Úmysly mší sv. od 18. listopadu do 1. prosince 2019

23 / 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 18. 11.
Út 19. 11.

St 20. 11.

Čt 21. 11.

P Za Charitu v J. Hradci
Za Elišku a Marii
Svobodovy

Po 25. 11.

P Za † manžele
Novotných

Út 26. 11.

K Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl
P Za † Stanislava Krejču,
jeho rodinu a rodinu
Šterclovu

P Za † Martinu Kučerovou
a otce Vladimíra

St 27. 11.

K Za † Martinu Kučerovou
a otce Vladimíra

Čt 28. 11.

K Za † Martinu
Kučerovou a otce
Vladimíra

Pá 22. 11.

P Za chrámový sbor
Adama Michny

Pá 29. 11.

P Za † Růženu a Ludvíka
Černých

So 23. 11.

P Za živé i † z rodiny
Duškovy, Doležalovy,
Janíčkovy.

So 30. 11.

Za rodinu Kolínovu,
Hlávkovu a
Glückseligovu

Ne 1. 12.

P: Za farnosti
K: Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl

Ne 24. 11.

P: Za farnosti
K: Za † Kateřinu
Slavnost Ježíše Bendovou, její děti
Krista Krále
a sourozence

1. neděle
adventní
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17. listopadu 2019

O Otčenáši – Buď vůle tvá
Katecheze papeže Františka z 20. března, nám. sv. Petra
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
V cyklu našich katechezí o Otčenáši se dnes zastavíme u třetí invokace: »Buď vůle tvá«,
kterou je třeba chápat ve spojitosti s prvními dvěma, tedy »posvěť se jméno tvé« a »přijď
království tvé«, s nimiž tvoří jakýsi triptych. Dnes budeme mluvit o té třetí části.
Péči člověka o svět předchází neúnavná péče Boha o člověka a svět. Celé evangelium
odráží tuto obrácenou perspektivu. Hříšník Zacheus leze na strom, protože chce spatřit
Ježíše, ale neví, že se Bůh mnohem dříve vydal hledat jeho. Když přijde Ježíš, říká mu:
»Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém domě«. A nakonec prohlašuje: »Syn
člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo« (Lk 19,5.10). Toto je vůle Boží, o jejíž
uskutečnění prosíme. Co je Boží vůle vtělená v Ježíši? Hledat a zachránit, co zahynulo.
A my v modlitbě prosíme, aby Bůh ve svém hledání uspěl a uskutečnil se tak Jeho
všeobecný plán spásy v každém z nás a potom v celém světě. Přemýšleli jste někdy o tom,
co znamená, že nás hledá Bůh? Každý z nás se může zeptat: „Mne hledá Bůh?“ – Ano!
Tebe hledá. Mne hledá. Hledá každého osobně. Bůh je velkorysý! Kolik jen lásky je za tím
vším!
Bůh není nekalý, neschovává se za hádankami, neplánoval budoucnost světa
nerozluštitelně. Nikoli. On je zřetelný. Pokud to nechápeme, hrozí nám, že nepochopíme
smysl třetí prosby Otčenáše. Bible přece oplývá výrazy, jež mluví o kladném postoji Boží
vůle ke světu. V Katechismu katolické církve nacházíme sbírku citací, které dosvědčují tuto
věrnou a trpělivou božskou vůli (č. 2821-2827). A svatý Pavel píše v prvním listě
Timotejovi: »Bůh chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy« (1 Tim 2,4).
Toto je beze stínu pochybnosti Boží vůle, totiž spása člověka, lidí, každého z nás. Bůh svojí
láskou klepe na dveře našeho srdce. Proč? Aby nás přitáhnul, aby nám pomohl a přiměl
vydat se vpřed cestou spásy. Bůh je každému z nás nablízku svojí láskou, aby nás vedl za
ruku ke spáse. Kolik jen lásky je za tím!

Prosba »buď vůle tvá« nás tudíž nevybízí k servilnímu sklonění hlavy jako bychom byli
otroky. Nikoli! Bůh nás chce svobodné. Jeho láska nás osvobozuje. Otčenáš je totiž
modlitbou dětí, které znají srdce svého otce a jsou si jisty Jeho úmyslem lásky. Běda nám,
pokud se při pronášení těchto slov krčíme, jako bychom se podrobovali zdrcujícímu osudu,
který nemůžeme změnit. Naopak, je to prosba plná vroucí důvěry v Boha, který pro nás
chce dobro, život a spásu. Odvážná i bojovná prosba, protože ve světě je mnoho, příliš
mnoho skutečností, které nejsou podle Božího plánu. Parafrází proroka Izaiáše bychom
mohli říci: »Otče, tady je válka, podvod, vykořisťování, ale víme, že Ty si přeješ naše dobro
a proto Tě snažně prosíme: buď vůle Tvá! Pane, svrhni světské plány, překuj meče v radlice
a kopí ve vinařské nože, aby se už nikdo neučil válce« (srov. Iz 2,4). Bůh chce mír.
Otčenáš je modlitba, která v nás zapaluje Ježíšovu lásku k Otcově vůli, plamen ženoucí
láskou svět k přeměně. Křesťan nevěří v nějaký neúprosný osud. Na víře křesťanů není nic
hazardního. Je to naopak spása, která čeká, aby se projevila v životě každého muže a ženy
a uskutečnila se na věčnosti. Modlíme-li se, pak proto, že Bůh může a chce proměnit
realitu a přemoci zlo dobrem. Tohoto Boha má smysl poslouchat a svěřovat se Mu
i ve chvíli té nejtvrdší zkoušky.
Tak tomu bylo u Ježíše v Getsemanské zahradě, kde zakoušel úzkost a modlil se: »Otče,
chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, avšak ne má vůle ať se stane, ale tvá« (Lk 22,42).
Ježíš je drcen zlem tohoto světa, ale s důvěrou se svěřuje oceánu lásky Otcovy vůle. Ani
mučedníci ve svojí zkoušce nehledali smrt, nýbrž vzkříšení. Bůh nás z lásky může vést
na obtížné stezky, abychom nesli utrpení a bolestivé ostny, ale nikdy nás neopustí. Vždy
bude s námi, nám po boku a v nás. Toto je pro věřícího více než naděje, je to jistota. Bůh je
se mnou. Tutéž jistotu nacházíme v podobenství z Lukášova evangelia o nezbytnosti stále
se modlit. Ježíš říká: »Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne
v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane« (Lk 18,7-8).
Takový je Pán, takto nás miluje, takto nás má rád. Chtěl bych vás nyní všechny vyzvat
k modlitbě Otče náš. A ti z vás, kdo neumějí italsky, ať se modlí ve svém jazyce. Modleme
se společně.
Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz

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

Neděle 17. 11. – 33. neděle v mezidobí
Pondělí
Čtvrtek
Pátek
Sobota

18. 11. – památka Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla
21. 11. – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22. 11. – památka sv. Cecílie, panny a mučednice
23. 11. – památka sv. Klementa I. papeže a mučedníka

Neděle 24. 11. – Slavnost Ježíše Krista Krále
Pondělí 25. 11. – památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Sobota 30. 11. – svátek sv. Ondřeje, apoštola
Neděle 1. 12. – 1. neděle adventní

Co žádá Ježíš od každého z nás?
Evangelium nám říká, co žádá Ježíšovo kralování od každého z nás, připomíná nám,
že blízkost a něha jsou pravidlem života také pro nás a podle toho budeme souzeni.
Naším soudním protokolem bude velké podobenství o posledním soudu z 25. kapitoly
Matoušova evangelia: Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království,
které je pro vás připraveno od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi
najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem
nahý a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení
a přišli jste ke mně. Spravedliví odpovědí: kdy jsme tě viděli? A On odpoví: „Amen,
pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších, pro mne
jste udělali“ (Mt 25,34-40).
Budeme souzeni podle praktické lásky
Spása nezačíná vyznáním Kristovy královské hodnosti, nýbrž napodobováním
skutků milosrdenství, jimiž On své království uskutečnil. Kdo je prokazuje, dokazuje,
že přijal Ježíšovu královskou hodnost, protože ve svém srdci udělal místo Boží lásce.
Na sklonku života budeme souzeni podle lásky, podle blízkosti a něhy projevené
druhým. Na tom závisí, zda vstoupíme či nikoliv do Božího království, tedy naše
zařazení na jednu či druhou stranu.
Ježíš nám svým vítězstvím otevřel svoje království, ale závisí na každém z nás, zda
vstoupíme. Království začíná teď, když se konkrétně stáváme bližním druhému
člověku, který prosí o chléb, oděv, přijetí a solidaritu, katechezi. A pokud budeme
onoho bratra a sestru opravdu milovat, budeme podníceni dělit se s ním či s ní o to
nejdražší, co máme, tedy Ježíše a jeho evangelium.
A ani ti, kdo jsou v církvi povoláni být pastýři, nemohou se od tohoto modelu
distancovat, pokud se nechtějí stát námezdníky najatými za mzdu. Boží lid má v tomto
ohledu neomylný čich pro rozpoznání dobrých pastýřů od námezdníků.
papež František
Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz

Oznámení
Sbírka na Charitu
Při sbírce na Charitu se v neděli 10. listopadu vybralo 11.506,- Kč. Všem dárcům
srdečně děkujeme.

Naše farnost vyjádří podporu této aktivitě u Mariánského sloupu na náměstí Míru, kde
bude možné od 17. hod. přidat zapálenou svíčku v červeném obalu a připojit tichou
modlitbu jako výraz sounáležitosti s lidmi trpícími a pronásledovanými pro svoji víru.

Nepřítomnost probošta
Od pondělí 18. do pátku 22. listopadu nebude ve farnostech přítomen P. Ivo Prokop
z důvodu čerpání dovolené. V neodkladných záležitostech zastupuje P. Jan Turek.

Přednáška Hnutí pro život
V pátek 29. listopadu srdečně zveme na přednášku Hnutí pro život na téma Úcta
k životu a antikoncepce. Přednáší paní Sylva Bernardová a MUDr. Xenie Preiningerová.
Začátek je od 19.00 hod. v kavárničce na proboštství.

Kněžský den
V úterý 19. listopadu se koná kněžský den v klášteře na Štěkni u Strakonic. Vzhledem
k délce programu a značné vzdálenosti se může přihodit, že mše sv. začne o něco
později. Prosíme v tomto případě o vaši trpělivost.

Vázání adventních věnců
Spolek Hippolyt již tradičně zve na vázání adventních věnců, které se koná v sobotu
30. listopadu od 15.00 hod. v „kavárničce“ na proboštství. Jedlové chvojí bude
zajištěno, dobrou náladu přineste s sebou.

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. listopadu 2019.
Místo setkání: Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha (České Budějovice - Čtyři
Dvory, ulice E. Destinové 1)
Program: 9:30 společná mše svatá (předsedající: otec biskup ThDr. Vlastimil Kročil),
10:30 přednáška a diskuse po jednotlivých skupinách, cca 12:00 společný oběd.

Žehnání vánočního stromu
1. prosince se za účasti představitelů města uskuteční na náměstí Míru v Jindřichově
Hradci žehnání vánočního stromu. Začátek je plánován na 18.00 hod.

Pouť v klášteře
V pondělí 25. listopadu slaví jindřichohradecký františkánský klášterní kostel
sv. Kateřiny Alexandrijské svou titulární slavnost. Poutní mše sv. bude sloužena
v klášteře v úterý 26. listopadu od 18.00 hod. V neděli 24. listopadu z důvodu Slavnosti
Ježíše Krista Krále pouť liturgicky slavit nelze.
„Červená“ středa
Česká biskupská konference spolu s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací
židovských obcí v ČR se i letos připojuje k iniciativě britské křesťanské organizace Aid
to the Church in Need, která připomíná osoby pronásledované po celém světě
pro jejich víru. 27. listopadu 2019 se bude v ČR podruhé slavit Červená středa
(#RedWednesday); den, kdy chceme myslet na pronásledované pro víru z celého
světa. Vizuálním symbolem akce je rozsvícené červené světlo.
Připojit se může každý, stačí opravdu málo. Je možné např. uspořádat společnou
modlitbu za pronásledované, přečíst texty informující o tomto tématu, apod. Znakem
této kampaně je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících
pro víru. Lze zapálit svíčky při setkání či v průvodu nebo nasvítit v tento den
významnou budovu ve vaší obci červeným světlem (kostel, sloup, sochu, atd.).

Poděkování
Chtěly bychom moc poděkovat otci proboštovi Ivovi, kaplanu Jendovi, Jitce Košťálové,
Jardovi Krafkovi a hlavně Schole JH za nevšední, hluboký duchovní zážitek při večeru
Chval, kdy jsme slyšely krásná slova a písně s nádhernými texty.
Ivana Vlasáková, Dominika Hašková, Miluška Fürstová,
Lída Přibilová, Marie Šteflova, Vlaďka Jelínková...

Ježíš jako vládce a král nerozkazuje
Jak Ježíš uskutečnil království?
Jak Ježíš uskutečnil království? Tím že se nám přiblížil a projevil Boží něhu. On je
pastýř, o kterém mluví prorok Ezechiel (srov. 34,11-12.15-17). Tento úryvek je plný
sloves, která označují péči a lásku pastýře o svoje stádo: vyhledat, ujmout se,
vysvobodit z míst, kam se rozprchlo, vyvést na pastvu, dát odpočinek, hledat a přivést
zpět ztracenou ovci, obvázat zraněné, posílit slabé, svědomitě pást. Všechny tyto
postoje se staly skutečností v Ježíši Kristu: On je vskutku „veliký pastýř ovcí a strážce
našich duší“ (srov. Žid 13,20; 1 Petr 2,25).
Ježíš není králem na způsob tohoto světa: pro něho kralovat neznamená
rozkazovat, nýbrž poslouchat Otce, odevzdávat se Mu, aby se naplnil Jeho plán lásky
a spásy.

