Úmysly mší svatých od 4. do 17. května 2020
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Od pondělí 4. 5. jsou mše slouženy za účasti max. 15 osob.
Od pondělí 11. 5. za účasti max. 100 osob.
Je třeba při mši zachovat příslušná protiepidemická nařízení.
Všechny mše jsou slouženy v proboštském kostele.

XXV. ročník

Po 4. 5.

8. 00 P Za † sestry Studničkovy Po 11. 5. 8.00 P Za 14 kmotřenců

Út 5. 5.
Mše sv. není

St 6. 5.

Za děti a jejich rodiny
Intence bude
odsloužena v jiném
termínu.

17.15 P Za dar víry pro rodiny
synů

Út 12. 5. 18.00 P Za pana Iva
Kloboučníka a jeho
blízké a přátele
St 13. 5. 18.00 P Za † manžela a živou
rodinu

Čt 7. 5. 17.15 P Za † Jiřího Vintra

Čt 14. 5. 18.00 P Za † z rodiny
Rohelovy a duše
v očistci

Pá 8. 5. 17.15 P Za dobrodince

Pá 15. 5. 18.00 P Za živé i † z rodiny
Průchovy

So 9. 5. 17.15 P Na dobrý úmysl

So 16. 5. 17.00 P Za živé i † z rodiny
Mottlovy

Ne 10. 5.

P: Za farnosti

Ne 17. 5.

9.30 P: Za farnosti

5. neděle
velikonoční

P: Za † Anežku
Varousovou, rodiče
a sourozence

6. neděle
velikonoční

18.00 P: Na dobrý
úmysl

3. května 2020

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020
Drazí bratři a sestry,
blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii.
V tomto měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec. Omezení kvůli
pandemii nás „nutí“ docenit tento rodinný rozměr také z hlediska duchovního.
Proto jsem se rozhodl vybídnout každého, aby v měsíci květnu znovu objevil
krásu domácí modlitby růžence. Je možné tak činit společně, anebo jednotlivě,
a podle situace se můžete rozhodnout využívat co nejlépe obě možnosti. Tak či onak
tomu ovšem napomůže jedno tajemství, a tím je jednoduchost. Nejen na internetu
lze najít dobré vzory, kterých se při modlitbě držet.
Vedle toho nabízím texty dvou modliteb k Panně Marii, které můžete připojit
na konci růžence, a které se i já budu v květnu modlit v duchovním spojení s vámi
všemi. Přikládám je k tomuto listu, aby byly všem k dispozici.
Drazí bratři a sestry, budeme-li společně rozjímat Kristovu tvář srdcem Marie,
naší Matky, sjednotí nás to ještě silněji jako duchovní rodinu, a tak dokážeme tento
čas zkoušky překonat. Budu se modlit za vás, zvláště za ty, kdo nejvíce trpí, a vy se
prosím modlete za mě. Děkuji vám a ze srdce vám žehnám.
Řím, u sv. Jana v Lateránu, 25. dubna 2020
svátek sv. Marka, evangelisty
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FRANTIŠEK
První modlitba
Maria, ty na naší cestě stále záříš jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných, tobě, která ses u paty kříže spojila
s Ježíšovým utrpením a uchovala si pevnou víru.

„Záchrano římského lidu“, ty víš, čeho je nám zapotřebí, a my víme, že se
postaráš, aby se tak jako v galilejské Káně i k nám po čase zkoušky vrátila radost
a veselí.
Matko božské lásky, pomoz nám podřizovat se Otcově vůli a konat to, co nám
řekne Ježíš. Neboť on na sebe vzal naše utrpení a našimi bolestmi se obtížil, aby nás
– skrze kříž – dovedl do radosti vzkříšení.
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby
v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná
a požehnaná!
Druhá modlitba
„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“
Za těchto dramatických okolností, kdy celý svět podléhá utrpení a úzkosti, se
utíkáme k tobě, Matko Boží a Matko naše, a pod tvou ochranou hledáme útočiště.
Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči uprostřed této pandemie
koronaviru. Utěš ty, kdo jsou zoufalí a oplakávají své drahé zesnulé – pohřbené
často tak, že to pozůstalé ještě více zraňuje. Buď oporou těm, které trápí nemoc
jejich blízkých a přitom jim kvůli prevenci nákazy ani nemohou být nablízku. Naplň
nadějí všechny, které trápí nejistá budoucnost i dopady na hospodářství
a zaměstnanost.
Matko Boží a Matko naše, pros za nás u Boha, Otce milosrdenství, aby se toto
veliké utrpení skončilo a znovu nám vzešla naděje a pokoj. Tak jako v Káně se i nyní
přimlouvej u svého božského Syna, aby rodiny nemocných i zemřelých došly útěchy
a jejich srdce se otevřela důvěře.
Ochraňuj všechny lékaře, sestry, zdravotníky i dobrovolníky, kteří v této nouzové
situaci stojí v první linii a pro záchranu druhých nasazují vlastní život. Podpírej je
v jejich hrdinském úsilí a dej, ať jim nechybí síla, velkorysost a zdraví.
Buď nablízku každému, kdo dnem i nocí pečuje o nemocné, a také kněžím, kteří
se s pastýřskou starostlivostí a věrni evangeliu snaží pomáhat všem a všechny
podpírat.
Svatá Panno, osvěť mysl všech, kdo působí ve vědeckém výzkumu, aby dokázali
najít účinná řešení, jak tento virus překonat.
Pomáhej státním představitelům, ať jednají moudře, starostlivě a velkoryse,
nabízejí pomoc všem, kdo postrádají základní životní potřeby, a hledají sociální
i ekonomická řešení v duchu prozíravosti a solidarity.
Nejsvětější Maria, otřes svědomím lidstva, aby ohromné prostředky investované
do vývoje zbraní a jejich nákupu sloužily raději na podporu výzkumu, jak
v budoucnosti podobným tragédiím účinně předcházet.
Milovaná Matko, dej, ať ve světě roste vědomí, že patříme k jediné a veliké
rodině a všechny nás spojuje jedno pouto, abychom v duchu bratrství a solidarity

Celý tento dávný svět nám může přijít jako cosi možná zajímavého, ale pro nás
naprosto cizího a vzdáleného. Ve skutečnosti ale stále stejně jako dávní Izraelité
či Římané potřebujeme Dobrého pastýře, který pro nás dal svůj život, a který nám
ukáže cestu a uchrání před nebezpečím. Vezme holí po hlavě koronavira, ukáže nám
cestu v ekonomické krizi, zachrání před suchem a především nám dá naději, cíl
a smysl života. Důvodů k obavám najdeme kolem sebe mnoho, ale důvod k naději
je nakonec jediný: Ježíš nás má rád až k smrti na kříži a hledá nás, i když se od něj
vzdálíme, i když se mu vzpouzíme a dokáže nás zachránit i z nejhlubší propasti bídy
a beznaděje.
Podívejme se dnes, až budeme mít chvilku času, na tasmánské čerty, zasmějme
se, ale také si přečtěme pozorně žalm 23, Hospodin je můj pastýř a radujme se
z Božího milosrdenství.
P. Ivo Prokop

Je opravdu pozoruhodné, že po prvních pět století křesťané vyobrazovali Ježíše
nikoliv umučeného na kříži, ale téměř vždy jako Dobrého pastýře. Krásného
mladého muže, který nese na ramenou zatoulanou ovečku a k němuž přibíhají
s radostí další ovce a beránci. U nohou mu tryskají bohaté prameny čisté vody,
z nichž ovce pijí, všude je svěží tráva a na stromech kolem hnízdí ptáci.

pomáhali přinášet úlevu do bezpočtu případů bídy a nouze. Daruj všem pevnost
ve víře, vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě.
Maria, Potěšení zarmoucených, obejmi všechny své soužené děti a pros Boha, ať
vztáhne svou všemohoucí ruku a vysvobodí nás z této strašlivé pandemie, aby se
tak život vrátil ke svému obvyklému a pokojnému běhu.
Svěřujeme se tobě, která na naší cestě stále záříš jako znamení spásy a naděje,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria! Amen.

PASTÝŘSKÝ LIST
ČESKOBUDĚJOVICKÉHO BISKUPA
K DEVÍTIDENNÍM MODLITBÁM A ZASVĚCENÍ DIECÉZE
PANNĚ MARII DNE 13. KVĚTNA 2020
Milí diecézané, bratři a sestry v Kristu Ježíši, našem Pánu!

Působí to nadpozemským klidem. Vše je jakoby prozářené zvláštním světlem,
lehké, vzdušné, téměř nehmotné a přitom vymalované v tmavém podzemí
katakomb. Můžeme se jen domnívat, jakou útěchu pohled na takový obraz prvním
křesťanům přinášel, jakou měli radost, že mají tak skvělého pastýře. Nestyděli se
za to, že jsou jeho stádem a byli hrdí na to, že se jím dávají vést. Nejsou jako běžní
Římané, kteří nedoufají v nic, marní jen čas mezi lázněmi a Koloseem a bezcílně
směřují k prázdnotě.
Nakonec se můžeme podívat do časů ještě dávnějších. Do starozákonní
Palestiny, kde vznikaly biblické žalmy. Když otevřeme žaltář, takřka na nás dýchne
radost a hrdost starých Izraelitů na to, že Hospodin je jejich pastýřem, s nímž se
nemusí bát ani v soutěsce stínu smrti. Stále se v žalmech opakuje, jak je dobré být
na jeho pastvinách, jak je tam hojnost potravy a pokoj i bezpečí. Hospodinova
pastýřská hůl není na trestání ovcí, ale na odhánění nepřátel a šelem, proti nimž by
jinak byly ovce bezmocné. Lidé, kteří žili na vysychajícím pomezí mezi pouští a stepí,
dobře věděli, jak důležitý je prozíravý vůdce stáda, který ví, kde jsou prameny, oázy,
kde je dostatek pastvy. Pastýř, který zná cestu a cíl, který také ovce šetrně vede
a povzbuzuje a malé ovečky nese na svých ramenou.

Žijeme v čase a prožíváme období, které se vyznačuje mnoha omezeními, avšak
stále jsme duchovně spojeni v jedno velké společenství místní církve.
Chci vás pozdravit na prahu měsíce května, kdy soustřeďujeme pozornost
na Matku Boží, Pannu Marii; k ní se obracíme s velkou důvěrou, neboť jak víme, byli
jsme jí svěřeni a ona byla svěřena nám (srov. Jan 19, 26-27). Věřím, že v tomto
měsíci jistě nikdo z nás neopomene různé mariánské modlitby, mezi nimiž zaujímají
zvlášť výsadní postavení modlitba růžence a Loretánské litanie.
S vědomím vážnosti vyplývající ze současné situace, rozhodl jsem se obnovit
zasvěcení naší diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie - a to 13. května, kdy si
každoročně připomínáme zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. Tomuto
zasvěcení bude předcházet novéna, tedy devět dní modliteb, k nimž vás chci přizvat,
tentokrát prostřednictvím internetu. I když budeme od sebe fyzicky vzdáleni,
můžeme i přesto vytvořit modlitební společenství a Pánu Bohu tak předložit
všechno, co nás tíží a trápí.
Spolu s vámi chci tedy prosit:
- za odvrácení koronavirové pandemie;
- za trpící, opuštěné a zemřelé v důsledku pandemie;
- za naše rodiny;
- za obnovení a prohloubení náboženského života v naší diecézi.
Za přítomnosti kněží příslušného vikariátu se budu každý den - tedy od pondělí
4. do středy 12. května 2020 - modlit a obětovat mši svatou na mariánských
poutních místech v jednotlivých vikariátech naší diecéze; ve všední dny bude

začátek novény vždy od 17:30 hod. a v neděli od 10:30 hod.; seznam mariánských
poutních svatyň (vybraných podle vikariátů), v nichž se modlitební setkání
uskuteční, lze nalézt na webových stránkách biskupství (www.bcb.cz), kde je
umístěn informační plakát, stejně tak jako i odkaz na možnost přímého sledování
přenosu z daného místa. Ti, kdo nemají možnost sledovat přímý přenos
prostřednictvím internetu v konkrétním daném čase, mohou se připojit svou osobní
modlitbou růžence, litaniemi apod. Slavnostní zasvěcení Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie se uskuteční v poutním kostele na Dobré Vodě u Nových Hradů
ve středu 13. května 2020 v 17:30 hod. Vlastní zásvětnou modlitbu se pomodlíme
před sochou Panny Marie Fatimské, kterou Svatý Otec Jan Pavel II. požehnal
v květnu 1991 na náměstí sv. Petra v Římě.
Každý z nás, bratři a sestry, má nějakou zkušenost s tím, jak zlo v našem světě
působí; mnohdy má skutečně velkou moc a sílu, někdy se šíří rychleji, jindy pomalu.
Pokaždé to ale začíná tím, že se člověk obrací k Bohu zády a odmítá být součástí
velkého Božího plánu. Maria je nám vzorem jak plnit Boží vůli. Maria nám ukazuje
cestu, po níž máme kráčet, ona nás přivádí k svému Synu, Ježíši Kristu, Spasiteli
světa. Neposkvrněné Srdce Panny Marie je velmi výmluvným a symbolickým
výrazem nejen jejího vztahu k Bohu, ale i k nám lidem; její Srdce je čisté, otevřené
a hořící láskou. Ne náhodou Panna Maria ve svém poselství sdělila třem pasáčkům:
„..a nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!“ Poslední slovo nebude mít zlo, strach
nebo smrt, ale Láska! I pro nás platí, co kdysi Ježíš řekl apoštolům: „Ve světě budete
mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33). A kardinál
Josef Ratzinger, ještě jako prefekt Kongregace pro nauku víry v roce 2000, řekl:
„Fatimské poselství nás vybízí k tomu, abychom tomuto příslibu důvěřovali.“
Právě v této době, kdy koronavirová pandemie ohrožuje zdraví lidí a bude mít
nedozírné následky na ekonomiku, sociální vztahy, kulturu i veřejný život, je
zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie mimořádně důležité. Podle Mariina
příkladu a jejím prostřednictvím se hlásíme k Bohu, Prameni života a milosti. Jde
o akt víry. A právě víru chceme prohlubovat, upevňovat a šířit v tom prostředí, kde
žijeme. Neposkvrněné Srdce ať je naším útočištěm a cestou, která nás přivádí stále
blíž k našemu Pánu, dobrotivému, milosrdnému a nejvýš spravedlivému Bohu!
Ze srdce vám všem žehnám!
Č. Budějovice, dne 29. dubna 2020
+ Vlastimil, biskup českobudějovický

legračně. Zvlášť ten kontrast mezi klidným a laskavým hlasem ošetřovatele
a naštvaným chováním čertů.
Napadlo mne však při tom, že je to docela drsné podobenství i o nás lidech.
Zvlášť v posledních 250 letech, zhruba od Velké francouzské revoluce, přibývá lidí,
kteří jsou na Boha jaksi alergičtí, nemohou snést, že by jim měl mluvit do života a být
jejich pastýřem. Člověk prý má být absolutně svobodný, nezávislý a hrdý.
Pro člověka prý je ponižující svěřit se vedení někoho většího a moudřejšího, uznávat
nad sebou nějakou autoritu. Být Boží ovečkou je prý fuj, trapné a nedospělé, a slouží
to jen k tomu, aby církev takové nešťastníky ovládala a vysávala.
Člověk tedy často přestal být Boží ovečkou a stal se spíš tím tasmánským čertem,
který na laskavá Boží slova odpovídá syčením a mručením, staví se proti němu
na zadní a vystrkuje drápky, ale přitom si rád užije Božích darů a zlobí se, když je
Bůh včas nedodá.
Křesťanství nám však říká, že Hospodin nechce člověka chovat někde v bedničce
či kleci a bavit se jeho pozorováním, ale chce mu dát novou důstojnost, udělat z něj
svého přítele, partnera, někoho sobě rovného. Proto přišel na svět Pán Ježíš, otevřít
nám všechny klece a kotce a vyvést nás na krásnou pastvu do nebe.
V této chvíli se můžeme v duchu přenést z pražské ZOO do antického Říma.
V tomto obrovském sídle impéria se žilo běžným lidem nesmírně tvrdě. A pokud se
někdo stal křesťanem, mohl se spolehnout, že jeho život bude ještě mnohem
drsnější. Ke křesťanství patřil výsměch, pohrdání, existenční nejistota,
pronásledování a často i mučení a smrt v aréně. První křesťané nemohli být žádné
romantické duše, kterým by víra sloužila jako pofoukání na bolístky a city. Museli to
být lidé realističtí, odhodlaní a jasně rozhodnutí. Museli vědět, komu uvěřili,
a na koho, a proč, spoléhají. Museli často odpovídat pohanům na otázku, proč věří
a co od toho očekávají, když jim to přináší tolik obtíží.
Známý je výsměšný dotaz vyšetřujícího prefekta sv. Justinovi: „tak tohle učení se
ti líbí, ubožáku? Co řekneš, až budeš zbičován a zaplatíš hlavou? Očekáváš snad
nějakou znamenitou odměnu? Myslíš, že vystoupíš na nebesa?“ A Justin mu
odpověděl zcela prostě: „To se nedomnívám, ale prostě to vím, mám to za naprosto
jisté.“
A přeci v jedné věci tito naši odhodlaní duchovní předkové byli romantičtí
a takříkajíc roztávali. Totiž když slyšeli evangelijní vyprávění o Dobrém pastýři.
To bylo cosi, co je bralo u srdce a co jim dávalo nesmírnou naději. Bydleli většinou
v nevlídných temných činžácích a pracovali v dusných řemeslnických dílnách, ale
v tu chvíli se duchem ocitali v překrásné přírodě, u potoků a ve stínu vonících
stromů a bylo jim nádherně, už už nahlíželi do nebe.

Upozornění

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Neděle
Středa
Pátek
Neděle
Úterý

3. 5.
6. 5.
8. 5.
10. 5.
12. 5.

Středa
Čtvrtek
Sobota

13. 5.
14. 5.
16. 5.

Neděle

17. 5.

– 4. neděle velikonoční
– památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
– památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
– 5. neděle velikonoční
– památka sv. Nerea a Achillea, mučedníků
a památka sv. Pankráce, mučedníka
– památka Panny Marie Fatimské
– svátek sv. Matěje, apoštola
– svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
– 6. neděle velikonoční

OZNÁMENÍ
Poděkování
Srdečně děkuji všem farníkům, kteří i v době, kdy se nekonaly veřejné bohoslužby,
přispěli do kostelních pokladniček či poslali dar na účet farnosti a pomohli tak
k úhradě nákladů na provoz kostela.

Postní kasičky
Je možné přinést do sakristie v době, kdy je otevřený kostel, případně je
po předchozí domluvě předat na proboštství.

Mše svaté
Mše jsou až do pondělí 11. května slouženy pouze v proboštském kostele s účastí
max. 15 osob, včetně kněze a asistence a při zachování důležitých
protiepidemických opatření. Z tohoto důvodu je účast na mši omezena na toho, kdo
si objednal intenci, a ty, které si pozve, do počtu 13 osob. V neděli 10. května, pokud
nebudou opatření neplánovaně uvolněna, mše veřejně slavena ještě nebude.
Od pondělí 11. května pak bude moci být přítomno na mši 100 osob a tudíž budou
bohoslužby ve všední dny jako obvykle, jen s tím rozdílem, že budou ještě pouze
v proboštském kostele kvůli jeho většímu prostoru. Konání nedělních bohoslužeb
17. května ještě podle okolností upřesníme.
PŘIPOMÍNÁME, ŽE STÁLE PLATÍ DISPENZ OD POVINNÉ ÚČASTI NA NEDĚLNÍ MŠI
SVATÉ.

V úterý 5. května nebude v Jindřichově Hradci mše sv. a to z důvodu večerní účasti
kněží na mši za vikariát s diecézním biskupem Mons. Kročilem v Chlumu u Třeboně
(viz pastýřský list otištěný v tomto čísle)

Otvírací doba kostela
Proboštský kostel je do 10. května otevřen pro soukromou modlitbu věřících před
Nejsvětější svátostí oltářní od úterý do soboty vždy v 16.00 – 17.00 hod. V neděli je
otevřen v 10.00 – 11.00 a 14.00 – 15.00 hod.
Od 11. května pak po návratu k běžnému slavení bohoslužeb tato možnost skončí.
Zadní část kostela pod varhanní kruchtou bude i nadále otevřena denně od 7.30 do
17.00 hod. V případě, že se chcete v kostele pomodlit mimo uvedené časy,
kontaktujte paní pastorační asistentku Evu Hejdovou na telefonu 728 281 050.

Kázání k neděli Dobrého pastýře (4. velikonoční A)
Pokud se chce člověk trochu
rozptýlit a pobavit, poslouží mu
velice dobře krátká videa
ze života zvířat chovaných
v pražské ZOO, která lze
shlédnout na Youtube. Velice
zajímavé je například video,
které zachycuje ráno u tvorů
zvaných
tasmánský
čert.
Přichází k nim ošetřovatel,
otevírá budky, v nichž tasmánští
čerti spí, přeje jim dobré ráno
a vlídně k nim promlouvá.
Každého oslovuje jeho jménem
a volá je na snídani. Zkrátka
skoro jako dobrý pastýř
v dnešním evangeliu.
Pozoruhodné však je, jak mu tasmánští čerti odpovídají. Po čertovsku. Vztyčují se
a cení zuby, syčí na něj a prskají a vydávají další podivné zvuky, které rozhodně
nepůsobí nijak přátelsky. Je vidět, že by si do chovatele rádi kousli. Ale když jim hodí
k snídani zabitého králíka, tak se hned seběhnou a začnou hodovat. Působí to

