Úmysly mší svatých od 27. ledna do 9. února 2020

2 / 2020
XXV. 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 27. 1.
kaple na
proboštství

Na poděkování
za všechny dary

Po 3. 2.
kaple na
proboštství

Za duše v očistci
a na dobrý úmysl

Út 28. 1.

K Za bratry Vladislava
a Milana, oboje rodiče
a duše v očistci

Út 4. 2.

K Za † Luďka Sochnu
a jeho otce Jana

St 29. 1.

P Za † Annu Klikovou

St 5. 2.

P Za všechny živé i † členy
rodiny Krejčovy

Čt 30. 1.

P 9.30 Za † Františka
Geista
Večerní mše nebude

Čt 6. 2.

Pá 31. 1.

P Za † Janu Koníčkovou

Pá 7. 2.

P Na dobrý úmysl

So 1. 2.

P Za maminku Marii, její
sourozence a manžela

So 8. 2.

P Za † Jindřišku Večeřovou

Ne 2. 2.

P: Za farnosti
Ne 9. 2.
K: Za † Marii a Josefa
Svátek Uvedení Vintrovy a rodiče z obou 5. neděle
v mezidobí
Páně do chrámu stran

K Za paní Geistovou, její
rodiče a manžela

P: Za farnosti
K: Za rodinu Zemanovu
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26. ledna 2020

O Otčenáši – Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Katecheze papeže Františka z 27. března, nám. sv. Petra
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Dnes budeme analyzovat druhou část Otčenáše, v níž předkládáme Bohu svoje
potřeby. Tato druhá část začíná slovem, které voní každodenností, chlebem. Ježíšova
modlitba začíná prosbou, která je naléhavá podobně jako úpěnlivá prosba žebráka:
»Chléb náš vezdejší dej nám dnes«. Tato prosba vychází z jedné zřejmosti, na kterou
často zapomínáme, že totiž nejsme soběstační, a že potřebujeme každý den jíst.
Písmo nám ukazuje, že u mnoha lidí došlo k setkání s Ježíšem na základě prosby. Ježíš
nežádá rafinované invokace. Naopak, veškerá lidská existence se svými
nejkonkrétnějšími a nejvšednějšími problémy se může stát prosbou. V evangeliích
nacházíme zástupy žebráků, kteří snažně prosí o vysvobození a spásu. Někdo prosí
o chléb, někdo o uzdravení; někteří o očištění, jiní o zrak; anebo aby někdo jim drahý
znovu ožil... Ježíš kolem těchto proseb a bolestí nikdy nepřechází lhostejně.
Ježíš nás tedy učí prosit Otce o vezdejší chléb. Učí nás, abychom tak činili společně
s mnoha muži a ženami, pro něž je tato prosba křikem, který drží často v sobě a provází
jejich každodenní úzkost. Kolik matek a kolik otců i dnes chodí spát s trýznivou starostí,
že na druhý den nebudou mít dostatek chleba pro svoje děti! Představme si, že
vyslovujeme tuto prosbu nikoli v bezpečí pohodlného bytu, nýbrž v chatrném
nouzovém příbytku, kde chybí to nejnutnější k životu. Ježíšova slova tak nabývají novou
sílu. Odtud začíná křesťanská modlitba. Není to cvičení pro askety; vychází z reality, ze
srdce a těla lidí, kteří žijí v nouzi anebo mají účast na situaci těch, kterým k životu chybí
to potřebné. Ani ti nejpovznešenější křesťanští mystikové nemohou odhlížet od
jednoduchosti této prosby. „Otče, učiň, ať se nám a všem dnes dostane nezbytného
chleba.“ A „chlebem“ je také voda, léky, dům, zaměstnání.

Chléb, o který křesťan prosí v modlitbě, není „můj“ – pozor, není „můj“ - nýbrž „náš“.
Tak tomu chce Ježíš. Učí nás, abychom o něj prosili nejenom sami pro sebe, nýbrž pro
všechny bratry světa. Pokud se neprosí tímto způsobem, přestává být Otčenáš
křesťanskou modlitbou. Je-li Bůh naším Otcem, jak bychom před Něho mohli
předstoupit, aniž bychom se brali za ruce? A pokud si chléb, který nám dává On, mezi
sebou krademe, jak můžeme říkat, že jsme jeho děti? Tato prosba obsahuje empatii
a solidaritu. Svým hladověním vnímám hlad zástupů a budu proto prosit Boha, dokud
jejich žádost nebude vyslyšena. Takto vychovává Ježíš svoje společenství, svoji církev
přednášet Bohu potřeby všech: „Všichni jsme tvoje děti, Otče, smiluj se nad námi!“
Prospěje nám nyní pomyslet na hladové děti v Jemenu, Sýrii, Jižním Súdánu a mnoha
zemích, kde chybí chléb. Pomysleme tedy na tyto děti a společně nahlas prosme: Otče,
chléb náš vezdejší dej nám dnes.
Chléb, o který žádáme Pána v modlitbě, nás jednoho dne obviní. Vytkne nám
nedostatek zvyku dělit se o něj s tím, kdo je vedle nás. Byl to chléb daný lidstvu, ale jedl
jej jenom někdo. Láska něco takového nesnese. Naše láska to nemůže snést, ani Boží
láska toto sobectví nemůže snést.

Tříkrálový rodinný ples
Farní charita Jindřichův Hradec ve spolupráci s Jindřichohradeckou farností
uspořádala letos první Tříkrálový rodinný ples, který se uskutečnil 10. ledna v KD
Střelnici. Celý večer se nesl v duchu příjemné a rodinné atmosféry, tanečního
vystoupení, dětský písní a tanců, ale i šermířského boje o srdce sličné dívky. K poslechu
a tanci hrála kapela Dixie. Pro děti byla připravena dětská tombola, pro dospělé zase
malá, ve které každý vyhrál, a velká, slosovatelná tombola.
Děkujeme všem farníkům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách nebo
samotné organizaci plesu. Děkujeme všem sponzorům a dárcům za finanční i hmotné
dary do tomboly. Věříme, že se Vám ples líbil a užili jste si ho. Již nyní Vás můžeme
pozvat na příští Tříkrálový rodinný ples, který se uskuteční v KD Střelnice 8. 1. 2021.

Tříkrálová sbírka 2020

Opravdovým zázrakem, který Ježíš toho dne uskutečnil, je sdílení. Rozmnožil
nabídnutý chléb a předjal své obětování v eucharistickém chlebu. Jedině eucharistie je
totiž s to nasytit hlad po nekonečnu a touhu po Bohu, která oživuje každého člověka
i při hledání chleba vezdejšího.

Letos probíhala na Jindřichohradecku Tříkrálová sbírka od 2. do 14. 1. 2020, kterou
jsme zahájili 2. 1. v kapli sv. Maří Magdaleny. Zazněla zde Rybova Česká mše vánoční
v podání sboru Smetana. Následně vyšli koledníci do ulic měst a obcí, přáli lidem štěstí,
zdraví, dlouhá léta a požehnali jim do nového roku 2020. Letošní jubilejní 20. ročník byl
pro nás rekordním, vybralo se neuvěřitelných 212 415 Kč! Jen v samotném Jindřichově
Hradci (bez místních částí jako je Radouňka apod.) koledníci vykoledovali 77 245 Kč.
Děkujeme všem dobrovolníkům, vedoucím skupinek a dárcům, kteří přispěli
do kasiček. Více informací k výtěžku Tříkrálové sbírky najdete na stránkách
www.trikralovasbirka.cz. Výtěžek letošní sbírky bude použit na zkvalitnění stávajících
sociálních služeb, na podporu volnočasových a sportovních aktivit pro děti ohrožné
sociálním vyloučením a na zakoupení služebního automobilu pro terénní služby Farní
charity Jindřichův Hradec.

Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz

Za Farní charitu Jindřichův Hradec Jitka Jedličková

Jednou stanul před Ježíšem velký zástup hladových lidí. Ježíš se zeptal, zda má někdo
něco k jídlu, a jedno dítě bylo ochotné se rozdělit se svojí zásobou pěti chlebů a dvou
ryb. Toto štědré gesto Ježíš rozmnožil (srov. Jan 6,9). Ono dítě pochopilo lekci Otčenáše,
že totiž jídlo není soukromý majetek. To si zapamatujme: jídlo není soukromý majetek,
nýbrž dar prozřetelnosti, o který je třeba se dělit, s pomocí Boží milosti.

Přehled o udělování svátostí v Jindřichově Hradci v roce 2019
- svátost křtu byla udělena 21 dětem a 2 dospělým katechumenům
- první svatá přijímání byla udělena 2
- biřmovaní byli u nás celkem 3
- svátost manželství uzavřelo 9 manželských párů
- svátost pomazání nemocných přijalo individuálně 36 osob a 30 nemocných bylo
pomazáno při společném slavení
- katolických pohřebních obřadů bylo celkem 44
Výuku náboženství v roce 2019 v našem městě navštěvovalo celkem 27 dětí.

Neděle

26. 1. – 3. neděle v mezidobí

Páteční adorace
Vzhledem k tomu, že dvakrát za sebou není pravidelná čtvrteční adorace,
přesuneme ji mimořádně na pátek 31. ledna. Od 17.00 hod. bude možnost uctít
v proboštském kostele našeho Spasitele v eucharistii. Také o prvních pátcích
v měsíci bude před mší sv. od 17.00 hod. eucharistická adorace.

Úterý
Pátek

28. 1. – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
31. 1. – památka sv. Jana Boska, kněze

Povánoční úklid kostela
Vánoční výzdobu proboštského kostela budeme odstraňovat v sobotu 1. února
od 9.00 hod. Předem děkujeme všem, kdo se zúčastní a pomohou.

Neděle

2. 2. – svátek Uvedení Páně do chrámu

Pondělí
Středa
Čtvrtek
Sobota

3. 2. – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
5. 2. – památka sv. Agáty, panny a mučednice
6. 2. – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
8. 2. – památka sv. Josefiny Bakhity, panny

Neděle

9. 2. – 5. neděle v mezidobí

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Nedělní cyklus čtení A, 2. cyklus feriálního lekcionáře

Hromnice
O svátku Uvedení Páně do chrámu v neděli 2. února začne mše sv. obřadem žehnání
svící pod kruchtou proboštského kostela a poté bude následovat průvod se svícemi.
Svatoblažejské požehnání
Tradiční požehnání s prosbou o zdraví těla i duše na přímluvu svatého biskupa
a mučedníka Blažeje budeme udílet v předvečer jeho památky, tj. v neděli 2. února
po dopolední mši sv. v proboštském kostele i po mši večerní v klášterním kostele.
Dovolená farního vikáře
Ve dnech 3. – 7. února bude P. Jenda nepřítomen ve farnostech z důvodu čerpání
dovolené.

OZNÁMENÍ

Společné pomazání nemocných
V sobotu 8. února u příležitosti památky Panny Marie Lurdské a Světového dne
nemocných (11. 2.) bude při večerní mši sv. v proboštském kostele udílena svátost
pomazání nemocných.

Františkánské setkání
V úterý 28. ledna se na proboštství uskuteční první letošní setkání františkánských
terciářů a přátel františkánského řádu. Setkání začne v 15.30 hod. Také večerní mši
sv. bude sloužit františkán P. Eliáš Paseka, OFM.

„Dětská“ mše
Na mši sv. se zaměřením pro rodiny s dětmi se můžete těšit v neděli 9. února od 9.30
hod.

Vikariátní schůze
Ve čtvrtek 30. ledna se v Jindřichově Hradci koná schůze kněží našeho vikariátu.
Věřící srdečně zveme na koncelebrovanou mši sv., kterou bude schůze zahájena.
Mše začne v 9.30 hod. v proboštském kostele. Večerní mše sv. v klášteře již nebude.
Farní ples v Deštné
Farníci z Deštné si vás dovolují srdečně pozvat na tradiční farní ples, který se
uskuteční v pátek 31. ledna od 20.00 hod. v Kulturním domě Deštná. K tanci
a poslechu hraje Malá Valdaufinka Ády Školky. Předtančení, tombola a malé
občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek u paní Divišové, tel. 728 842 229.

Pouť ke cti bl. Bedřicha Bachsteina
V sobotu 15. února se koná pěší pouť do Horní Pěny ke cti bl. Bedřicha Bachsteina
a dalších františkánských mučedníků. Poutníci vyjdou v 12.30 hod. od kláštera
sv. Kateřiny. Poutní mše bude slavena v Horní Pěně od 15.00 hod. V případě velmi
špatného počasí se pěší putování ruší, a sejdeme se až na mši v pěněnském kostele.
Výzva – kapličky
Rádi bychom požádali všechny, kdo zamýšlejí uspořádat příležitostné bohoslužby
v kaplích v okolních obcích, aby nám to již nyní nahlásili na proboštství a domluvili
si s námi termíny, abychom s tím mohli počítat.

