Úmysly mší sv. od 22. dubna do 5. května 2019
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 22. 4.
P 9.30 hod.!!!
Út 23. 4.

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Za dárce mešních
fundací

Po 29. 4.

K Volná intence

St 24. 4.

P Za Boží požehnání pro
celou rodinu

P Volná intence

Čt 25. 4.

K

Pá 26. 4.

P Za † Martinu Kučerovou Pá 3. 5.

Na poděkování za 60 let Čt 2. 5.
života s prosbou o Boží
požehnání do dalších let

So 27. 4.
Lodhéřov
16.00 !!!

V J. Hradci mše sv. není
Za † z rodiny Beránků,
Mašků a Matějků

Ne 28. 4.

P: Za farnosti
Ne 5. 5.
K: Na poděkování za dar
křtu s prosbou o Boží
3. neděle
ochranu, pomoc a
velikonoční
vedení celým životem

2. neděle
velikonoční

So 4. 5.

XXIII. ročník

P Za † členy rodiny
Špirkovy
a Maiwaldovy

K Za † manžele Barákovy, Út 30. 4.
jejich rodiče, sourozence
a dceru Zdeňku
St 1. 5.

7 - 8 / 2019

Velikonoce 2019

Požehnání Krista pro nás ukřižovaného a vzkříšeného

K Na poděkování za dar
života
P Za rodiče a jejich
nenarozené děti
P Za děti a jejich rodiny

P: Za farnosti
K: Za celou rodinu
Štufkovu
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Z liturgického kalendáře:
Neděle 8. 4.

Úmysly mší sv. od 8. do 21. dubna 2019

– 5. neděle postní

P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie
K – klášterní kostel sv. Kateřiny
Ranní mše sv.: Ne 9.30 hodin, Po 7.30 hodin

Čtvrtek 11. 4. – připomínka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
Sobota 13. 4. – připomínka sv. Martina I., papeže a mučedníka

Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18 hodin

Neděle 14. 4. – Květná neděle
Čtvrtek 18. 4. – Zelený čtvrtek, památka Poslední večeře Páně
Pátek 19. 4. – Velký pátek, památka Umučení Páně
Sobota 20. 4. – Bílá sobota, aliturgický den

Po 8. 4.
kaple na
proboštství
Út 9. 4.

Neděle 21. 4. – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Pondělí 22. 4. – pondělí v oktávu velikonočním
(všechny ostatní dny tohoto týdne spadají do velikonočního oktávu)
Neděle 28. 4. – 2. neděle velikonoční /svátek Božího milosrdenství/
Úterý 30. 4.
Středa 1. 5.
Čtvrtek 2. 5.
Pátek 3. 5.

Neděle 5. 5.

– památka sv. Zikmunda, mučedníka
– památka sv. Josefa dělníka
– památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
– svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
(1. pátek v měsíci, den úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu)

St 10. 4.

Čt 11. 4.

Pá 12. 4.

Za † manžele Maříkovy

Za rodinu Jandovu,
5 dětí, Josefa Geista
K
a duše v očistci
P Za Fr. Müllera a jeho
rodiče, Anežku
Müllerovou a její rodiče,
Lud. Vítů a Jos. Mráze
K Za † MUDr. Ant. Kaislera,
rodiče Korandovy a
Kaislerovy
P Za dar víry v rodině

So 13. 4.

P Za ochranu pro celou
rodinu Heřmánkovu

Po 15. 4.
kaple na
proboštství
Út 16. 4. K

Za † MUDr. Františka
Lobkowicze a jeho
rodinu
Na dobrý úmysl

St 17. 4.
P 8.00 !!!

Za bratra Františka,
prasynovce Maxmiliána
a Alexe Vichrových
a duše v očistci
ZELENÝ ČTVRTEK
Za † Jiřinu Sejrkovou

Čt 18. 4.
P 18.00 !!!
Pá 19. 4.
P 18.00
So 20. 4.
P1

VELKÝ PÁTEK
BÍLÁ SOBOTA
Za nově pokřtěné

– 3. neděle velikonoční

Oznámení

Ne 14. 4.

Duchovní přednáška
O „bolestném pátku“ 12. dubna se na proboštství uskuteční od 18.45 hod.
přednáška P. Ivo Prokopa „Hledět na tvář Ukřižovaného“. Měla by přinést podněty
k rozjímání pro Svatý týden na základě uměleckých vyobrazení Ukřižovaného
Krista od nejstarších dob až do současnosti.

Diecézní setkání mládeže
Diecézní setkání mládeže v Českých Budějovicích se uskuteční ve dnech 12. - 13.
dubna 2019. Opět srdečně zveme a doporučujeme mladým našich farností účast
na tomto setkání. I letos nabízíme společnou cestu vlakem:

Květná neděle

P: Za farnosti
K: Za dárce mešních
fundací

9.30 !!!
Ne 21. 4.

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
P: Za farnosti
Večerní mše sv. není!

Taková je dobrá zvěst, kterou jsme povoláni nést druhým do každého
prostředí oživováni Duchem svatým. Víra v Ježíšovo vzkříšení a naděje,
kterou nám přinesl, je nejkrásnější dar, který křesťan může a má nabízet
bratřím. Všem a každému! Neochabujme tedy a opakujme: Kristus vstal
z mrtvých“ Opakujme všichni společně – dnes na tomto náměstí – Kristus
vstal z mrtvých! Opakujme to slovy, ale především svědectvím svého života.
Radostná zvěst o zmrtvýchvstání by měla vyzařovat z naší tváře, z našeho
cítění a našich postojů, ze způsobu, jak jednáme s druhými.
Kristovo vzkříšení zvěstujeme, když Jeho světlo prozařuje temné chvíle
našeho života a můžeme jej sdílet s ostatními; když se dovedeme smát
s tím, kdo se směje a plakat s tím, kdo pláče; když jdeme spolu s tím, kdo je
zarmoucen, a hrozí mu, že přestane doufat; když vyprávíme svoji zkušenost
víry tomu, kdo hledá smysl a štěstí. Svým postojem, svým svědectvím, svým
životem, říkejme: Ježíš vstal z mrtvých! A říkejme to celou duší.
Prožíváme dny Velikonočního oktávu, během nichž nás provází radostné
klima Zmrtvýchvstání. Je zajímavé, že liturgie považuje všech těchto osm
dní za jediný den, aby nám pomáhala vstoupit do tajemství a do srdce
i do našeho života se nám vtiskla Jeho milost. Pascha je událost, která
přinesla každé lidské bytosti, dějinám i světu radikální novost, totiž triumf
života nad smrtí. Je to slavnost probuzení a znovuzrození. Nechme svůj
život uchvátit a proměnit Vzkříšením!
Prosme Panenskou Matku, mlčenlivou svědkyni smrti a vzkříšení svého
Syna, o růst velikonoční radosti v nás. Učiníme tak nyní modlitbou Regina
Caeli, která během velikonoční doby nahrazuje modlitbu Anděl Páně. V této
modlitbě zní aleluja jako refrén a obracíme se k Marii prosbou o radost,
protože Ten, kterého nosila ve svém lůně, vstal z mrtvých, jak slíbil,
a svěřujeme se do Její přímluvy. Naše radost je vskutku odrazem Mariiny
radosti, protože Ona s vírou opatrovala a uchovává události spojené
s Ježíšem. Recitujme tedy tuto modlitbu s pohnutím dětí, které jsou
šťastny, protože je šťastná jejich Matka.
Zdroj: radiovaticana

Odjezd v pátek 12. 4. – 16:43 – R 662 Rožmberk
Příjezd v sobotu 13. 4. - 18:06 (Os 8312)
S sebou, prosím, vezměte spacák, karimatku, jídlo na večeři, peníze na vlak a MHD
a 200 Kč – účastnický poplatek. Jízdenky na vlak si kupuje každý sám. Prosíme,
přihlaste se dopředu přes formulář na www.dcm.bcb.cz. Bližší informace jsou
na uvedených stránkách, nebo je poskytne kaplan pro mládež P. Jozef Gumenický.

Mše v domově seniorů
V sobotu 13. dubna bude sloužena mše sv. v otínském domově seniorů. Začátek je
od 14.00 hod.

Křížová cesta v přírodě
V sobotu 13. dubna od 14.00 hod. se i letos uskuteční v parku společná pobožnost
křížové cesty. Začátek je u prvního zastavení.

Mše 17. dubna
Ve středu Svatého týdne 17. dubna bude sloužena mše sv. v proboštském kostele
již ráno od 8.00 hod. Večerní mše sv. není.

Upozornění
Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu před Velikonoční vigilií se nebude
zpovídat z důvodu přípravy liturgických obřadů.

Obřad umývání nohou
I letos prosíme, aby se přihlásilo dvanáct mužů, kteří budou ochotni zúčastnit se
starobylého obřadu zvaného „mandatum“ – mytí nohou při večerní mši na Zelený
čtvrtek. Na stolku v kostele bude k dispozici listina, na níž se můžete zapsat.

Nabídka pro nemocné
Kdo nemá z důvodu nemoci či stáří možnost přijít o Velikonočních svátcích
do kostela a přijmout svátost smíření a eucharistii, toho rádi navštívíme a svátosti
mu poskytneme doma či v léčebném zařízení. Pokud také víte o někom ve vaší
blízkosti, kdo by chtěl návštěvu duchovních, dejte nám též vědět.

Křížová cesta pro rodiny s dětmi
Na Velký pátek 19. dubna se od 10.00 hod. uskuteční tradiční dětská křížová cesta
pro rodiny. Ke společnému putování se sejdeme v proboštském kostele a společně
doputujeme parkem ke kostelu sv. Jakuba.

Velkopáteční sbírka
Při obřadech Velkého pátku bude v kostele k dispozici kasička, do níž můžeme
přispět ve prospěch křesťanů obývajících Svatou zemi, kteří se často nacházejí
ve velmi obtížné situaci.

Papež František:
Nechme svůj život uchvátit a proměnit Vzkříšením

Adorace
Na Velký pátek 19. 4. a na Bílou sobotu 20. 4. bude možno během dne navštívit
proboštský kostel a adorovat zde umučeného Spasitele. Prosíme, aby se zájemci
zapsali na listinu, která bude v předstihu k dispozici v kostele. Kostel by neměl
zůstat ani na chvíli prázdný.

Pouť k Božímu milosrdenství do Lodhéřova
V předvečer svátku Božího milosrdenství v sobotu 27. dubna se uskuteční pouť
do Lodhéřova. V tamním kostele bude sloužena mše sv. od 16.00 hod. V případě
hezkého počasí doporučujeme putovat pěšky.

Národní pochod pro život a rodinu
Srdečně zveme všechny farníky a zvláště rodiny s dětmi na letošní pochod pro
život, který se uskuteční v sobotu 27. dubna v Praze. Bližší informace k programu
naleznete na plakátu v kostele a ohledně společné cesty u pí Jitky Košťálové,
tel.: 724 922 764. Pojďte s námi měnit svět a podpořit nenarozený život.

Postní almužna
Postní kasičky, do nichž jsme spořili v době přípravy na Velikonoce, přineste
prosím do 28. dubna na proboštství či do sakristie, aby mohla být uspořená
almužna odeslána na charitativní a pastorační účely.

Františkánské setkání
V úterý 30. dubna se opět koná na proboštství setkání františkánských terciářů.
Začátek je od 15.30 hod. Také večerní mši sv. v klášteře sv. Kateřiny bude sloužit
P. Eliáš Paseka z řádu františkánů.

Koncert duchovní hudby
V sobotu 4. května od 18.00 hod. se uskuteční v proboštském kostele Nanebevzetí
Panny Marie Koncert duchovní hudby, na kterém vystoupí místní Chrámový sbor
Adama Michny za doprovodu varhan a chrámového orchestru. Srdečně Vás
zveme.

Drazí bratři a sestry, dobrý den a ještě jednou požehnané Velikonoce!
Na Velikonoční pondělí nám evangelium (srov. Mt 28,8-15) podává, jak
ženy, které se vydaly k Ježíšovu hrobu, zjistily, že je prázdný, a uviděly
anděla, který jim oznámil, že Ježíš vstal z mrtvých. A když se rozběhnou
podat tuto zprávu učedníkům, potkají samotného Ježíše, který jim říká:
„Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí“
(v. 10). Galilea je periferií, kde Ježíš začal kázat a odkud se bude evangelium
vzkříšení znovu šířit, aby dosáhlo ke všem, a každý se mohl setkat se
vzkříšeným Ježíšem, který je přítomný a činný v dějinách. I dnes je tady
na náměstí s námi.
Taková je tedy zvěst, kterou církev opakuje od prvního dne: „Kristus
vstal z mrtvých!“ A v Něm jsme křtem vstali z mrtvých také my. Přešli jsme
ze smrti do života, z otroctví hříchu do svobody lásky.

Mše pro rodiny s dětmi
PŘÍMÉ PŘENOSY VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB
Pro ty, kteří se nemohou z vážných důvodů účastnit velikonočních bohoslužeb
v kostele, uvádíme jejich přímé přenosy ve veřejných sdělovacích prostředcích
a doporučujeme jejich sledování:

V neděli 5. května bude mše sv. v 9.30 hod. v proboštském kostele zaměřena pro
rodiny s dětmi. Hudební doprovod zajistí Schola JH. Žádáme farníky, aby uvolnili
místa v předních lavicích rodinám s dětmi a tolerovali hudební provedení těchto
rytmických mší, za které jsme vděčni. Ti, kteří dávají přednost klasickému
hudebnímu doprovodu, mohou využít jiné mše sv. s nedělní platností. Děkujeme.

Pohledy na misie
14. 4. Květná neděle

Radio Proglas 9.00 hod
TV NOE
10.00 hod.

Olomouc
z Vatikánu s papežem

18. 4. Zelený čtvrtek

TV NOE
9.25 hod.
TV NOE
17.30 hod.
Radio Proglas 18.00 hod.

z Vatikánu s papežem
Ostrava
Praha – františkáni

Radio Proglas
TV NOE
TV NOE
TV NOE

15.00 hod.
15.00 hod.
17.00 hod.
21.15 hod.

Kravaře
křížová cesta
z Vatikánu s papežem
křížová cesta z Říma
s papežem

20. 4. velikon. vigilie

Radio Proglas 20.00 hod.
TV NOE
20.25 hod.

Praha - františkáni
z Vatikánu s papežem

21. 4. Boží hod vel.

Radio Proglas
TV NOE
ČT2
Radio Proglas

22. 4. Pondělí vel.

Radio Proglas 9.00 hod.

19. 4. Velký pátek

9.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
11.55 hod.

Litoměřice
z Vatikánu s papežem
Znojmo
papežské požehnání Urbi
et Orbi
ČT2
11.55 hod.
papežské požehnání Urbi
et Orbi
TV NOE
12.00 hod.
papežské požehnání Urbi
et Orbi
(požehnání je spojeno s možností získat plnomocné odpustky)
Pardubice

Zakoupením misijních pohledů lze až do Zeleného čtvrtka podpořit úsilí misionářů
v chudých zemích Afriky, Asie či Latinské Ameriky o duchovní i materiální
pozvednutí obyvatel. Pohledy jsou umístěny na stolku vedle Špulířské kaple
v proboštském kostele a příspěvek za ně je možno vložit do kasičky v sakristii.

Májové pobožnosti
Mariánské májové pobožnosti se budou konat po celý měsíc květen vždy
po večerní mši sv.

Pašije nyní a dříve
Pašije (z lat. passio – „utrpení“) je v původním významu zpráva o utrpení
a smrti Ježíše Krista před jeho tajemným zmrtvýchvstáním. Název pochází
z prvního slova při předčítání či zpěvu evangelních pasáží při liturgii (Passio Domini
nostri Iesu Christi secundum… „Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle…“).
Jako pašije se označuje:
- příslušný text v evangeliích, jak ho zapsali evangelisté Matouš, Marek, Lukáš
a Jan
- příběhy, dramatické hry a hudební skladby, inspirované texty evangelií
o umučení a smrti Pána Ježíše Krista.
Co je smyslem pašijí, o tom nás poučuje text jedné písně, vzniklé už před rokem
1522: „Umučení našeho Pána milostného, křesťan věrný uvažuj, hledě na kříž jeho.
Celým srdcem uctívej svaté jeho rány, jimiž duši otevřel spásy věčné brány“.
(poznámka: na závěr tohoto pojednání je uvedena poslední sloka této starodávné
písně).
My se dále budeme zabývat pouze pašijemi při liturgických obřadech.
Přestože pašije vlastně jsou při mši svaté evangeliem, nekoná se průvod
k ambonu s knihou evangelií mezi dvěma hořícími svícemi a kadidlem, nezazní
obvyklý úvodní dialogový pozdrav „Pán s vámi – I s tebou“, neslyšíme oznámení
„Slova svatého evangelia podle...“ a zvolání přítomných „Sláva tobě, Pane“,

nežehná se text v knize evangelií a ani neděláme znamení kříže na čele, ústech
a prsou, není okuřována kniha s pašijemi a na jejich konci nezazní obvyklé „Slyšeli
jsme slovo Boží“ a zvolání přítomných „Chvála tobě, Kriste“. Zatímco text evangelií
smí při mešní liturgii číst pouze duchovní osoba (biskup, kněz, jáhen) a při
samostatné bohoslužbě slova jen laik, pověřený Otcem biskupem ke službě
akolytátu, pašije mohou přednášet (recitovat nebo zpívat) muži - laici, při čemž
jeden přednáší text vyprávěče (evangelisty), text Ježíše by měl, pokud možno,
recitovat nebo zpívat kněz a třetí laik přednáší texty ostatních osob (mužů i žen),
které v pašijích vystupují. Pokud v některých místech textu vystupuje více osob
současně, zpívá nebo recituje toto sbor. Není dovoleno, aby v pašijích vystupovali
více než tři osoby + případně sbor, neboť pašije při liturgii nesmí v žádném případě
připomínat nějaké divadlo. Pokud kněz při recitaci nebo zpěvu pašijí „neúčinkuje“,
tak, jako všichni ostatní v kostele poslouchá přednášený text. Vzhledem k délce
textu je běžné při pašijích sedět (ač se jedná o evangelium).
V současné době slyšíme recitovat nebo zpívat pašije při mešní liturgii
na Květnou neděli a při liturgických obřadech na Velký pátek. Text na Květnou
neděli záleží na cyklu nedělního lekcionáře. Je-li roční cyklus „A“, zní pašije podle
evangelisty Matouše (Mt 26, 14-27,66), při cyklu „B“ podle Marka (Mk 14, 1-15,47)
a při cyklu „C“ podle Lukáše (Lk 22, 14-23,56). Na Velký pátek jsou každoročně
pašije podle Jana (Jan 18, 1-19,42). Na Květnou neděli je dovoleno text částečně
zkrátit, takže pak obsahuje skutečně jen část o vlastním Ježíšově utrpení,
ukřižování a pohřbení jeho mrtvého těla. Nějak krátit text pašijí na Velký pátek je
zakázané.
Před liturgickou reformou, vyvolanou závěry II. vatikánského koncilu,
„vypadaly“ pašije trochu jinak a to tak, jak po Tridentském koncilu je obsahoval
Misál papeže Pia V., vydaný v roce 1570. Každoročně ve Svatém týdnu byly čteny
pašije od všech evangelistů: na Květnou neděli podle sepsání Matouše, v úterý
podle sepsání Marka, ve středu podle Lukáše a při velkopátečních liturgických
obřadech podle Jana. Ve všech případech byly texty delší než v současnosti. Také
je třeba připomenout, že na Květnou neděli, v úterý a ve středu Svatého týdne
byly čteny pašije pouze ráno, protože žádné večerní mše svaté neexistovaly a také
velkopáteční liturgické obřady byly pouze ráno. Teprve „Obnovené obřady
Svatého týdne“, které vstoupily v platnost v roce 1956 stanovily, že obřady se musí
konat v době, kdy se podle evangelií uvedené události skutečně staly, tedy
na Zelený čtvrtek večer, na Velký pátek nejlépe od 15ti hodin odpoledne a na vigilii
Zmrtvýchvstání Páně (Bílá sobota) až po západu slunce. Byl předpis, aby zprávu
o umučení našeho Vykupitele zpívali nebo četli tři jáhnové, nebo kněz (postavu
Krista) a dva jáhnové. Ve většině farností však nebyli jáhnové k dispozici (tehdy
neexistovalo trvalé jáhenství ženatých mužů) takže kněz musel vše číst sám. Bylo
samozřejmostí, že celé pašije byly pouze v latinském jazyku, lid poslouchal, ale

málokdo tomu rozuměl. Na naléhání zkušených kněží – liturgistů vzniká na začátku
20. století tak zvané Liturgické hnutí, které si klade za cíl skončit s pasivním stavem
laiků při liturgii. Významně toto hnutí podpořili papežové Pius X. a Pius XI., kteří
povolili při mši svaté přednášet epištolu a evangelium v národním jazyku, když
před tím to kněz tiše přečetl latinsky. Svatým stolcem byla schválena náprava také
v tom smyslu, že např. v českých zemích bylo dovoleno vydávat misálek s textem
latinsko – českým, ve kterém ti, kdo uměli číst, mohli mešní texty, včetně pašijí,
průběžně sledovat. Výraznější náprava nastala, když bylo dovoleno text pašijí
recitovat nebo zpívat v mateřském jazyku, avšak kněz musel souběžně vše
polohlasně recitovat latinsky. (Tento předpis platil i při každé zpívané mši svaté,
bez ohledu na to, jestli sbor na kůru zpívá v mateřštině nebo v latině třeba mešní
ordinarium – prostě všechen text, který byl pro mši svatou v misálu uveden, musel
kněz latinsky recitovat, něco polohlasně, něco šeptem a nesměl se spoléhat na to,
že nějakou část textu zazpívá sbor na kůru.)
Text pašijí v mateřštině byl v době před II. vatikánským koncilem i při
bohoslužbách někdy pojat jako divadlo, třeba hlasy žen (vrátná, která poznala
Petra nebo Pilátova manželka) skutečně zpívaly ženy, někdy byl oficiální text pašijí
ještě prokládán krátkými chorály, jak to známe třeba z pašijí zhudebněných J. S.
Bachem a tak pak celé pašije trvaly dlouhou dobu, někdy byly provozovány mimo
liturgii, jako samostatný koncert.
Přednášející by měli k textům pašijí přistupovat s náležitou úctou (jako
k celému Písmu svatému), číst nebo zpívat s náležitým přednesem, bez chyb
a v tempu, které vyhovuje akustice kostela, aby vše bylo pro posluchače dobře
srozumitelné. Při pašijích není čas na nějaké rozjímání o umučení a smrti Páně
(na to je příležitost při modlitbě křížové cesty nebo při bolestném růženci),
protože tím by posluchač ztrácel souvislost děje. Pouze v jediném místě pašijí, kde
se hovoří o tom, že Ježíš „sklonil hlavu a vydechl naposled“ je přednes textu
přerušen a vkleče nastává chvíle tiché modlitby. I když během roku mnohokrát
(někdy možná tak nějak automaticky) ve Vyznání víry říkáme „byl za nás ukřižován,
za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben“, takže to pro nás není „nic nového“,
v této tiché chvíli, při celkové atmosféře pašijích, když někomu citlivému vyhrkne
slza, je to v naprostém pořádku, vůbec se za to nemusí stydět. Je nám líto Ježíše,
ale současně děkujeme za veliký a nepředstavitelný dar, kterým se otevřela
možnost našeho spasení. Záleží už jen na každém z nás, jak tuto nabídku využije.
A proto po vyslechnutí pašijí „Umučení Ježíše v paměti své mějme, Spasiteli
milému vděčně díky vzdejme! Pro kříž jeho bolestný vzdalujme se zlého, bychom
byli účastni v nebi slávy jeho“.
K.B.

