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20. října 2019 
 

Homilie papeže Františka 

 

při mši svaté na Laurentinském hřbitově v Římě 2. listopadu 2018 

Dnešní liturgie je realistická a konkrétní. Zahrnuje tři dimenze lidského života. 

Dimenze, kterým rozumějí i děti: minulost, budoucnost a přítomnost. Dnes je den 

paměti – tedy minulosti; den připomínající ty, kdo kráčeli před námi, doprovázeli 

nás, dali nám život. Pamatovat a připomínat si! Paměť je tím, co činí národ silným, 

protože se cítí zakořeněný ve své cestě, zakořeněný v dějinách, zakořeněný v  lidu. 

Paměť nám dopřává pochopit, že nejsme sami. Jsme lid, který má dějiny, minulost 

a život. Paměť na ty, kdo s námi sdíleli cestu – a nyní jsou zde. Připomínat si 

minulé není snadné. Nezřídka nás obtěžuje pohled zpátky, přemýšlení o tom, co se 

událo v mém životě, v rodině, v národě. 

Dnes je tedy den paměti. Paměti, která mne přivádí ke kořenům, k mým 

kořenům a ke kořenům mého lidu. Dnes je však také den naděje. Druhé čtení nám 

ukazuje, co nás čeká: nová nebesa a nová země, svaté město Jeruzalém, které 

nové a krásné: „A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový 

Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.“ (Zj 21,2) Čeká 

na nás tato krása! Paměť a naděje, naděje na setkání, naděje na to, že přijdeme 

tam, kde je láska, jež nás stvořila, láska, jež nás očekává, láska Otcova. 

Mezi pamětí a nadějí je třetí dimenze, totiž dimenze cesty, kterou máme před 

sebou a po níž kráčíme. Jak ale jít po cestě a nesplést se? Jaká světla mi pomohou, 

abych se nezmýlil na cestě. Jaký navigační přístroj nám dává Bůh, abychom 

nespletli cestu?  Jsou to Blahoslavenství, o nichž nás učí Ježíš v evangeliu. Tato  

  

Po 21. 10.       P 
 

Za Charitu v J. Hradci Po  28. 10.      P   
 

Za nová kněžská 
povolání a na dobrý 
úmysl 

Út  22. 10.       K Za † manžele Maříkovy 
 

Út  29. 10.      K    Za † Jiřinu Sejrkovou 
 

St  23. 10.        P 

 

Za MUDr. Oldřicha Kolína St   30. 10.      P Na dobrý úmysl 
 

Čt  24. 10.       K                
  

Za milost Boží pro duši 
Evy Linhartové 

Čt  31. 10.       K 
 

Na dobrý úmysl a za 
celou rodinu 

Pá  25. 10.       P 
 

Za Janu Prokýškovou,  
její rodinu a přátele 

Pá  1. 11.        P Osadní svátek 
Za  živé i † z rodiny 
Kopečkovy, 
Hnízdilovy, Královy  
a Přibylovy 

So  26. 10.       P 

 

Za † Jaroslava Šandu So  2. 11.       Kostel sv. Václava 
9.00 Za všechny věrné 
zemřelé 
P 17.00 Na úmysl Sv. 
otce 

Ne  27. 10. 
 
30. neděle  
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K: Za † z rodiny Štufkovy  
 

Ne  3. 11.  
 
31. neděle 
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K:  Za † P. Pavla Kubů 
 

 



 

blahoslavenství: mírnost, chudoba v duchu, spravedlnost, milosrdenství, čistota 

srdce, to jsou světla, jež nás doprovázejí, abychom nespletli cestu. To je naše 

přítomnost. Na tomto hřbitově jsou tři dimenze života: paměť můžeme vidět před 

sebou; naději budeme nyní slavit ve víře, nikoli v tom, co vidíme; a o světlech, 

která nás mají vést po cestě, abychom se nezmýlili, jsme slyšeli v evangeliu - to 

jsou blahoslavenství. 

Prosme dnes Pána o milost, abychom nikdy neztráceli paměť, nikdy neskrývali 

paměť – paměť na člověka, rodinu a lid.  Kéž nám dá milost naděje, protože naděje 

je jeho dar. Umět doufat, hledět k horizontu. Nezůstávat uzavřeni před zdí, nýbrž 

hledět k horizontům naděje. A kéž nám dá milost porozumět, jaká světla nás 

mohou doprovázet na cestě, abychom se nespletli a mohli dojít tam, kde 

jsme s velkou láskou očekáváni. 

Přeložila Johana Bronková, převzato z www.radiovaticana.cz  

 

 
 

Z liturgického kalendáře 
Nedělní cyklus čtení C, první cyklus feriálního lekcionáře. 

 

Neděle  20. 10. – 29. neděle v mezidobí 
 

Pondělí  21. 10. – památka bl. Karla Rakouského 
Úterý  22. 10. – památka sv. Jana Pavla II., papeže 
Středa  23. 10. – památka sv. Jana Kapistránského, kněze 
Čtvrtek  24. 10. – památka sv. Antonína M. Klareta, biskupa  
 

Neděle  27. 10. – 30. neděle v mezidobí (slavnost Výročí posvěcení kostela) 

 
Pondělí  28. 10. – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
Úterý  29. 10. – památka bl. Marie Restituty Kafkové, mučednice 
Čtvrtek  31. 10. – památka sv. Wolfganga, biskupa 
Pátek    1. 11.  – slavnost Všech svatých (v J. Hradci osadní svátek) 
Sobota    2. 11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
 
Neděle    3. 11. – 31. neděle v mezidobí 

 

Sv. Jan XXIII.: Radostný papež 
11. října jsme oslavili život jednoho 
nedávno svatořečeného světce, který 
svým dílem výrazně přispěl životu 
církve: papeže Jana XXIII. Byl sva-
tořečen společně s Janem Pavlem II. 
27. dubna 2014, na neděli Božího 
milosrdenství. Během svého krátkého 
pontifikátu (1958–1963) se stal 
oblíbeným po celém světě. Byl 
všeobecně znám jako „dobrý papež 
Jan.“ Je připomínán v souvislosti se 
svoláním II. vatikánského koncilu 
(1962 – 1965) a programem aggi-
ornamento za obnovu a modernizaci 
církve. Každý rok na svátek sv. Jana 
XXIII. si připomínáme zahájení II. vati-
kánského koncilu – 11. října 1962 – 
a také to, jakou klíčovou roli má tento 
koncil pro obnovu života a církevní 
misie. 

 

Jedním z mnoha darů, které Jan XXIII. zanechal církvi, je „Každodenní desatero“. 
Zde je několik krátkých výňatků: 

1.    Dnes se budu snažit prožít celý den pozitivně.  
2.    Dnes nebudu nikoho kritizovat.  
3.    Dnes se budu radovat z jistoty, že jsem byl stvořen, abych byl šťastný. 
4.    Dnes se přizpůsobím okolnostem. 
5.    Dnes budu věnovat deset minut svého času dobré četbě.  
6.    Dnes vykonám jeden dobrý skutek a nikomu o něm nepovím.  
7.    Dnes udělám aspoň jednu věc, kterou nemám rád.  
8.    Dnes si naplánuji něco pro sebe.  
9.    Dnes budu pevně věřit, navzdory všemu, že se dobrá Boží Prozřetelnost o mě 

stará. 
10.  Dnes se nebudu bát. 

V úžasu stojíme před moudrostí Jana XXIII., která nás vede k naplnění naší misie! 

(Misijní úvahy, J. H. Kroeger, MM) 



Oznámení 
 
Odpustky pro duše v očistci 

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat 
plnomocné odpustky pro duše v očistci už od 25. října, pokud z vážných důvodů 
nemohou navštívit hřbitovy a zde se pomodlit za zemřelé v obvyklé době 
od 2. do 8. listopadu. Od 1. listopadu (Slavnost Všech svatých) odpoledne a po celý 
den 2. listopadu (Vzpomínka na všechny věrné zemřelé) je možno získat 
plnomocné odpustky pro zemřelé při návštěvě kteréhokoliv kostela a zde splnit 
pět podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, 
modlitba Páně a vyznání víry. 
Od 1. do 8. listopadu mohou získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze 
duším v očistci ti, kdo navštíví hřbitov a zde se pomodlí za zemřelé a při nejbližší 
příležitosti se vyzpovídají, přijmou Tělo Páně a pomodlí se na úmysl Svatého otce. 
V Jindřichově Hradci je k tomu možno navštívit městský hřbitov Svatého kříže, ale 
i bývalé hřbitovy okolo kostelů svatého Václava a Nejsvětější Trojice. 

 
Změna času 

V noci z 26. na 27. října se vracíme od letního k středoevropskému času. Ručičky 
hodinek si posuneme o jednu hodinu zpět a díky tomu si můžeme v neděli přispat. 

 
Posvícení 

Slavnost Výročí posvěcení kostela si v našem proboštském chrámu připomeneme 
v neděli 27. října při mši sv. od 9.30 hod. 

 
Setkání františkánů 

V úterý 29. října se na proboštství uskuteční setkání přátel františkánského řádu 
pod vedením P. Eliáše Paseky, OFM. Začátek je od 15.30 hod. v „kavárničce“. Otec 
Eliáš bude také sloužit večerní mši sv. v klášterním kostele. 

 
Osadní svátek 

Osadní svátek v jindřichohradecké farnosti letos připadá na pátek 1. listopadu. 

Od 10.00 hod. bude v proboštském kostele vystavena Nejsvětější svátost oltářní 

k tiché adoraci za celou naši diecézi. Adorace bude ukončena v 17.45 hod. a poté 

bude od 18.00 hod. následovat mše svatá. V kostele bude jako obvykle předem 

připravena listina, na niž se mohou závazně zapsat ti, kdo budou adorovat 

a současně i dávat pozor, aby se z odemknutého kostela nic neztratilo.  

 

Doporučujeme během dne navštívit kostel a zde se v rámci „osadního svátku“ 

pomodlit za naši diecézi a Otce biskupy i za naši farnost a všechny duchovní, 

kteří zde působí a také za celou naši farní rodinu a samozřejmě i každý sám 

za sebe a své nejbližší.  

 

Beseda o svaté zemi 

V pátek 1. listopadu pořádá  KDU-ČSL v Jindřichově Hradci přednášku „Křesťané 

v Iráku a jejich situace: Jak se žije křesťanům v dnešním neklidném Iráku? Kdo jim 

zvěstoval víru? Jak se jim žije ve světě, kde jsou menšinou?“ Přednášet bude 

Ing. Jan Bartošek, poslanec Parlamentu České republiky a předseda jihočeské 

krajské organizace KDU-ČSL. Začátek je od 19.00 hod. v sále Muzea 

jindřichohradecka ve Štítného ulici. 

 

Mše na „dušičky“ 

V den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé v sobotu 2. listopadu bude mše 

sv. ráno v 9.00 hod. v kostele sv. Václava. Po mši bude následovat žehnání 

hřbitova a modlitba za všechny, kdo nás v uplynulém roce předešli ve smrti. Večer 

od 17.00 hod. pak bude mše za zemřelé i v kostele proboštském.  

 

„Dětská“ mše sv. 

V neděli 3. listopadu bude v proboštském kostele od 9.30 hod. sloužena mše se 

zaměřením pro rodiny s dětmi. Hudbou doprovodí Petrovy klíče a děti z farnosti. 

 

„Náboženství pro dospělé“ 

Ve středu 6. listopadu. Začátek je po mši sv. cca v 18.45 ve velkém sále 
v 1. patře. 
 

Sčítání návštěvníků bohoslužeb 

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošního sčítání návštěvníků nedělních 
bohoslužeb. V Jindřichově Hradci činil počet sčítacích lístků, které se nám vrátily, 
282 kusy. V Deštné bylo návštěvníků 51, v Jarošově nad Nežárkou 28 osob, 
v Kostelní Radouni odevzdalo sčítací lístek 19 návštěvníků, zatímco v Kunžaku 41. 
Kostel v Nové Včelnici navštívilo 18 účastníků, stejně tak bylo 18 v Roseči. 
Ve Strmilově bylo sečteno návštěvníků 31.  

     


