Úmysly mší svatých od 24. září do 7. října 2018

17 / 2018
XXIII. ročník

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 24. 9.

Út 25. 9.
St 26. 9.
Čt 27. 9.

Pá 28. 9.

So 29. 9.

P Za dary Ducha Svatého

K Na dobrý úmysl
a za uzdravení
P Za celou rodinu † Víta
Schwarzbrunna
K Za charitu v J. Hradci

kostel sv. Václava
9.30 hod.
Za živé i † z rodiny
Jandovy
P Za † Věru Švarcovou
a celou rodinu

Po 1. 10.

P Za pomoc Ducha Sv. pro
celou rodinu

Út 2. 10.

K

Za dary Ducha Sv.

St 3. 10.

P

Za † manžele Maříkovy

Čt 4. 10.

K

Pá 5. 10.

Za † Boženu a Stanislava
Slancovy, rodiče
a sourozence a duše
v očistci
P Za † Za rodiče a jejich
nenarozené děti

So 6. 10.
mše sv.
nebude!!!

Intenci Za pomoc Ducha
Sv. pro celou rodinu
odsloužíme na vikariátní
pouti na Dobré Vodě
Ne 30. 9.
P: Za farnosti
Ne 7. 10.
P: Za farnosti
26. neděle
K: Na dobrý úmysl
27. neděle
K: Za † Milana Váňu,
v mezidobí
a za uzdravení
v mezidobí
jeho rodiče a prarodiče
a duše v očistci
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost – proboštství Jindřichův
Hradec, Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec  728 995 603,
mail: prokop.ivo@dicb.cz
Redakce: P. Ivo Prokop, paní Eva Hejdová, pan Karel Bajer st.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení zaslaných příspěvků.
Uzávěrka příštího čísla je ve středu 3. 10. 2018.

23. září 2018

Slavení eucharistie – přijímání
Katecheze papeže Františka na generální audienci 21. března 2018, náměstí sv.
Petra
Budeme pokračovat v katechezi o mši svaté. Slavení mše, jejíž různé momenty
procházíme, se podřizuje přijímání, tedy spojení s Ježíšem. Je to svátostné
přijímání, nikoli duchovní, které můžeš uskutečnit doma, když vyslovíš: „Ježíši,
chtěl bych tě duchovně přijmout“. Svátostně naopak přijímáme Kristovo tělo
a krev. Slavíme eucharistii, abychom se sytili Kristem, který dává sám sebe jak
ve Slově, tak ve Svátosti oltářní, abychom se Mu uzpůsobovali. Samotný Pán totiž
říká: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm“ (Jan 6,56).
Ježíšovo gesto, kterým při poslední večeři svým učedníkům dal své Tělo a Krev,
ještě dnes pokračuje skrze službu kněze a jáhna, kteří jsou řádnými udělovateli
chleba života a kalicha spásy.
Kněz při mši ukazuje věřícím posvěcený chléb, tedy Ježíšovo tělo, poté, co jej
rozlomil, a zve je k účasti na eucharistické hostině. Známe slova, která v tu chvíli
znějí od oltáře: „Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině Beránkově. Hle, Beránek
Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa“. Inspirují se úryvkem z knihy Zjevení:
„Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině“ (Zj 19,9), ve kterém se
mluví o svatbě, protože Ježíš je ženichem církve. Tato výzva nás povolává
k zakoušení niterného společenství s Kristem, zdrojem radosti a svatosti. Je to
výzva, která rozradostňuje a zároveň ve světle víry podněcuje ke zpytování
svědomí. Jestliže totiž na jedné straně spatřujeme vzdálenost, která nás dělí
od Kristovy svatosti, na druhé straně věříme, že jeho krev se „prolévá za odpuštění
hříchů“. Všem nám bylo odpuštěno ve křtu a všem bylo odpuštěno či bude
odpuštěno pokaždé, když přistoupíme ke svátosti smíření. Nezapomínejte, že Ježíš

odpouští stále, nemůže se nasytit odpouštění, zatímco my v žádosti o ně
ochabujeme. Když svatý Ambrož uvažuje o spásonosné hodnotě této krve,
prohlašuje: „Já, který hřeším, musím stále užívat léku“ (De sacramentis, 4,28).
Také my v této víře obracíme svůj zrak na Božího Beránka, snímajícího hříchy
světa, a prosíme jej: „Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo
a má duše bude uzdravena“. Takový je význam slov, která pronášíme při každé
mši.
Zatímco my pak kráčíme v procesí, abychom přijali přijímání, ve skutečnosti
nám Kristus vychází vstříc, aby nás k sobě připodobnil. Nastává zde setkání
s Ježíšem! Sytit se eucharistií znamená, že se dáváme proměnit v to, co přijímáme.
V pochopení této skutečnosti nám pomáhá sv. Augustin, když vypráví o světle,
které přijal z Kristových slov: „Já jsem pokrm velkých. Staň se velkým a budeš mne
jíst. A nebudeš mě ty proměňovat v sebe jako pokrm pro své tělo, ale budeš
proměňován ve mne“ (Vyznání VII, 10,16). Pokaždé, když přistoupíme k přijímání,
se více připodobňujeme Ježíši a přetváříme se v něj. Stejně jako se chléb a víno
mění v Pánovo tělo a krev, tak se přetvářejí v živou eucharistii ti, kteří ji ve víře
přijímají. Knězi, který eucharistii podává a řekne ti: „Tělo Kristovo“, odpovíš:
„Amen“, tedy uznáš milost a závazek, který obnáší toto stávání se Kristovým
tělem. Přijímání nás sjednocuje s Kristem a vymaňuje z našeho sobectví a zároveň
nás otevírá vůči všem lidem, kteří s Ním tvoří jediné Tělo, a sjednocuje nás s nimi.
Toto je zázrak svatého přijímání – stáváme se tím, co dostáváme!
Církev mocně touží po tom, aby také věřící přijali Pánovo tělo z hostií
proměněných v téže mši, přičemž znamení eucharistické hostiny se plněji
vyjadřuje tehdy, když se svaté přijímání podává pod obojí způsobou, ačkoli víme,
že podle katolické nauky i pod jednou způsobou přijímáme celého a úplného Krista
(srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 85;281-282). Podle církevní praxe
věřící běžně přistupují k eucharistii formou procesí a s úctou svátost přijímají
vestoje, anebo vkleče, podle ustanovení biskupské konference, a to do úst anebo,
kde je to dovoleno, na ruku, podle vlastního rozhodnutí (Všeobecné pokyny
k Římskému misálu, 160-161). Po přijímání nám ticho a tichá modlitba pomáhají
k tomu, abychom v srdci uchovávali přijatý dar. Velmi nám pomáhá, když tuto
chvíli ticha prodloužíme a hovoříme v srdci s Ježíšem, anebo když zpíváme žalm či
hymnus (Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 88), který napomůže společenství
s Pánem.
Slavení eucharistie se uzavírá modlitbou po přijímání. Kněz se v ní jménem
všech obrací k Bohu, aby mu poděkoval, že z nás učinil své spolustolovníky a žádá
jej, aby to, co jsme přijali, přetvořilo náš život. Eucharistie nás posiluje, abychom
vydávali plody, květy dobrých skutků, a žili jako křesťané. Je tudíž příznačná dnešní
modlitba po přijímání, ve které Pána prosíme, „ať nám svátost, kterou jsme přijali,

pravidelně navštěvujících katolické bohoslužby. Kdyby tomu tak nebylo, tak by
nemohl být stanoven, ve shodě s řadou předcházejících let, tento pořad
bohoslužeb:
Úterý, 27. 9.:
- proboštský chrám – mše svatá v 6.30 hod a 8.00 hod.
- kostel sv. Václava – mše svatá 7.00 hod.
- kostel sv. Václava - slavnostní nešpory v předvečer slavnosti od 14.00 hod.
- proboštský chrám - svátostné požehnání v 18.00 hod. a příležitost ke svaté
zpovědi
- františkánský kostel sv. Kateřiny – asi ráno jedna mše svatá, večer svátostné
požehnání
Středa, 28. 9.:
- proboštský chrám – mše svatá v 6.00 hod., v 8.00 hod. a 8.30 hod.
- kostel sv. Václava – mše svatá v 7.00 hod. a zpívaná pontifikální mše sv. od 9.30
hod. a po ní kázání
- františkánský kostel sv. Kateřiny – asi dvě mše svaté (ráno a dopoledne), večer
požehnání
- v 15.00 hod. vyšel z proboštského chrámu průvod do kostela sv. Václava, zde
slavnostní kázání, pobožnost ke sv. Václavu a pak průvod zpět do proboštského
chrámu, kde byla slavnost sv. Václava zakončena svátostným požehnáním.
Je nutno upozornit, že kázání, na rozdíl od současnosti, nebylo součástí mše
svaté. Jen si spočítejte, kolik bylo v J. Hradci mší svatých ve všední den, úterý 27. 9.
a v den sváteční 28. 9. K tomu je ještě třeba připočítat soukromé mše svaté, které
celebrovali kněží - katecheté a kněží - důchodci u vedlejších oltářů a to jak
ve farním proboštském chrámu Nanebevzetí Panny Marie, tak ve františkánském
klášterním kostele sv. Kateřiny.

MODLITBA KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM
(5. a 6. října 2018)

Modleme se:
Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato
jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně i uvážlivě jednali
při vyplňování kandidátních lístků a ochraňuj nás při cestě do volební místnosti a zpět
do našich domovů.
Bože, ty všechno řídíš s obdivuhodnou moudrostí a láskou; dovoláme se tvé
prozřetelnosti a prosíme tě za naše město, ve kterém žijeme a které je i sídlem naší
katolické farnosti. Dej nám i našim spoluobčanům rozvážnost a moudrost, abychom
zvolili takové své zástupce, kteří budou usilovat nejen o skutečné materiální, ale
i duchovní blaho všech těch, kteří zde žijí. Pomáhej jim v jejich rozhodování a žehnej jim
v jejich zodpovědné práci. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen.
K.B.

ZMĚNA U NAŠICH MÍSTNÍCH BRATŘÍ EVANGELÍKŮ A HUSITŮ
1) Českobratrská církev evangelická
Od 1. 9. 2001 byl v J. Hradci farářem Mgr. David Balcar. Ten se po 16ti letech se
svojí rodinou na konci srpna 2017 přestěhoval na své nové působiště do Prahy.
Farní sbor tak zůstal bez faráře. Administrátorem farního sboru se stal Mgr.
Richard Dračka, farář v Soběslavi, který spolu s pastorační pracovnicí Mgr. Blankou
Novou, kurátorem sboru MUDr. Jaroslavem Hojným a staršovstvem se starali
o pravidelné bohoslužby a celý „chod“ farnosti. 12. 11. 2017 si sbor na sborovém
shromáždění zvolil svého nového faráře. Stal se jím Mgr. Michal Kitta, dosud farář
v Hronově s tím, že do Jindřichova Hradce nastoupí od 1. 8.2018 na dobu pěti let.
Od 1. 8. 2018 je tedy novým evangelickým farářem v Jindřichově Hradci Mgr.
Michal Kitta, jeho instalace se uskuteční 4. 11. 2018 od 15ti hodin v evangelickém
kostele v Bratrské ulici.
2) Církev československá husitská
Od roku 1995 byla farářkou zdejší náboženské obce Mgr. Jana Menšíková (kněžská
ordinace v roce 1982), která do Jindřichova Hradce dojížděla z Českých Budějovic.
Ta, po novém provdání, přijala příjmení Valsová a od roku 2005 žije v Horní
Slatině, malé vsi na Dačicku, odkud jezdila do Jindřichova Hradce k duchovenské
službě. K 31. 12. 2017 odešla do důchodu.
Od 1. 1. 2018 je novým farářem náboženské obce CČSH v Jindřichově Hradci
bratr Mgr. Richard Ferčík (zároveň tajemník diecézní rady Plzeňské diecéze)
a spolu s ním se o farní sbor také stará jáhen bratr Bc. Martin Gruber. Farář bratr
Ferčík, protože v Jindřichově Hradci nebydlí, vede zde nedělní bohoslužby jen
jednou za měsíc. O chod náboženské obce a její duchovní život se především stará
jáhen bratr Gruber, který do Jindřichova Hradce dojíždí z Tábora a pokud není
v neděli přítomen bratr farář, vede bohoslužbu slova. Pečlivě se stará na internetu
o webové stránky náboženské obce Církve československé husitské v Jindřichově
Hradci, která je součástí Plzeňské diecéze této církve.
Také je třeba uvést, že bohoslužebný prostor bývalé židovské synagogy, kterou
v roce 1952 získala Církev československá, byl pak nazván „Husův sbor“. V roce
2018 však dostal nový, vznešenější název: „Kaple Těla a Krve Páně“.

JAK BYL V NAŠÍ FARNOSTI SLAVEN SVÁTEK SV. VÁCLAVA
PŘED 80ti LETY
Tak, jako i nyní, bylo 28. září, den slavnosti svatého Václava, státním svátkem,
tedy dnem pracovního volna a ten den připadal v roce 1938 na středu (letos na
pátek). Je však také nutno hned v úvodu uvést, že v roce 1938 bylo v Jindřichově
Hradci nejen více duchovních, z nichž žádný nemusel dojíždět spravovat nějakou
okolní farnost, ale bylo také podstatně více laiků všech věkových kategorií,

zjedná uzdravení, vykoření zlo, vždycky nás chrání a posiluje v dobrém“ (Římský
misál, středa po 5. neděli postní). Přistupujme k eucharistii – když přijímáme
Ježíše, který nás přetváří v sebe, posiluje nás to. Pán je velmi dobrý a veliký.
Převzato z www.radiovaticana.cz, přeložila Jana Gruberová

Sdělení diecézního biskupa
Drazí bratři a sestry,
naši předkové v minulosti často odkazovali farnostem a kostelům své majetky,
které sloužily k obživě kněží nebo údržbě kostelů (farní pole či lesy). V darovacích
smlouvách proto bývaly dohodnuty i závazky vůči dárcům, nejčastěji to spočívalo
v pravidelném sloužení mší svatých za duše zemřelých dárců.
Povinnost slavení mší svatých za dárce trvala, dokud měl obdarovaný z daru
užitek. Po zabrání majetku státem v roce 1948 církev z tohoto majetku již neměla
žádný užitek. Proto nemusela plnit povinnosti plynoucí z těchto darů. V restitucích
se některé majetky vrátily, za některé byla proplacena finanční náhrada.
Protože z nich má církev zase užitek, obnovila se i povinnost modlitby
za zemřelé dárce. Protože ale dnes už není možné dohledat jednotlivé smlouvy,
obrátili se čeští a moravští biskupové na Svatý stolec s prosbou o řešení nastalé
situace.
Svatý stolec stanovil, že každý kněz, který stojí v čele farnosti (v případě, že
spravuje více farností, pak se počítá jen jedna, včetně i nově založených farností
a také těch, které žádné majetky neměly) má povinnost během následujícího
liturgického roku slavit deset mší svatých za zemřelé dárce. Tím bude navždy
povinnost splněna.
Prosím věřící, aby se těchto mší svatých účastnili v hojné míře a společně se
modlili za dárce, z jejichž darů mají užitek i dnešní farnosti. Prosím dnešní dárce,
kteří prosí o mše svaté za své zemřelé, aby tentokrát upřednostnili plnění
povinnosti společného slavení mší svatých za tyto zesnulé dárce, nebo souhlasili
s tím, že na jejich úmysly budou mše svaté sloužené jinde.
Všem děkuji za přijetí této výzvy a každému ze srdce žehnám.
+ Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický

Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení B, druhý cyklus feriálního lekcionáře, 1. a 2. týden žaltáře
v Breviáři
Neděle
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

– 25. neděle v mezidobí
– památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
– památka sv. Vincence z Paula, kněze
– slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého
národa – doporučený svátek
29. 9. – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Neděle

30. 9. – 26. neděle v mezidobí

Pondělí

Sobota

1. 10. – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky
církve
2. 10. – památka svatých andělů strážných
4. 10. – památka sv. Františka z Assisi
5. 10. – první pátek v měsíci říjnu, zasvěcený zvláštní úctě
k Srdci Ježíšovu
6. 10. – památka sv. Bruna, kněze

Neděle

7. 10. – 27. neděle v mezidobí

Úterý
Čtvrtek
Pátek

23. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.

Oznámení:
Vikariátní schůze
Kněží jindřichohradeckého vikariátu se sejdou ke společné mši sv. a k následnému
jednání ve čtvrtek 27. 9. v kostele sv. Jiljí ve Strmilově. Bohoslužba začne v 9.30
hod.

Den charity
Ve čtvrtek 27. 9. se uskuteční Den charity, do kterého se zapojuje i naše farní
charita. Kromě mše svaté za její zaměstnance, klienty a dobrodince zveme také
k účasti na večerním programu v jejím sídle v Pravdově ulici a na benefiční koncert
pro Andrianku, který se uskuteční v sobotu 29. 9. 2018 v kapli sv. Máří Magdalény.
Bližší informace jsou na plakátech.

Žehnání hasičského vozidla
Město Jindřichův Hradec pořídilo pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných
hasičů města Jindřichův Hradec nové zásahové vozidlo. Termín předání
a požehnání vozu je ve čtvrtek 27. 9. v 15.00 hod. v areálu Územního odboru HZS

Jihočeského kraje Jindřichův Hradec, ul. U Knihovny 1176/II, vchod z parkoviště
od obchodního centra Lidl.

Mše o slavnosti sv. Václava
V pátek 28. 9. bude slavena poutní mše sv. v jindřichohradeckém kostele
sv. Václava. Začátek je v 9.30 hod. Mše ke cti hlavního patrona českého národa
bude sloužena i v kostele v Roseči a to od 13.00 hod. Večerní mše sv. nebude.
Ti, kdo nemají možnost se v pátek 28. 9. na slavnost svatého Václava, účastnit
v kostele mše svaté, mohou ji sledovat v přímém přenosu ze Staré Boleslavi
na České televizi 2 od 10.00 hodin. Celebrují čeští a moravští otcové biskupové.

Michalské slavnosti
V rámci tradičních Michalských slavností bude v sobotu 29. 9. v kostele sv.
Michaela v Horní Pěně sloužena od 10.00 hod. poutní mše sv. Po mši bude
následovat občerstvení a zajímavý program uspořádaný obcí Horní Pěna.

Vikariátní pouť
Zveme rodiče i děti a všechny zájemce v sobotu 6. 10. na pouť do Dobré Vody
u Nových Hradů, kde společně prožijeme mši svatou a uděláme si krátký výlet
do zajímavých míst v okolí. Autobus odjíždí v 8.00 hod. z Masarykova náměstí, mše
sv. na poutním místě bude v 10.00 hod., návrat plánujeme kolem 17.00 hod. Více
informací najdete na plakátku. Přihlásit se můžete u paní katechetky Hejdové
nebo na formuláři vzadu v kostele. Z důvodu účasti duchovních na vikariátní
pouti v tento den mše sv. v J. Hradci nebude.

Benefiční koncert
Slavnostní benefiční koncert k 15. výročí působení organizace Otevřená OKNA,
z.ú. se uskuteční dne 6. 10. v 18.00 hod. v proboštském chrámu. Na koncertě
vystoupí: PĚVECKÝ SBOR SMETANA, PĚVECKÝ SBOR YMCA – JAKOUBEK,
CHRÁMOVÝ SBOR ADAMA MICHNY, KOMORNÍ SOUBOR JHSO. Výtěžek koncertu
bude zdvojnásoben grantem Nadace Divoké Husy a využit k nákupu zařízení
do nových prostor organizace.

Výtěžek sbírky na bohoslovce
V jindřichohradecké farnosti jsme v neděli 16. 9. vybrali na podporu přípravy
bohoslovců naší diecéze celkem 9.650,- Kč. Všem dárcům velice děkujeme.

Svátosti
Prosíme dospělé a dospívající, kteří mají v našich farnostech zájem o přijetí
iniciačních svátostí křtu, biřmování a Eucharistie, aby se do konce září přihlásili
v kanceláři proboštství nebo osobně oslovili duchovní správce farností. Na základě
domluvy pak začne společná příprava.
Pokud někdo v nadcházejícím období let 2018/2019 plánuje uzavřít svátost
manželství, ať také co nejdříve kontaktuje správce farností kvůli domluvě přípravy.

