Úmysly mší sv. od 6. do 20. října 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 7. 10.
Út 8. 10.
St 9. 10.

Čt 10. 10.

Pá 11. 10.

So 12. 10.
Ne 13. 10.
28. neděle
v mezidobí

P Za † Olgu Teinitzerovou
a její rodinu
K Za † Václava Kokeše
a Drahoslavu Dufkovou
P Za všechny členy rodin
dárce

Po 14. 10.
Út 15. 10.
St 16. 10.

K Za † Jiřího Macho,
Čt 17. 10.
Vlastimila Macho a oboje
rodiče
P Za † Marii Palečkovou
Pá 18. 10.

P Za † Jindřišku Večeřovou
a rodiče z obou stran
P: Za farnosti
K: Za spásu duše pro
† Olgu Kaštánkovou
a pokoj pro celou rodinu

So 19. 10.
Ne 20. 10.
29. neděle
v mezidobí

P Na dobrý úmysl
a za celou rodinu
K Za rodiče Petrákovy
a syna Jaroslava
P Za vnuka Adámka,
za jeho rodiče, tetu
a strýce
K Za Jarmilu
Hřebíčkovou a rodinu
P Za † maminku Emilii,
sourozence, rodiče,
Marii, Terezku
a Antonína Tetivovy,
obrácené hříšníky
a duše v očistci
P Za † rodiče Průchovy
a celou rodinu
P: Za farnosti
K: Za živé i † z rodiny
Heřmánkovy
a Křivánkovy a jejich
příbuzné
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O Otčenáši – Posvěť se jméno tvé
Katecheze papeže Františka z 27. února, náměstí sv. Petra

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Zdá se, že zima je na odchodu, a proto jsme se vrátili na náměstí. Vítejte
na náměstí! V našem cyklu znovuobjevování modlitby Otčenáš dnes
prohloubíme první ze sedmi invokací, která zní: »posvěť se jméno tvé«.
Otčenáš má sedm proseb, které lze snadno rozdělit do dvou podskupin. První
tři prosby se soustředí na „Ty“ Boha Otce, zbývající čtyři na „my“ a naše lidské
potřeby.
V první podskupině proseb nás Ježíš uvádí do Svých přání, jež se všechna
obracejí k Otci: »posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá«; v té
druhé On vstupuje do nás a tlumočí naše potřeby: vezdejší chléb, odpuštění
hříchů, pomoc v pokušení a osvobození od zla.
V tom spočívá základ každé křesťanské modlitby, a řekl bych každé lidské
modlitby, kterou na jedné straně vždycky tvoří kontemplace Boha, Jeho
tajemství, krásy a dobroty, a na druhé upřímná a smělá žádost o to, co
potřebujeme k životu, dobrému životu. Otčenáš ve své jednoduchosti
a podstatnosti vychovává toho, kdo se modlí, aby nehromadil prázdná slova,
neboť – jak říká sám Ježíš - »váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte«
(Mt 6,8).
Když mluvíme s Bohem, nečiníme tak proto, abychom mu vyjevili, co máme
na srdci. To On ví lépe než my! Bůh je pro nás tajemstvím, nikoli však my pro
Něho (srov. Žl 139,1-4). Bůh je jako maminky, které se o svých dětech dovědí
všechno pouhým pohledem: zda jsou spokojené nebo smutné, zda jsou
upřímné nebo něco skrývají.

Prvním krokem křesťanské modlitby je tedy odevzdání nás samotných
Bohu, Jeho prozřetelnosti. Jako kdybychom řekli: „Pane, Ty víš všechno, vůbec
nepotřebuješ, abych ti vysvětloval svoji bolest, prosím jen, abys tady byl se
mnou: Ty jsi má naděje.“ Je zajímavé všimnout si, že nás Ježíš v horském
kázání, hned jak podal text Otčenáše, vybízí, abychom si nedělali starosti
a neznepokojovali se věcmi. Vypadá to jako protiklad: nejprve nás učí žádat
o vezdejší chléb a potom nám říká: »Nedělejte si starosti a neříkejte: Co
budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme?« (Mt 6,31).
Protiklad je to však pouze zdánlivý. Prosby křesťana vyjadřují důvěru v Otce,
a právě tato důvěra nás vede, abychom žádali o to, co potřebujeme,
bez znepokojování a rozrušení.
Proto se modlíme prosbou: »posvěť se jméno tvé«. V této prosbě, která je
první (!) – „posvěť se jméno tvé“ - je cítit veškerý Ježíšův obdiv k Otcově kráse
a velikosti i touhu, aby Jej všichni uznali a měli rádi kvůli tomu, kým opravdu je.
Zároveň je to prosba, aby bylo Jeho jméno posvěceno v nás, v naší rodině,
v naší komunitě, v celém světě. Bůh nás posvěcuje a proměňuje Svojí láskou,
ale současně i my svým svědectvím vyjevujeme Boží svatost ve světě
a zpřítomňujeme Jeho jméno. Bůh je svatý, ale pokud my, pokud náš život není
svatý, je to obrovská nedůslednost! Boží svatost se musí odrážet v našich
skutcích, v našem životě. Jsem křesťan. Bůh je svatý, a já se dopouštím tolika
špatností? To je k ničemu! A také to škodí, překáží a nepomáhá.
Boží svatost je expandující síla, a my prosíme, aby neprodleně zbořila
bariéry našeho světa. První, kdo nese důsledky Ježíšova kázání, je právě zlo,
které sužuje člověka. Zlí duchové žadoní: »Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský!
Přišel jsi nás zahubit? Víme, kdo jsi: Svatý Boží!« (Mk 1,24). Nikdy nebyla
spatřena takováto svatost, která se nestará o sebe, nýbrž rozpíná se ven.
Svatost – ta Ježíšova – se šíří v soustředných kruzích, jako když se hodí kámen
do stojaté vody. Dny zla jsou sečteny, zlo není věčné, zlo už nám nemůže
škodit: přišel silák, který vnikl do jeho domu (srov. Mk 3,23-27). A tímto
silákem je Ježíš, který i nám dává sílu, abychom vnikli do domu svého nitra.
Modlitba zahání každou obavu. Otec nás má rád, Syn pozvedá paže
a přikládá je k těm našim, Duch ve skrytu pracuje na vykoupení světa. A my?
Nechvějeme se v nejistotě. Máme totiž jednu obrovskou jistotu: Bůh mne má
rád. Ježíš dal svůj život pro mne. Duch je ve mně. Toto je obrovská jistota.
A zlo? To má strach. A to je krásné.
Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz

Modlitba mužů
Zveme muže ke společné modlitbě breviáře, růžence a k rozjímání
nad duchovními otázkami pravidelně ve čtvrtek od 19.00 hod. v kapli
na proboštství.

Pozvánka na přednášku MARY'S MEALS /Mariino jídlo/
Mary's Meals je mezinárodní charitativní organizace, která se zabývá projekty
školního stravování v nejchudších zemích světa, kde hlad a chudoba brání
dětem získat vzdělání. Více než 60 milionů dětí na světě hladoví a nechodí
do školy. Aby přežily, musí pracovat nebo žebrat. Přitom stačí tak málo. Jejich
myšlenka je jednoduchá a funguje. Zajistit dětem jedno hodnotné jídlo denně
v místě jejich vzdělání, s cílem přivést chudé děti do školních tříd, aby získaly
vědomosti, které jim v budoucnu pomohou vymanit se z chudoby. Jsou
zavázáni udržovat nízké provozní náklady, a proto nejméně 93% všech darů jde
přímo na charitativní aktivity. Každé denní jídlo podávané ve škole stojí jen 2,Kč.
Od prvních začátků v r.2002, kdy začínali s pouhými 200 dětmi v jedné škole
v Malawi, dnes sytí každý školní den více než jeden a čtvrt milionu dětí napříč
pěti kontinenty. Většinu jejich práce vykonávají dobrovolníci. Jejich posláním je
umožnit lidem, aby nabídli peníze, věci, dovednosti, čas nebo modlitbu a tím
poskytli pomoc těm, kteří trpí důsledky extrémní chudoby v nejubožejších
zemích světa.
Tímto vás srdečně zveme na přednášku pí Kristíny Třeškové, která se
uskuteční v pátek 18. října v 18:45 ve farní kavárně na proboštství.
Po boční straně proboštského kostela budou rovněž umístěny reklamní panely,
které přiblíží činnost této organizace. /Více na www.marysmeals.cz/
Za JH farnost Anna Krafková a Jitka Košťálová

Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení C, první cyklus feriálního lekcionáře.
Neděle 6. 10. – 27. neděle v mezidobí

Pondělí 7. 10.
Středa 9. 10.
Pátek 11. 10.
Sobota 12. 10.

– památka Panny Marie Růžencové
– památka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
– památka sv. Jana XXIII., papeže
– památka sv. Radima, biskupa

Neděle 13. 10. – 28. neděle v mezidobí

Pondělí 14. 10.
Úterý 15. 10.
Středa 16. 10.
Čtvrtek 17. 10.
Pátek 18. 10.
Sobota 19. 10.

– památka sv. Kalixta I., papeže a mučedníka
– památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
– památka sv. Hedviky, řeholnice
– památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
– svátek sv. Lukáše, evangelisty
– památka sv. Pavla od Kříže, kněze

Neděle 20. 10. – 29. neděle v mezidobí (den modliteb za misie)

Oznámení
Beseda o knize
V rámci Týdne pro Hospic se ve středu 9. října od 17.00 hod. v jindřichohradeckém
DADA clubu Kasper uskuteční beseda s Alešem Palánem. Spisovatel Aleš Palán při
ní představí svou knihu rozhovorů s Marií Svatošovou, zakladatelkou českého
hospicového hnutí. Další akce Týdne pro hospic najdete na stránkách Hospicové
péče sv. Kleofáše: http://hospic.kleofas.cz/a-477-tyden-pro-hospic-2019-seblizi.html

„Náboženství pro dospělé“
Ve středu 16. října se poprvé v tomto školním roce sejdeme na proboštství,
abychom si oživili a prohloubili své znalosti v oblasti naší víry. Cyklus přednášek
by měl pokračovat ob týden po celý školní rok a pokusíme se probrat
nejdůležitější témata z katechismu. Začátek je po mši sv. cca v 18.45 ve velkém
sále v 1. patře.

Svatba
V pátek 11. října v 11.00 hod. si v proboštském kostele udělí ve mši sv. svátost
manželství pan Martin Bohuslav a slečna Martina Bednářová.
Pouť v Kájově
Hlavní pouť v Kájově se koná v neděli 13. října. Mše sv. budou v 8.00 hod.
(slouží pan prelát Václav Pícha a v 10.00 hod. – hlavní poutní mše (slouží Mons.
Pavel Posád, světící biskup českobudějovický). Pouť zakončí svátostné
požehnání v 13.30 hod.
Mše v Oldřiši
Poutní mše sv. ke cti sv. andělů strážných bude slavena v kapli v Oldřiši
u Blažejova v pátek 18. října od 16.00 hod. Mše v Blažejovském kostele v tento
den nebude.
Misijní most modlitby
V sobotu 19. října se připojíme k oslavám misijního díla modlitbou. Po mši sv.
cca v 18.00 se sejdeme na proboštství v kavárničce a po lehkém občerstvení
vyrazíme společně ke kostelu sv. Jakuba, abychom tak podpořili modlitební
most za misie. Cestou se budeme v modlitbách přimlouvat za misijní úmysly.
Všichni jsou srdečně zváni.
Sbírka na misie
Kostelní sbírky z misijní neděle 20. října budou určeny na podporu katolických
misií ve světě prostřednictvím Papežských misijních děl.

Misijní koláč
V neděli 20. října se uskuteční v rámci Misijní neděle již tradiční Misijní koláč.
Srdečně zveme farníky po ranní mši svaté do kavárny na proboštství, kde si
budou moci zakoupit za dobrovolný příspěvek na misie
sladké i slané pochoutky. Zároveň žádáme šikovné ženy, příp. muže, o
napečení sladkých i slaných dobrot. Své výrobky mohou přinést v sobotu 19.
10. po večerní mši sv. do farní kavárny, příp. v neděli ráno před mší sv. tamtéž.
Všem dobrovolníkům předem děkujeme.
Valtínovské posvícení
Slavnost Posvěcení kostela bude slavena ve Valtínově u Kunžaku v neděli
20. října. Mše v tamním kostelíku začne od 9.30 hod. Mše v Kunžaku v tento
den nebude.

