Úmysly mší sv. od 4. do 17. listopadu 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 4. 11.

P

Za † sestřičku Marii
Langweilovou

Po 11. 11.

P Na dobrý úmysl
a za celou rodinu

Út 5. 11.

K

Za Annu Ptáčkovou
a Dobromilu Zavřelovou

Út 12. 11.

K Za padlé vojáky
75. pěšího pluk

St 6. 11.

P

Za pana Iva a příbuzné

St 13. 11.

P Za Marii Bartůňkovou
a rodinu Cimbálníkovu

Čt 7. 11.

K

Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl

Čt 14. 11.

K Za † Štěpána
Veselého, rodiče,
† dvě sestry a duše
v očistci
P Za † Leopolda
a Marii Petrákovy
a jejich sourozence

Pá 8. 11.

P

Za rodiče a jejich
nenarozené děti

Pá 15. 11.

So 9. 11.

P

Za † Ladislava Uhlíka,
obojí rodiče
a duše v očistci

So 16. 11.

Ne 10. 11.
32. neděle
v mezidobí

P: Za farnosti
Ne 17. 11.
K: Za † z rodiny
Petráškovy, Kocourkovy, 33. neděle
Štufkovy, Smutkovy,
v mezidobí
Neužilovy a celé
přátelstvo

Za † Boženu
Barákovou, Marii
Váňovu a duše
v očistci
P: Za farnosti
K: Na poděkování
za 82 let života
a za † manžela
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Otčenáši – Přijď království tvé
Katecheze papeže Františka z 6. března, nám. sv. Petra
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Když se modlíme Otčenáš, obracíme se k Bohu druhou invokací: »přijď
království tvé« (Mt 6,10). Po prosbě, aby bylo posvěceno svaté Boží Jméno,
vyjadřuje věřící touhu po uspíšení příchodu Božího království. Tato touha takříkajíc
vytryskla ze samotného Ježíšova srdce, když zahajoval svoje kázání v Galileji
zvoláním: »Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte
evangeliu!« (Mk 1,15).
Tato slova nejsou žádnou výhrůžkou, nýbrž naopak radostnou zprávou,
poselstvím radosti. Ježíš nechce donutit lidi k obrácení rozséváním strachu
před hrozícím Božím soudem nebo před pocitem viny za spáchané zlo. Naopak,
přináší dobrou zvěst spásy, na jejímž základě volá k obrácení. Každý je zván uvěřit
v toto „evangelium“: svrchovanost Boha se přiblížila svým dětem. To je
evangelium, že se Boží svrchovanost přiblížila svým dětem. Tento div, tuto milost
Ježíš zvěstuje, že totiž Bůh Otec nás má rád, je nám nablízku a učí nás jít cestou
svatosti.
Znamení příchodu tohoto království jsou rozmanitá a všechna pozitivní. Ježíš
začíná své veřejné působení pečováním o nemocné na těle i na duchu, o ty, kdo
byli sociálně vyloučení – například malomocní – o hříšníky, na které hleděli
s pohrdáním všichni, včetně těch, kteří byli ještě většími hříšníky než oni, ale
předstírali, že jsou spravedliví. A Ježíš jim říká: pokrytci. On sám vyjmenovává
znamení Božího království: »slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni,
hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se hlásá radostná zvěst« (Mt 11,5).
»Přijď království tvé!« - opakuje naléhavě křesťan, který se modlí Otčenáš. Ježíš
přišel, ale svět je stále poznamenán hříchem, obýván mnoha lidmi, kteří trpí, těmi,
kdo se nesmiřují a neodpouštějí, válkami a mnoha formami vykořisťování,

pomysleme např. na obchodování s dětmi. Všechny tyto skutečnosti jsou
důkazem, že Kristovo vítězství se ještě plně neuskutečnilo. Mnoho mužů a žen žije
dosud s uzavřeným srdcem. Zejména v takových situacích tedy splývá ze rtů
křesťana druhá invokace Otčenáše: »Přijď království tvé!«. Je to jako bychom
říkali: „Otče, potřebujeme Tě! Ježíši, potřebujeme tě, potřebujeme, abys byl
Pánem mezi námi všude a navždy! Přijď království tvé, buď mezi námi.“
Někdy si klademe otázku, proč se toto království uskutečňuje tak pomalu? Ježíš
rád o svém vítězství mluví v podobenstvích. Říká například, že Boží království se
podobá poli, na kterém roste společně pšenice a koukol. Nejhorší chybou by bylo
chtít honem zasáhnout a vytrhat ze světa to, co považujeme za plevel. Bůh není
jako my, Bůh má trpělivost. Násilím se toto království ve světě nenastolí. Stylem
jeho šíření je mírnost (srov. Mt 13,24-30).
Boží království má zajisté obrovskou sílu, největší, která existuje, avšak nikoli
podle světských kritérií; proto se zdá, že nikdy nebude mít absolutní většinu.
Je jako kvas, který se zadělá do těsta (srov. Mt 13,33). Anebo jako hořčičné zrnko,
které je maličké, skoro neviditelné, ale má v sobě explozivní vrozenou sílu, takže
jakmile vyroste, je větší než všechny ostatní zahradní rostliny (srov. Mt 13,31-32).
V této „povaze“ Božího království se odráží příběh Ježíšova života. I On byl
pro svoje současníky skrovným znamením a pro úřední dějepisce téměř neznámou
událostí. Sám sebe definoval jako »pšeničné zrno«, které v zemi odumře, ale
jedině tak může přinést »hojný užitek« (srov. Jan 12,24). Symbol zrna je výmluvný.
Jistého dne ho rolník zaseje (úkonem, který se podobá pohřbu), a potom »ať spí
nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, a on ani neví jak«
(srov. Mk 4,27). Klíčící semeno je více dílem Boha než člověka, který je zasel.
(srov. Mk 4,27). Bůh nás vždycky předchází, Bůh nás vždycky překvapuje. Díky
Němu následuje po noci Velkého pátku jitro Zmrtvýchvstání, schopné osvítit
nadějí celý svět.
»Přijď království tvé!« Rozsévejme toto slovo mezi své hříchy a svá selhání.
Rozdávejme je lidem, kteří jsou sklíčeni a zdrceni životem; těm, kdo zakusili více
nenávisti než lásky; těm, kteří prožívali zbytečné dny, aniž věděli proč. Dávejme ho
těm, kdo bojovali za spravedlnost, všem mučedníkům dějin i těm, kdo došli
k závěru, že bojovali pro nic a že v tomto světě vždycky vládne zlo. Pak uslyšíme
odpověď modlitby Otčenáš. Bude nesčíslněkrát opakovat slova naděje, jimiž Duch
zapečetil celé Písmo svaté: »Ano, přijdu brzy!« - to je Pánova odpověď. „Přijdu
brzy“. Amen. A Pánova církev odpovídá: „Přijď, Pane Ježíši“ (srov. Zj 22,20). »Přijď
království tvé« - to je jako říci: »Přijď, Pane Ježíši«. A Ježíš přichází po svém
způsobu, ale po všechny dny. Důvěřujme tomu. A když se budeme modlit Otčenáš,
říkejme vždycky »Přijď království tvé«, abychom v srdci uslyšeli: »Ano, ano, přijdu
a přijdu brzy.«
Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz

Žehnání vína
V den památky sv. Martina v pondělí 11. listopadu se uskuteční na náměstí Míru
tradiční obřad žehnání nového vína. Začátek je od 11.00 hod.
Mše v Kačlehách
V sobotu 16. listopadu od 9.30 hod. bude poprvé sloužena mše sv. v nově
opravené kapli na kačležské návsi.
Sbírka na misie a misijní koláč
Při kostelních sbírkách na podporu misií jsme v neděli 20. října 2019 vybrali
v Jindřichově Hradci 17.684,- Kč. Současně se na Misijním koláči letos vybralo
krásných 5600,- Kč. Peníze byly odeslány na misie. Všem, kteří akci podpořili
přípravou koláčů i finančně, srdečně děkujeme.
Setkání varhaníků, sbormistrů, kostelníků, akolytů a lektorů
Biskupství českobudějovické srdečně zve všechny příslušné pastorační pomocníky
na setkání kostelníků, varhaníků, sbormistrů, akolytů a lektorů, které se uskuteční
v sobotu 23. 11. 2018 od 9.30 hod.
Místo setkání: Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha (České Budějovice Čtyři Dvory, ulice E. Destinové 1)
Výstava fotografií
Až do konce měsíce listopadu je možno shlédnout výstavu fotografií spolku Člověk
a víra, která se koná v boční lodi proboštského kostela.

Z liturgického kalendáře
Nedělní cyklus čtení C, první cyklus feriálního lekcionáře.
Neděle 3. 11. – 31. neděle v mezidobí

Pondělí 4. 11. – památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Středa 6. 11. – památka sv. Linharta, řeholníka
Sobota 9. 11. – svátek Posvěcení lateránské baziliky,
(v J. Hradci svátek sv. Theodora, spolupatrona města)
Neděle 10. 11. – 32. neděle v mezidobí

Pondělí
Úterý
Středa
Pátek
Sobota

11. 11. – památka sv. Martina, biskupa
12. 11. – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13. 11. – památka sv. Anežky České, panny
15. 11. – památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
16. 11. – památka sv. Markéty Skotské a sv. Gertrudy

Neděle 17. 11. – 33. neděle v mezidobí

Bůh mě nestvořil bezdůvodně. Jsem součást velikého díla
Bůh mi svěřil úkol, který neobdržel
nikdo jiný
Bůh mě stvořil a svěřil mi úkol, který
neobdržel nikdo jiný. Mám své poslání –
i kdybych je třeba v tomto životě nepoznal,
bude mi odhaleno v tom příštím… Jsem
součástí velikého díla, jsem článkem
řetězu, pojítkem mezi lidmi. Bůh mě
nestvořil bezdůvodně. Jen tehdy, nechámli se jím vést a sloužit mu podle svého
povolání, mohu i - nevědomě - činit dobro,
konat jeho dílo, být andělem pokoje
a hlasatelem pravdy na svém místě.
Bůh nic nedělá zbytečně
Chci mu tedy důvěřovat. Ať jsem
čímkoliv a ať se nacházím kdekoliv, nikdy
nebudu odvržen. Bůh nic nedělá zbytečně,
on může prodloužit můj život nebo jej
zkrátit, on sám ví, co je třeba. Může mi vzít přátele, může mě uvrhnout mezi cizince, může
způsobit, abych se cítil opuštěn a na duchu skleslý, může skrýt mou budoucnost – přesto
jedině on ví, co je třeba.
Bůh ví, kde je mé štěstí
Bůh ví, v čem spočívá mé největší štěstí, já to však nevím. Neexistují pravidla toho, co je
šťastné a dobré, a to, co vyhovuje jednomu, se pro druhého nehodí. Velmi se liší způsoby,
kterými lze dosáhnout dokonalosti, a pro každého je vhodný jiný lék. Bůh nás tedy vede
zvláštními cestami. Víme, že si přeje, abychom byli šťastní, ale nevíme, v čem naše štěstí
spočívá ani jak ho dosáhnout. Musíme to tedy nechat na něm… Můj Bože, bezvýhradně se
odevzdávám do tvých rukou. Ať už bohatství nebo bída, radost či žal, přátelství nebo ztráta
blízké osoby, čest nebo ponížení, zpráva dobrá nebo špatná, pohodlí nebo nepohodlí, tvá
přítomnost nebo ztráta tvé přízně, to vše je pro mě dobré, pokud to pochází od tebe. Ty jsi
Moudrost a ty jsi Láska – co víc bych si mohl přát?
Krok za krokem
Řiď se svým světlem navzdory všem obtížím a ono tě povede tak daleko, že tam nelze
dohlédnout. Abrahám uposlechl volání a vydal se na cestu, aniž by věděl, kam putuje.
Stejně tak my, následujeme-li hlas Boží, budeme krok za krokem přivedeni do nového
světa, o kterém jsme předtím neměli ani tušení. Tak laskavý záměr s námi má Bůh: dává,
ne však najednou, ale podle míry a období, moudře.
Zpracováno podle knihy sv. Johna Henryho Newmana I pokus se počítá, kterou vydalo
Karmelitánské nakladatelství. Autor byl prohlášen za svatého papežem Františkem dne
13. října 2019.

Oznámení
Odpustky pro duše v očistci
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 splnění pěti 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.
„Náboženství pro dospělé“
Ve středu 6. listopadu. Začátek je po mši sv. cca v 18.45 ve velkém sále v 1. patře.
Mše v Otíně
Ve čtvrtek 7. listopadu bude sloužena mše sv. za zesnulé v Domově seniorů
v Otíně. Začátek je od 14.00 hod.
Pozvání na přednášku
V sobotu 9. listopadu proběhne v Českých Budějovicích přednáška Mons. Aleše
Opatrného na téma Shodneme se – neshodneme se ve víře? Všichni jsou srdečně
zváni. Více informací naleznete na plakátku v kostele.
Večer chval
Podobně jako v loňském roce, uskuteční se i letos v sobotu 9. listopadu
v klášterním kostele sv. Kateřiny „Večer chval“. Začátek je od 18.30 hod.
V průběhu večera bude možnost ke zpovědi či k duchovnímu rozhovoru. Hudbou
doprovodí Schola JH.
Oslava sv. Theodora
Liturgickou oslavu svátku spolupatrona města Jindřichova Hradce sv. Theodora
(9. 11.), mučedníka, jehož figurální relikviář leží v prosklené ozdobné tumbě
na oltáři v Porciunkulové kapli klášterního kostela svaté Kateřiny, si připomeneme
mší svatou v neděli 10. 11. 2019 od 18 hodin. V závěru bohoslužby půjdeme
do Porciunkulové kaple a zde se společně pomodlíme, aby na přímluvu svatého
Theodora Bůh žehnal naší farnosti i celému městu Jindřichovu Hradci.
Od přenesení Theodorových ostatků do Jindřichova Hradce letos uplyne 337 let.
Sbírka na Charitu
Nedělní sbírky v našich kostelích ze dne 10. listopadu budou určeny na činnost
diecézní charity.

