Úmysly mší svatých od 3. do 16. června 2019
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XXIV. 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 3. 6.

P Za Charitu v J. Hradci

Po 10. 6.

P Za † Jaroslava Galeho

Út 4. 6.

K Za dar víry a zdraví pro
celou rodinu

Út 11. 6.

K Za Anežku Varousovou,
rodiče a sourozence

St 5. 6.

P Za † rodiče Markovy
a jejich tři syny

St 12. 6.

P Za † sestřenici Boženu
Šrámkovou a její rodiče

Čt 6. 6.

K Za † z rodiny Princů,
Tejčků a sestru Toničku

Čt 13. 6.

K Za Vlastimila a Jiřího
Macho, rodiče z obou
stran a duše v očistci

Pá 7. 6.

P Za rodiče a jejich
nenarozené děti

Pá 14. 6.

P Za dar víry a lásky k Bohu
pro syny a jejich rodiny

So 8. 6.

P Za † rodiče Průchovy
a rodinu

So 15. 6.

Ne 9. 6.
slavnost Seslání
Ducha Svatého

P: Za farnosti
K: Na dobrý úmysl

P Za † spolužačky
a spolupracovnice
a duše v očistci
Ne 16. 6.
P: Za farnosti
slavnost
K: Za dárce mešních
Nejsvětější
fundací
Trojice
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2. června 2019

Duch svatý vnáší do církve „nádech dětství“
Homilie papeže při mši svaté na Seslání Ducha svatého,
bazilika sv. Petra 20. května 2018
Seslání Ducha svatého a Letnice se v prvním čtení dnešní liturgie přirovnávají
k „hukotu, jako když se přižene silný vítr“ (Sk 2,2). Co nám říká tento obraz? Vichr dává
tušit velkou sílu, která však není samoúčelná, nýbrž mění realitu. Vítr totiž přináší změnu:
teplý proud, když je zima, a chladný, když je teplo, déšť, když je sucho... Také Duch svatý
takto působí, ovšem na zcela jiné rovině. Je božskou silou, která mění svět. Ve svatodušní
sekvenci oslovujeme Ducha: „v práci libý pokoji [...] rač nás v pláči utišit“ a dále „viny z duší
našich smaž, a vyprahlá srdce svlaž, raněné rač vyhojit“. Duch vstupuje do dění
a proměňuje ho; mění srdce a mění dění.
Mění srdce. Ježíš řekl svým apoštolům: „Až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc
[...] a budete mými svědky“ (Sk 1,8). A právě tak se stalo. Učedníci doposud ustrašení,
schovaní za zavřenými dveřmi i po Mistrově zmrtvýchvstání, jsou Duchem proměněni, a jak předpověděl Ježíš v dnešním evangeliu - „vydávají svědectví“ (Jan 15,27). Z váhavých se
stanou odvážní, odcházejí z Jeruzaléma a vydávají se až na konec světa. Když byl Ježíš
s nimi, byli bázliví, nyní bez Něho jsou odvážní, protože Duch změnil jejich srdce.
Duch odblokuje duše zapečetěné strachem. Přemáhá odpor. Toho, kdo se spokojil
s poloviční mírou, obdarovává rozmachem. Rozšiřuje scvrklá srdce. Podněcuje ke službě
toho, kdo se uvelebil v pohodlí. Přiměje jít dál toho, kdo se domnívá, že už došel.
Umožňuje snít tomu, kdo zvlažněl. Taková je změna srdce. Mnozí slibují dobu změn, nové
začátky, nosnou obnovu, avšak zkušenost učí, že žádný pozemský pokus o změnu lidské
srdce plně neuspokojí. Změna, kterou působí Duch, je odlišná: nepůsobí revoluci života
kolem nás, nýbrž mění naše srdce; nezbavuje nás problémů naráz, nýbrž osvobozuje
nás zevnitř, abychom jim čelili; nedává nám všechno ihned, nýbrž umožňuje nám kráčet
s důvěrou, aniž by nás unavoval život. Duch zachovává srdci mladost, omlazuje. Mládí,
navzdory všem pokusům ho prodloužit, dříve či později pomine, avšak Duch zabraňuje

jedinému nezdravému stárnutí, tomu vnitřnímu. Jak to činí? Obnovuje srdce, proměňuje
ho z hříšného na rozhřešené. To je obrovská změna. Z viníků činí spravedlivé a tak mění
všechno, protože nás - otroky hříchu - osvobozuje, ze sluhů činí syny, ze skartovaných
vážené, z rozčarovaných doufající. Takto Duch svatý obrozuje radost a dává vzejít pokoji
v srdci.
Dnes se tedy učíme, co dělat, když potřebujeme opravdovou změnu. Kdo z nás ji
nepotřebuje? Zejména jsme-li na dně, když klesáme pod tíží života, když nás deptají naše
slabosti, když je těžké jít dál a nemožné mít rád. Tehdy by nám prospěl nějaký silný
„životabudič“, a právě to je on Boží síla. On je „dárcem života“, jak vyznáváme v Krédu. Jak
by nám tento životabudič denně prospíval! Říci si po probuzení: „Přijď, Duchu svatý, přijď
do mého srdce, přijď do mého dne!“
Duch mění kromě srdcí také dění. Jako vítr vane všude, tak i On dosahuje netušených
situací. Ve Skutcích apoštolů, což je kniha, kterou je třeba znovu objevit, je protagonistou
Duch a jsme tam svědky neustálého dynamismu, který překypuje překvapeními. Aniž by se
učedníci nadáli, Duch je posílá k pohanům. Otevírá nové cesty, jako v epizodě s jáhnem
Filipem. Duch jej pobídne pustou cestou z Jeruzaléma do Gazy – jak bolestně zní to jméno
dnes! Duch ať změní srdce a dění a přinese pokoj Svaté zemi! – Filip na této cestě káže
etiopskému komořímu a pokřtí ho, potom je přiveden do Azotu a pak do Césareje. Vždycky
v nových situacích, aby hlásal novost Boha. Potom Duch „nutí“ Pavla (Sk 20,22) cestovat až
do končin země a nést evangelium obyvatelům, které nikdy neviděl. Kde je Duch, vždycky
se něco děje, a když zavane, nikdy není bezvětří.
Když v našich společenstvích život prochází obdobím „apatie“ a upřednostňuje se
domácí poklid před Boží novostí, je to špatné znamení. Znamená to, že se vyhledává úkryt
před vanutím Ducha. Když se žije kvůli sebezáchově a nejde se k těm, kdo jsou daleko, není
to hezké znamení, Duch vane, ale my máme raději plachty. A přece jsme mnohokrát
spatřili divy. Často právě v těch nejtemnějších obdobích Duch vzbudil zářivou svatost! On
je duší církve, vždycky ji oživuje nadějí, naplňuje radostí, dává novou plodnost, obdarovává
zárodky života. Jako když se v rodině narodí dítě: převrací časový rozvrh a odebírá spánek,
avšak přináší radost, která obnovuje život, posunuje ho vpřed a rozpíná jej láskou. Duch
vnáší do církve „nádech dětství“. Neustále obrozuje. Oživuje první lásku. Duch připomíná
církvi, že je navzdory svým staletým dějinám stále dvacetiletou, mladou Nevěstou, do níž
je Pán šíleně zamilován. Nepřestávejme tedy zvát Ducha do svého prostředí a dříve než
začneme cokoli dělat, prosme: „Přijď Duchu svatý!“
On přinese proměňující sílu, jedinou sílu, která je takříkajíc dostředivá a zároveň odstředivá. Je dostředivá, protože nás tlačí ke středu, neboť působí v nitru srdce.
Přináší jednotu do roztříštěnosti, pokoj do rozbrojů, sílu do pokušení. Připomíná to Pavel
ve druhém čtení, když píše, že plodem Ducha je radost, pokoj, věrnost a zdrženlivost
(srov. Gal 5,22). Duch dává důvěrnost s Bohem a vnitřní sílu k další cestě. Současně však je
silou odstředivou, to znamená, že tlačí ven. Ten, který žene do středu, posílá na periferii,
na každou lidskou periferii; Ten, který nám zjevuje Boha, nás žene k bratřím. Posílá a činí
z nás svědky, a proto – jak píše opět Pavel – nás zahrnuje láskou, shovívavostí, dobrotou
a tichostí. Pouze v Duchu Utěšiteli říkáme slova života a opravdu povzbuzujeme druhé.
Kdo žije podle Ducha, nachází se v tomto duchovním napětí: je rozpjat
zároveň k Bohu a ke světu.

sv. Jakuba (ten tehdy patřil církvi, nebyla pod ním černínská hrobka) byl zrušen, josefinské
konfiskace se dotkly i majetku proboštského kostela, kostela sv. Václava, sv. Jana Křtitele
i Nejsvětější Trojice. Probošt Hennikar se ke konfiskacím choval netečně, státní komisař
v mnoha případech konfiskovaný církevní majetek zpronevěřil ve svůj prospěch,
defraudace majetku zdejší farnosti, včetně neoprávněného prodeje dřeva z farních lesů,
činila 6.930 zlatých (a jen pro srovnání: celoroční plat učitele byl okolo 300 zlatých,
úředníka okolo 600 zlatých za rok).
Ještě v roce 1796 z pokladny města dostával každoročně probošt 45 zlatých, varhaníci
70 zl., regenschori 11,5 zl. a čtyři choralisté 48,24 zlatých. V té době také začínaly
napoleonské války a městem zase procházely různé vojenské pluky, které trápily
obyvatelstvo a působily drahotu a bídu, která se odrazila v nižších kostelních sbírkách,
Velká pohroma stihla město Jindřichův Hradec, včetně farního majetku, v roce 1801,
kdy 19. 5. vypukl velký požár. Ale o tom bude příští pokračování tohoto seriálu.
(Poznámka: možná si někdo všiml, že o majetku řádu německých rytířů, zmiňovaném
v úvodu tohoto seriálu, je pojednáno podrobněji, zatímco o polním a lesním majetku řádu
minoritů, který tehdy mniši přijali v rozporu s řeholními předpisy, o rozsáhlém majetku řádu
jezuitů i o osudu františkánského areálu /ten třeba 3 x vyhořel/, vlastně není žádná zmínka.
Je to proto, že majetek řádu německých rytířů, po jejich odchodu z Jindřichova Hradce
okolo roku 1450, se v plném rozsahu stal majetkem jindřichohradecké katolické farnosti
a právě o farním majetku je celé toto pojednání, kdežto majetek řádu minoritů, když před
rokem 1564 opustili naše město, přešel k vydržování ústavu chudých – špitálu při kostele
sv. Jana Křtitele, majetek jezuitů byl po zrušení řádu v roce 1773 v podstatě zestátněn
a areál františkánů, s výjimkou kostela sv. Kateřiny, který v roce 1950 přešel pod správu
farnosti, se také nestal majetkem farnosti. Zatímco dnes vše, co pravidelně užívá v J. Hradci
katolická církev, je majetkem farnosti, v minulosti tomu tak nebylo. To, co využívali
minorité, jezuité i františkáni bylo jejich soukromým řádovým majetkem – o tom tento
seriál není - a s majetkem farnosti to nemělo nic společného. Taktéž není zde zmínka
o kněžích – katechetech, vyučujících náboženství, kteří byli placeni z finančních prostředků
na školství, a není zde zmínka o fundacích, což jsou vlastně dnes známé mešní intence,
které nejsou příjmem farnosti, ale osobním příjem kněze, který na úmysl dárce slouží mši
svatou).

pokračování příště
zpracoval Karel Bajer

V této souvislosti je třeba zmínit dosti trapnou událost, která se stala v letech 1783 –
1784 a která úzce souvisí s majetkem farnosti. Tehdy bylo třeba postavit v proboštském
chrámu zcela nové varhany, avšak nebyly finanční prostředky na jejich pořízení. A tak
vzešel, v intencích filosofického směru „osvícenství“, odmítajícího barokní religiozitu
a naopak propagujícího praktický racionalismus, zcela neetický nápad, totiž, otevřít pod
presbytářem proboštského chrámu tak zvanou panskou hrobku a prodat umělecky
provedené cínové rakve, ve kterých byli pohřbeni poslední páni z Hradce a také členové
rodu Slavatů. S povolením taktéž tehdy „osvíceného“ arcibiskupství pražského ze dne
1. 12. 1783 se tak skutečně stalo, s podmínkou, že pozůstatky zemřelých, po vyjmutí
z rakví, budou řádně pochovány. Protože cínové rakve pochopitelně nebyly majetkem
katolické církve, reprezentované proboštem Hennigerem, ale majetkem držitelů zdejšího
panství, kteří v dávné minulosti byli pro farnost velikými dobrodinci, došlo ze strany církve,
respektive katolické farnosti, ke zcizení tohoto panského majetku a k neoprávněnému
obohacení zdejší farnosti. (Tento čin se nesetkal s Božím požehnáním, v roce 1786 nově
pořízené varhany již v roce 1801 úplně shořely a s nimi vyhořel i proboštský kostel, který
byl taktéž v roce 1786 opravován.). K financování opravy kostela byly částečně též použity
peníze získané prodejem cínových rakví, ale také, dle „osvíceneckého“ probošta
Hennigara, i nepotřebné zlaté a stříbrné liturgické nádoby, zřejmě část kostelního pokladu,
jehož obsah a množství však, bohužel, nebylo zaznamenáno.
Panovníkem osvícenství byl syn Marie Terezie císař Josef II., který byl přesvědčen
o tom, že církev musí vykonávat celospolečensky prospěšnou činnost. Zásahy Josefa II.
do církevního života dopadly tvrdě na kláštery. Ty, které přímo nesloužily potřebám
obyvatelstva (školství, věda, péče o nemocné) byly zrušeny (namále měli
i jindřichohradečtí františkáni). Spolu s kláštery došlo postupně k rušení i náboženských
bratrstev, literátských sborů a velkého množství kostelů a kaplí. Kněží se stali prakticky
státními úředníky, kteří museli lidem, v rámci ohlášek při nedělních bohoslužbách,
oznamovat úřední nařízení a vyhlášky, přispívat svojí činností k osvětě mezi poddanými,
vést matriky (výkon státní správy za účelem evidence obyvatelstva) apod. Za toto byla
kněžím vykázána odměna, na kterou finanční prostředky císař získal právě z majetku
zrušených řádů a klášterů, který byl soustředěn do takzvaného náboženského fondu –
náboženské matice. Z něhož byli financováni duchovní v nově vybudované síti farností
i financována nově vzniklá biskupství. Toto se z hlediska církevní organizace dotklo
i Jindřichova Hradce. Zdejší farnost se stala od roku 1786 součástí nově zřízené
českobudějovické diecéze.
V rámci reforem Josefa II. došlo i v Jindřichově Hradci ke konfiskacím kostelů a jejich
vnitřního vybavení, tedy ke snižování majetku jindřichohradecké farnosti, když
byly rozdávány a rozprodávány oltáře, obrazy i zvony. Toto postihlo kostel sv. Alžběty
u vajgarského mostu, který byl zrušen a vybavení odstěhováno, podobně i původní kostel

Prosme Jej, abychom takoví byli. Duch svatý, silný vítr, ať se přižene na nás. Ať duje
do našich srdcí a umožní nám dýchat Otcovou něhou. Ať vane v církvi a posune ji
do nejzazších končin, aby byla nesena Tebou a nepřinášela nic jiného než Tebe. Ať vane
ve světě jemným vánkem pokoje a svěžím občerstvením naděje. Přijď Duchu svatý, změň
nás uvnitř a obnov tvář země. Amen.
Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Nedělní cyklus čtení C
Neděle

2. 6.

– 7. neděle velikonoční

Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

3. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.

– památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
– památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
– památka sv. Norberta, biskupa
– první pátek v měsíci, den úcty k Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu

Neděle
Pondělí
Úterý
Středa

9. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.

Čtvrtek
Sobota

13. 6.
15. 6.

– slavnost Seslání Ducha Svatého
– památka Panny Marie, Matky církve
– památka sv. Barnabáše, apoštola
– památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny,
a druhů, mučedníků
– svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
– památka sv. Víta, mučedníka

Neděle

16. 6.

– slavnost Nejsvětější Trojice

OZNÁMENÍ
Výtěžek sbírky
V neděli 26. května se při sbírce na podporu obnovy domovů obyvatel Blízkého a Středního
východu poničených válkami a nepokoji vybralo 11.976,- Kč. Všem dárcům srdečně
děkujeme.

Kněžská výročí
V sobotu 8. června se dožívá 55. let náš rodák a nynější okrskový vikář v Prachaticích
P. Mgr. Petr Plášil. V pondělí 10. června pak slaví čtyřicátiny P. Mgr. Eliáš Paseka, OFM,
který duchovně vede naše františkánské společenství. Patnácté výročí kněžského svěcení si
připomene ve středu 5. června bývalý jindřichohradecký kaplan a dnes okrskový vikář
v Táboře P. Mgr. Michal Pulec. Oslavencům vyprošujme Boží požehnání a radost z další
služby.

Výročí úmrtí sestry Marie Langweilové
8. června je tomu již dvacet let, co zemřela ve věku 84 let dlouholetá a zasloužilá
kostelnice proboštského chrámu, výrazná osobnost naší farnosti, sestra Marie
Langweilová. Odpočinutí věčné dej jí, Pane, ať odpočívá v pokoji.

Žehnání kaple – Kačlehy
V sobotu 15. června bude v 15.00 hod. slavnostně požehnána kaplička v obci Kačlehy.

Pouť v Kostelní Radouni
oslavíme v neděli 16. června při mši sv. od 11.00 hod.

Pouť v Klášteře u Nové Bystřice
Tradiční paulánská pouť v Klášteře se uskuteční o slavnosti Nejsvětější Trojice v neděli
16. června. Mše sv. budou slaveny v 10.00 hod. (česká, slouží náš biskup Mons. V. Kročil,
hudbou doprovodí náš Chrámový sbor Adama Michny) a ve 14.00 hod. (mše v němčině).

Poutě na Červené Lhotě a v Nové Olešné
V zámecké kapli Nejsvětější Trojice na Červené Lhotě a v kapli v Nové Olešné se konají
poutní mše sv. také v neděli 16. června a to v obou případech od 14.00 hod.

Změna v duchovní správě farnosti
Po třech letech služby farního vikáře v Jindřichově Hradci a administrátora ve Strmilově,
Kunžaku, Člunku a Blažejově od nás odejde do své první samostatné farnosti P. PhDr. Jozef
Gumenický. Ke dni 14. července bude ustanoven do Březnice u Příbrami. K nám na jeho
místo přijde k témuž datu ze Strakonic P. Mgr. Jan Turek. Prosíme o modlitbu
za požehnaný průběh těchto změn a Boží pomoc pro oba duchovní.

Ještě jedno důležité výročí 

Nástin hospodářského zabezpečení církve na příkladu
jindřichohradecké farnosti
7. část
V době, kdy probíhala rozsáhlá oprava budovy proboštství, a bylo přistavěno celé nové
křídlo v Liliové ulici, jak jsme si mohli přečíst v minulém díle tohoto seriálu, vládla
v Rakouské monarchii císařovna Marie Terezie (1740 – 1780) a pak její syn císař Josefa II.
(1780 – 1790).
Císařovna Marie Terezie zasáhla do majetku zdejší farnosti tím, že za její vlády byl
v roce 1757 komisionelně vypracován tak zvaný tereziánský katastr dominikální, což byl
úplný soupis všech pozemků ve vlastnictví šlechty i katolické církve. Tak byla sepsána
i veškerá půda patřící zdejšímu proboštství. Celý tento tereziánský dominikální katastr je
v současné době uložen v Národním archivu v Praze, kde badatelé mají možnost ho
studovat.
Za vlády Marie Terezie také papež Klement XIV., na nátlak některých evropských
panovníků, zrušil jezuitský řád a to bulu s názvem „Dominus ac redemptor noster - Pán
a Spasitel náš“ ze dne 21. 7. 1773. Marie Terezie, po delším váhání, zrušení jezuitského
řádu oznámila ve své říši reskriptem dne 17. září 1773, kde se rovněž proklamovalo
zabavení veškerého jezuitského jmění movitého i nemovitého, statků a majetků obrovské
ceny, z nichž byl vytvořen zvláštní studijní fond, určený pro podporu školství. Členové
zrušeného řádu byli částečně penzionováni a jen ti, kterým byla dána důvěra, mohli
i nadále působit např. jako učitelé nebo v duchovní správě. Jejich penze a platy jim byly
státem řádně vypláceny. Ne jinak tomu bylo i v našem městě, které mělo tehdy 592 domů.
Zrušení jezuitského řádu, včetně jezuitského gymnasia, se v Jindřichově Hradci výrazně
dotklo náboženského života i vzdělanosti, ale prakticky se to nedotklo majetku farnosti.
Veškerý jezuitský majetek byl totiž zestátněn, nestal se tedy majetkem farním, snad
s výjimkou figurálního relikviáře s ostatky patrona města sv. Hippolyta, který byl přenesen
z jezuitského kostela sv. Máří Magdaleny do Špulířské kaple v proboštském chrámu.
Zrušením jezuitského řádu přešlo patronátní právo k proboštskému chrámu na Jeho
císařské královské Veličenstvo, tedy na vídeňský císařský dvůr, který tak dostal právo
navrhovat jindřichohradeckého probošta a opravy sakrálních budov financovat z fondu
Náboženské matice. Dekretem podepsaným samotnou císařovnou Marií Terezií stal se
proboštem v Jindřichově Hradci šlechtic Prokop Benedikt Henniger, hrabě z Eberku (1775 –
1802), který se podepisoval K. K. Probst, (c. k. probošt), jakoby nebyl knězem katolické
církve, ale nějakým státním úředníkem. Jako většina církevních hodnostářů v monarchii byl
i on příznivcem tak zvaného „osvícenství“, hnutí usilujícího o rozumové poznání světa,
vycházejícího z přesvědčení, že člověk by se měl řídit spíše vlastním rozumem nežli vírou
(upřednostňuje víru v lidský rozum).

