Žádný pokus, ani když
vyšel naprázdno, není marný a zbytečný, pokud je upřímný.
„Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jako orlové,
běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Iz 40,31) Každý řetěz, který nás poutá, lze
přetrhnout, ať je sebestarší a sebetvrdší. Protože Ježíš sestoupil v Duchu za těmi,
kdo leželi v temnotách podsvětí, „rozrazil bronzová vrata a železné závory zlomil“
(Žl 107,16), může tedy každého z nás vysvobodit z jakéhokoliv duchovního vězení
a ze smrti. Může zavolat – a také volá – mne, tady a teď, jako zavolal
na pohřbeného Lazara: „Pojď ven!“

Z knihy R. Cantalamessy, Život pod vládou Kristovou,
vydalo Karmelitánské nakladatelství

Pokud víte o někom, kdo dříve navštěvoval mše svaté v proboštském chrámu nebo
v klášterním kostele sv. Kateřiny a nyní již nemůže ze zdravotních důvodů či pro
své stáří, oznamte, prosíme, jména takových osob a jejich bydliště kněžím zdejší
duchovní správy, kteří je pak budou moci navštěvovat, zpovídat, přinášet svaté
přijímání a posilovat ve víře. Předem děkujeme za veškerou pomoc.

Přeložení Slavnosti Zvěstování Páně
Podle liturgického kalendáře Slavnost Zvěstování Páně, kdy si připomínáme, jak
archanděl Gabriel byl poslán k Panně Marii a zvěstoval ji, že se má stát matkou
Syna Božího a ona s tím souhlasila (viz modlitbu "Anděl Páně") připadá
na 25. března. Protože však letos 25. března je Květná neděle, slavnost Zvěstování
Páně se překládá až na pondělí 9. dubna.

Mons. Posád v našich farnostech
O letošních svátcích nám vypomůže pan biskup Pavel Posád. V Jindřichově Hradci
bude sloužit mši sv. na Zelený čtvrtek večer a o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
dopoledne. Další bohoslužby, jimž bude předsedat Mons. Posád, najdete v příloze
Act.

Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení B, druhý a třetí týden postního žaltáře v Breviáři
Neděle

25. 3. – Květná neděle

Čtvrtek
Pátek
Sobota

29. 3. – Zelený čtvrtek, památka Poslední večeře Páně
30. 3. – Velký pátek, památka Umučení Páně
31. 3. – Bílá sobota, aliturgický den

Neděle

1. 4.

Pondělí

2. 4. – pondělí v oktávu velikonočním
(všechny ostatní dny tohoto týdne spadají do velikonočního
oktávu)

Neděle

8. 4.

– Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

– 2. neděle velikonoční (svátek Božího milosrdenství)

Křížová cesta pro děti
Na Velký pátek 30. března zveme všechny zájemce od 10.00 hod. na křížovou
cestu pro děti. Společně s dětmi si znovu připomeneme Ježíšovo ukřižování.
Sejdeme se v proboštském kostele a společně doputujeme ke kostelu sv. Jakuba.

V případě špatného počasí se křížovou cestu pomodlíme v kostele. Těšíme
se na děti, jejich kamarády a rodiče.
Adorace na Velký pátek a Bílou sobotu
Na Velký pátek 30. 3. a na Bílou sobotu 31. 3. bude možno během dne navštívit
proboštský kostel a adorovat zde umučeného Spasitele. Prosím, aby se zájemci
zapsali na listinu, která bude v předstihu k dispozici v kostele. Kostel by neměl
zůstat ani na chvíli prázdný.

Květinová výzdoba
Předem chci poděkovat všem, kdo i letos finančně přispějí na květinovou výzdobu
našich kostelů o Velikonočních svátcích, především pak na hortenzie u Božího
hrobu.

Změny konání bohoslužeb
V souvislosti s velikonočními svátky dochází k jistým posunům času a místa konání
bohoslužeb: Ve středu 28. března bude mše sv. v proboštském kostele sloužena
mimořádně již ráno od 8.00 hod. Na Zelený čtvrtek 29. března a Velký pátek
30. března budou obřady v proboštském kostele od 18.00 hod. Zde také oslavíme
velikonoční vigilii 31. března od 19.30 hod. a slavnost Zmrtvýchvstání Páně
1. dubna od 9.30 hod. Večerní mše sv. již nebude. Pondělí velikonoční 2. dubna si
pak připomeneme mší v proboštském kostele od 9.30 hod. V kostele klášterním
u sv. Kateřiny pak bude sloužena mše sv. až v úterý 3. března od 18.00 hod.

Přednáška o výchově
Ve středu 4. dubna se uskuteční ve velkém sále na proboštství přednáška
Mgr. Hany Imlaufové z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. Hovořit
bude na téma „Dospívající a jejich cesta k Bohu“ a „Jak předávat víru dětem“.
Začátek přednášky je plánován na 18.45 hod.

Vzpomínka na † Otce biskupa Paďoura
Bývalý diecézní Otec biskup Mons. Jiří Paďour OFMCap. (zemřel 11.12.2015) by se
4. dubna dožil věku 75. let. Ať odpočívá v pokoji.

Příprava na biřmování
Po velikonoční přestávce bude pokračovat příprava zájemců o biřmování. Mladší
se sejdou s P. Gumenickým ve čtvrtek 5. dubna od 19.00 hod. Starší s P. Prokopem
v sobotu 7. dubna od 18.15 hod.

Kdyby vzkříšení spočívalo jen v oživení naší mrtvoly...
Jen si to představte: Díky práškům a všestranné péči jste se dožili 95 let. Vaše
tělo, zesláblé a nevzhledné, už přímo volá po tom, aby zmizelo z tohoto světa.
A do tohoto pětadevadesátiletého těla by se měl při vzkříšení vrátit život? To by
tedy byla pěkná rána! Kdyby vzkříšení spočívalo v tom, že Bůh jen oživí naši
mrtvolu, pokorně a upřímně bych ho požádal: „Prosím tě, Pane, nech mě v zemi.
Nechci, aby ještě někdy někdo viděl mou vrásčitou tvář. A jestli si chceš přece jen
posloužit tím, co z mého těla zbylo, dej z něho vyrůst květině. To úplně stačí.“
Vzkříšení není znovuoživení mrtvoly, byť by to byla mrtvola krásné dívky, která
zemřela ve dvaceti letech, nebo mrtvola mladíka, jemuž jeho přítel, básník Pascoli,
věnoval tyto verše:
Lepší je umřít na vrcholu krásy, a o šedinách ještě nevěděti, tvé kučeravé, plavé,
hebké vlasy, tvá matka jemně učeše ti.
Naše vlasy, poznamenané vším trápením, kterým jsme v životě museli projít;
vlasy, které nakonec slepil v tvrdé chomáče smrtelný pot, nám učeše někdo jiný:
Bůh života, který se skloní k naší smrti, ještě umocněné stářím, hříchem a prožitou
bolestí, a tak jako kdysi při zrození kosmu do nás vdechne dech života, tentokrát
ale se slovy: „Všecko tvořím nové – tedy i tebe. Udělám tě takového, jakým’s vždy
toužil být.“
Carlo Caretto

Úvodní obřady mše
Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Dnes bych chtěl přistoupit k jádru eucharistické slavnosti. Účastníme se
katecheze o mši. Mše se skládá ze dvou částí, kterými je bohoslužba slova
a eucharistická bohoslužba, jež spolu souvisí tak těsně, že tvoří jeden služebný
úkon (srov. Sacrosanctum Concilium, 56; Všeobecné pokyny k Římskému misálu,
28). Bohoslužba s jejími úvodními a závěrečnými obřady tedy tvoří jediný celek
a nelze ji rozdělovat. K lepšímu porozumění se však pokusím vysvětlit jednotlivé
její momenty, z nichž každý je s to zasáhnout a vtáhnout určitou dimenzi našeho
lidství. Je nezbytné tato posvátná znamení poznat, abychom mohli mši plně prožít
a okoušet celou její krásu.
Když je lid shromážděn, začíná bohoslužba úvodními obřady, obsahujícími
vstup, pozdrav (Pán s vámi! Pokoj s vámi!), úkon kajícnosti (Vyznávám se, kde
prosíme o odpuštění svých hříchů), Kyrie eleison, chvalozpěv Sláva na výsostech

Bohu a vstupní modlitbu, která shrnuje úmysly všech a stoupá k nebi. Účelem
tohoto úvodu je, »aby shromáždění věřící vytvořili společenství a dobře
se připravili ke slyšení Božího slova a k důstojnému slavení eucharistie«
(Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 46). Není dobrý zvyk přicházet až po
kázání s tím, že to stačí ke splnění předpisu. Mše začíná znamením kříže
a úvodními obřady, jimiž se začínáme klanět Pánu jako společenství. Proto je třeba
nechodit pozdě, ale dříve, abychom se na společnou bohoslužbu v srdci připravili.
Zatímco se obvykle zpívá vstupní zpěv, kněz s ostatními ministranty přichází
v procesí do presbytáře, kde pozdraví oltář úklonou a na znamení úcty jej políbí,
popřípadě okouří kadidlem. Protože oltář je Kristus, jde o setkání s Kristem. Tato
gesta, kterým hrozí, že projdou bez povšimnutí, jsou velice významná, protože
hned na začátku dávají výraz skutečnosti, že mše je setkáním lásky s Kristem, který
»vydal sám sebe za nás [...] je náš oltář, naše oběť a náš kněz« (srov. Preface 5.
Velikonoční). Oltář jakožto znamení Krista je totiž »centrem díkůvzdání, kterým je
eucharistie« (Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 296).
Potom následuje znamení kříže. Kněz, který předsedá, jím znamená sebe,
a totéž činí všichni členové shromáždění, kteří si uvědomují, že liturgický úkon
se koná »ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého«. Tady přejdu k jedné drobnosti:
Viděli jste, jak se křížem znamenají děti? Často nevědí, co dělají, a zdá se jako by
kreslily nějaký obrázek, což není znamení kříže. Prosím tedy maminky, tatínky
i prarodiče, aby od začátku učili děti, jak se správně znamenat křížem. A vysvětlete
jim, že Ježíšův kříž je jako ochrana. Mše se tedy začíná znamením kříže a celá
modlitba se nese ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, takříkajíc v prostoru
Nejsvětější Trojice, který je prostorem nekonečného sdílení. Jejím počátkem
i cílem je láska Trojjediného Boha, zjeveného a dávajícího se nám v Kristově kříži.
Jeho velikonoční tajemství je darem Trojice, a eucharistie pramení vždycky z Jeho
probodeného srdce. Když se tedy znamenáme křížem, pak si nejenom
připomínáme svůj křest, ale přisvědčujeme, že liturgická modlitba je setkáním
s Bohem v Ježíši Kristu, jenž se pro nás vtělil, zemřel na kříži a byl oslaven
zmrtvýchvstáním.
Kněz potom pronese liturgické pozdravení oslovením: »Pán s vámi!« nebo
jiným podobným (je jich několik) a shromáždění odpovídá: »I s tebou«. Jsme
v dialogu. Jsme na začátku mše a máme přemýšlet o významu všech těchto gest
a slov. Zahajujeme jakousi „symfonii“, v níž zaznějí rozmanité tóny hlasů, včetně
chvil ztišení, ve snaze vytvořit „akord“ všech účastníků, tj. uznat, že jsme oživováni
jediným Duchem s tímtéž cílem. Vskutku, »pozdravením a odpovědí lidu
se projevuje tajemství shromážděné církve« (Všeobecné pokyny k Římskému
misálu, 50). Takto se vyjadřuje společná víra a vzájemná touha být s Pánem
a prožívat jednotu s celým společenstvím.

Tato modlící se symfonie, která vzniká, podává vzápětí velice působivý
moment, protože předsedající všechny vybídne k uznání vlastních hříchů. Všichni
jsme hříšníci. Nevím, možná někdo z vás hříšníkem není... pokud ne, ať zvedne
ruku. Nevidím však zvednuté ruce, jsme tedy všichni dobrými věřícími. Všichni
jsme hříšníci, a proto prosíme na začátku mše o odpuštění. To je úkon kajícnosti.
Nejde pouze o pomyšlení na spáchané hříchy, ale o mnohem více. Je to výzva
k přiznání, že jsme hříšníci před Bohem a před společenstvím, před bratřími, a to
s pokorou a upřímně jako celník v chrámu. Pokud eucharistie opravdu zpřítomňuje
velikonoční tajemství, totiž přechod Krista ze smrti k životu, potom první věc,
kterou máme udělat, je uznat, jaké jsou naše situace smrti, abychom mohli vstát
s Ním k novému životu. Z toho je zřejmé, jak důležitý je úkon kajícnosti. Proto se
k tomuto tématu vrátíme při příští katechezi.
Budeme si vysvětlovat mši krok za krokem, a prosím vás učte děti znamenat se
křížem.
Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz

Oznámení:
Haléř sv. Petra
Při sbírce na „Haléř sv. Petra“ v neděli 25. února jsme v Jindřichově Hradci vybrali
17.090 Kč. Všem dárcům velice děkujeme.

Postní kasičky
Postní kasičky, do nichž jsme spořili v době přípravy na Velikonoce, přineste
prosím do 8. 4. na proboštství či do sakristie, aby mohla být uspořená almužna
odeslána na charitativní a pastorační účely.

Upozornění
Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a na Bílou sobotu před Velikonoční vigilií se nebude
zpovídat.

Obřad umývání nohou
I letos prosím, aby se přihlásilo dvanáct mužů, kteří budou ochotni zúčastnit se
starobylého obřadu mytí nohou při mši na Zelený čtvrtek. Na stolku v kostele
najdete listinu, na níž se prosím zapište.

Mše se zaměřením pro rodiny s dětmi
V neděli 8. dubna bude v proboštském kostele sloužena mše sv. se zaměřením pro
rodiny s dětmi. Začátek je od 9.30 hod. Hudební doprovod zajistí soubor Petrovy
klíče.

Proboštský chrám Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci

H U D B A

O

29. března 2018 - ZELENÝ ČTVRTEK - 18,00 hodin
zpěv přede mší
sloky)

Kancionál č. 717
zpěv lidu

Sione, chval Spasitele (3

V E L I K O N O C Í C H

vstupní zpěv
do kříže Ježíše K.

JUDr. Karel Bajer
chrámový sbor

My svou chloubu klademe

Sbormistr a dirigent: Ing. Tomáš Petrů

mešní ordinarium
(bez Creda)

Kancionál č. 503
zpěv lidu

Ordinarium Karla Břízy

před evangeliem
(Jan 13,34)

Jiří Bříza
chrámový sbor

Nové přikázání vám dávám

obřad umývání
opravdová láska"
chrámový sbor
nohou
zpěv lidu
obětování

gregoriánský chorál
chrámový sbor

Antifona "Kde je

Maurice Duruflé

Ubi caritas

Šteyerův kancionál

Vzácná oběť se Ti chystá

sv. přijímání
sloka a další)

Kancionál č. 717
zpěv lidu

Sione, chval Spasitele (4.

průvod
- gregor.chorál)

Kancionál č. 704 (sl.1-4; 5-6)
zpěv lidu

Chvalte, ústa (nápěv č. 705

adorace

Giovanni. P. da Palestrina

Adoramus Te
44. chorál z Matoušových

pašijí

Johann Sebastian Bach
chrámový sbor

Varhanní doprovod: Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.

25. března 2018 - KVĚTNÁ NEDĚLE - 9,30 hodin
úvodní zpěv

JUDr. Karel Bajer

Hosana Synu Davidovu

průvod

Kancionál č. 318

Kriste Králi, dárce spásy

před pašijemi
milostného (sl. 1 a 3)

Kancionál Miřínského
chrámový sbor

Umučení našeho Pána

pašije
Marka

Gregoriánský chorál
3 mužské hlasy

Pašije podle svatého
sbory k pašijím (úprava

František Holík)

Gregoriánský chorál
chrámový sbor

mešní ordinarium
(bez Kyrie, Gloria)

Kancionál č. 502
zpěv lidu

Ordinarium Jos. Olejníka

obětování
dobu postní

Kancionál J.A.Komenského
chrámový sbor

Z latinských hymnů pro

sv. přijímání
(český text)

J. S. Bach
chrámový sbor

Jesus bleibet meine Freude

před obřady

Antonio Lotti

Ježíšovo utrpení

Útěcho duše mé

Jiří Bříza
chrámový sbor

Kristus byl poslušný až k

Kancionál č. 720

před pašijemi
smrti zpěv lidu

Kancionál č. 314

Stála Matka

pašijechrámový sbor

Gregoriánský chorál

Pašije podle svatého Jana
Sbory k pašijím (úprava

František Holík)

Gregoriánský chorál
chrámový sbor

závěr

30. března 2018 - VELKÝ PÁTEK - 18,00 hodin

uctívání kříže

P. Zdeněk Angelik Mička

Improperia

Vojtěch Říhovský

Adoramus te

Kancionál č. 317

Svatý kříži, tebe ctíme

Kancionál č. 727

Kde jsi, můj Ježíši

Kancionál č. 304

Hořké muky Pána svého

Bohuslav Korejs
chrámový sbor

Díkůčinění po sv. přijímání

(Duše Kristova)
po obřadech

Vincenzo Ruffo

Klaníme se Tobě

sv. přijímání

obětování
chrámový sbor
Kristus Pán
chrámový sbor
sv. přijímání
zpěv lidu
zpěv lidu
závěr

zpěv lidu

chrámový sbor

31. března 2018 (sobota) - OBŘADY VIGILIE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
- 19,30 hodin
mešní ordinarium
Kyrie a Creda)

Kancionál č. 503
zpěv lidu

Ordinarium K. Břízy (bez

mše svatá
slavný vítěz

Kancionál č. 401
zpěv lidu

Aleluja! Živ buď nad smrtí

při křtu

Kancionál č. 906

Buď Bohu chvála, dík a čest

zpěv lidu

závěr

Kancionál č. 407

Vesel se, nebes Královno

zpěv lidu

1. dubna 2018 - NEDĚLE VELIKONOČNÍ - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 9,30 hodin
(CHRÁMOVÝ SBOR ADAMA MICHNY ZPÍVÁ S DOPROVODEM VARHAN A
ORCHESTRU)
úvodní zpěv

Jan Dismas Zelenka

Haec dies

chrámový sbor

mešní ordinarium
20)

Jan Evangelista Kypta
chrámový sbor

Slavnostní mše Es dur (op.

sekvence

Kancionál č. 406

Velikonoční oběti

zpěv lidu

před evangeliem

gregoriánský chorál

Aleluja

zpěv lidu

Kancionál č. 403
zpěv lidu

Hle vstal již z mrtvých

František Xaver Thuri

Regina Coeli

Georg Friedrich Händel

Buď Tobě sláva

Kancionál č. 407

Vesel se, nebes Královno

zpracoval sbormistr Tomáš Petrů

