Úmysly mší sv. od 7. do 20. září 2020

22-23/2020
XXV. ročník

P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie
K – klášterní kostel sv. Kateřiny
Ranní mše sv.: Ne 9.30 hodin, Po 8.00 hodin
Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18 hodin
Po 7. 9.

P Na poděkování
a za Boží požehnání
do dalších let
v manželství

Po 14. 9.

Út 8. 9.

K Volná intence

Út 15. 9.

K Volná intence

St 9. 9.

P Za duše v očistci

St 16. 9.

P Volná intence

Čt 10. 9.

K Volná intence

Čt 17. 9.

K Za bohoslovce
v konviktu

Pá 11. 9.

P Volná intence

Pá 18. 9.

P Za † Marii a Josefa
Tušerovy a jejich
sourozence

So 12. 9.

P Za † Jiřího Vintra
a manželku Marii

So 19. 9.

P Volná intence

Ne 13. 9.
24. neděle
v mezidobí

P: Za farnosti
K: Volná intence

P Volná intence
23. srpna 2020

Ne 20. 9.

P: Za farnosti
K: Volná intence

25. neděle
v mezidobí
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Redakce: P. Ivo Prokop, paní Eva Hejdová
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení zaslaných příspěvků.
Výrobní náklady jednoho výtisku činí 5,- Kč.
Uzávěrka příštího čísla je ve středu 16. 9. 2020.

Svatý Augustin se svou matkou svatou Monikou v Ostii
(olej na plátně, 1846, Ary Sheffer 1795 – 1858)

Ze spisu „Vyznání“ od svatého Augustina, biskupa
Když se blížil den, kdy měla odejít z tohoto světa – ty jsi znal ten den, Bože,
my jsme ho neznali – stalo se tvým skrytým řízením, jak jsem přesvědčen,
že jsme já a ona byli sami, opřeni o okno, jímž bylo vidět do zahrady domu,
v němž jsme bydleli. Bylo to v Ostii na Tibeře, kde jsme se, vzdáleni vší vřavy,
po dlouhé namáhavé cestě zotavovali před odplutím. Rozmlouvali jsme tehdy
o samotě velmi srdečně. Nedbali jsme na to, co bylo za námi, a byli jsme
upnuti na to, co bylo před námi, a ptali jsme se spolu v přítomnosti pravdy, jíž
jsi ty, jaká bude věčná blaženost svatých, to, co oko nevidělo, co ucho
neslyšelo, nač člověk ani nikdy nepomyslil, a naše srdce prahlo po nebeských
vodách z tvého pramene, pramene života, který je u tebe.
O těchto věcech jsem mluvil, i když ne tímto způsobem a těmito slovy. Ale
ty, Pane, víš, že když jsme toho dne takto rozmlouvali a tento svět se všemi
jeho radostmi ztrácel při tom rozhovoru pro nás cenu, ona tehdy řekla: „Synu,
pokud jde o mě, už mě na tomto světě nic netěší. Co zde mám ještě dělat a nač
tu mám být, nevím, vždyť od tohoto pozemského života už nic nečekám. Jen
pro jedno jsem si přála žít ještě nějakou chvíli na tomto světě: chtěla jsem
vidět, dříve než umřu, že jsi katolickým křesťanem. A Bůh mi to dopřál v míře
mnohem větší, neboť mohu vidět i to, že jsi pohrdl pozemským štěstím a stal
ses Božím služebníkem. Co tu mám ještě dělat?“
Nepamatuji se už dobře, co jsem jí na to odpověděl. Ale asi za pět dní nebo
jen o málo později dostala horečku a ulehla. V době nemoci jednou omdlela
a ztratila na chvíli vědomí. Přiběhli jsme k ní, ale brzy se probrala, podívala se
na mě a na mého bratra, jak jsme u ní stáli, a jako by něco hledala, nám řekla:
„Kde jsem to byla?“
A když nás viděla, že jsme smutní a zaražení, řekla: „Pochováte svou matku
tady.“ Mlčel jsem a snažil jsem se zadržet pláč. Můj bratr však něco řekl, že by
si přál, aby nezemřela v cizině, že by bylo pro ni lépe umřít ve vlasti. Když to
uslyšela, pohlédla na něj s úzkostí a výčitkou, že mu záleží na takových věcech,
potom se podívala na mě a řekla: „Slyš, co to říká.“ Brzy nato řekla nám
oběma: „Pochovejte toto tělo kdekoli a nedělejte si s tím starost. Jen o to vás
prosím, tam, kde budete, pamatujte na mě u oltáře Páně.“ A když sdělila, jak
mohla, toto své přání, přestala mluvit, neboť nemoc se zhoršovala a působila jí
utrpení.

Čtvrtek 10. 9. – památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
Sobota 12. 9 – památka Jména Panny Marie
Neděle 13. 9. – 24. neděle v mezidobí
Pondělí 14. 9.
Úterý 15. 9.
Středa 16. 9.
Čtvrtek 17. 9.
Sobota 19. 9.

– svátek Povýšení svatého kříže
– památka Panny Marie Bolestné
– památka sv. Ludmily, mučednice
– památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
– památka sv. Januária, biskupa a mučedníka

Neděle 20. 9. – 25. neděle v mezidobí

Úmysly mší sv. od 24. srpna do 6. září 2020
P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie
K – klášterní kostel sv. Kateřiny
Ranní mše sv.: Ne 9.30 hodin, Po 8.00 hodin
Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18 hodin

Po 24. 8.
Út 25. 8.

P Volná intence
Za † z rodiny
K Doležalových

Po 31. 8.
Út 1. 9.

P Za † paní Janu
K Za † Jana Svobodu,
rodiče a celou rodinu

St 26. 8.

St 2. 9.

P Za † Marii Duškovou
z Tomic

Čt 27. 8.

P Za Aloise a Marii
Spurných a celou
rodinu
K Za † Františka Geista

Čt 3. 9.

K Za dceru Simonu

Pá 28. 8.

P Za nemocného manžela Pá 4. 9.

P Za rodiče a jejich
nenarozené děti
P Volná intence

So 29. 8.
Kostel sv. Jana
Křtitele
Ne 30. 8.
22. neděle
v mezidobí

Za doc. Zdeňka
Žemličku

So 5. 9.

P: Za farnosti
K: Volná intence

Ne 6. 9.
23. neděle
v mezidobí

P: Za farnosti
K: Za † rodiče
Fiedlerovy

Místem konání oslavy bude málo známý kostel Nejsvětější Trojice
nacházející se ve hřbitovním parku na rozmezí ulic Miřiovského a Jarošovské.
(Tento sakrální prostor se nachází mj. v blízkosti sídla Farní charity Jindřichův
Hradec a Hlavního pracoviště FCHJH.) Večerní program Dne Charity bude
zahájen v 17:30 a potrvá cca do 22 hodin.
Účastníci se mohou těšit na přednášku doc. Hrdličky o historii této svatyně
a prohlídku kostela Nejsvětější Trojice. Následovat bude rytmická mše svatá
za Farní charitu Jindřichův Hradec, hudební vystoupení jindřichohradeckého
hudebníka Ondřeje Váchy, přednáška RNDr. Davida Pitharta CSc. na téma:
„Člověk proti přírodě? Jak rozumět ekologické krizi a znovu obnovit harmonii
života na Zemi podle papeže Františka.“ Celý večer zakončíme večerními
chválami při svíčkách.
Bližší informace k akcím sledujte na našich webových stránkách
na www.jindrichuvhradec.charita.cz, na sociálních sítí FB, IG, TWITTER @farnicharitajh nebo na tel. 731 604 554. Těšíme se na Vás!
Akce se uskuteční, nebudou-li zpřísněna vládní opatření proti šíření
koronaviru!

Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení A, druhý cyklus feriálního lekcionáře.
Neděle 23. 8. – 21. neděle v mezidobí
Pondělí 24. 8.
Úterý 25. 8.
Čtvrtek 27. 8.
Pátek 28. 8.
Sobota 29. 8.
Neděle 30. 8.

– svátek sv. Bartoloměje, apoštola
– památka sv. Ludvíka, krále
– památka sv. Moniky
– památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
– památka Umučení sv. Jana Křtitele
– 22. neděle v mezidobí

Úterý 1. 9.
Čtvrtek 3. 9.

– světový den modliteb za péči o stvoření
– památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Neděle 6. 9.

– 23. neděle v mezidobí

Pondělí 7. 9.
Úterý 8. 9.
Středa 9. 9.

– památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
– svátek Narození Panny Marie
– památka sv. Petra Klavera, kněze

Pozvání k výuce náboženství
Opět se na začátku školního roku obracím jak k rodičům, tak i ke školákům,
abych všechny pozval k výuce náboženství. Když se setkáváme při udílení křtu,
slibujeme si, že budeme děti vést ke Kristu, k přátelství s ním, a to jak
příkladem svého života, tak i modlitbou, ale i předáváním znalostí. Vždyť kdo
o Pánu Ježíši nic neví, nemůže si k němu vytvořit vztah, a nemá ani možnost
se samostatně rozhodnout pro život křesťana. Nemůže naplno využít
a rozvinout vše, co mu křest přinesl pro jeho další život. Rád používám
přirovnání:
Když rodiče přihlásí dítě na kvalitní školu, tak tím jejich starost o vzdělání
potomka nekončí, ale teprve začíná. Musí jej do školy vozit, zajímat se o výuku,
kontrolovat úkoly, třeba se s ním i učit a povzbuzovat jej, když se mu úplně
nedaří a když jej to nebaví. Teprve pak se začnou dostavovat úspěchy a dítě
třeba až po létech ocení, jak důležité byly pro jeho budoucnost znalosti, které
ve škole načerpalo.
Výuka náboženství však není jen předáváním informací. Má ještě jeden
smysl. Totiž možnost dětí navzájem se spřátelit, poznat další věřící kamarády,
promluvit si s ostatními o věcech, o nichž se s nevěřícími spolužáky bavit
nemohou. Nebýt ve víře sami, jako nějací exoti, jak se dnes mohou děti často
cítit v běžném školním prostředí. Myslím si, že toto je velmi významný přínos
výuky náboženství ve větší skupině na faře a mám vždycky velkou radost, když
vidím, jak děti přicházejí a navzájem si povídají a třeba se vyptávají i na různé
zvědavé otázky, které i mne nutí k zamyšlení.
Vědět něco o Bohu a něco s ním zažít. Umět se na něj obrátit v problémech,
počítat s ním v každodenním provozu, ale také mu umět poděkovat. Vyznat se
v tom, jak to funguje v kostele a v církvi, poznat, proč tady vlastně na světě
jsme, jak se vyrovnat s bolestmi, utrpením a neúspěchy, vědět, co můžeme
čekat, až se náš život naplní - to jsou velmi důležité věci pro naši schopnost
zvládnout zdařile celý náš životní úkol.
Prosím Vás tedy všechny, rodiče, prarodiče i kmotry, abyste děti nejen
povzbuzovali k návštěvě výuky náboženství, ale také si s nimi o Bohu
a záležitostech víry rozprávěli, ptali se jich a zrovna tak jim i dávali odpovědi,
když se táží. Není to ztracený čas, nejsou to zbytečnosti, ale věci, na nichž stojí
náš život, naše kultura, naše vztahy. Také Vás prosím, abyste se za děti
i vyučující modlili k Duchu Svatému, k Panně Marii, k andělům strážným i jejich
křestním patronům. Je třeba, aby modlitba připravila jejich mysl i srdce, jako
úrodnou zemi pro setbu připravuje orbou pluh. Díky modlitbě nebude semeno
výuky padat na tvrdou neplodnou půdu, ale zakoření a přinese užitek.

Z rozhovorů s lidmi, kteří se ohlížejí do minulosti a bilancují svůj život, vím,
jak smutné a bolestné bývá, když se nepodaří víru předat potomkům, a jak je
naopak naplňuje radostí a uspokojením, pokud se to zdařilo. Přináší to obvykle
víc štěstí, než sebevětší kariéra či jiné úspěchy v jejich životě. Klasickým
dokladem je sv. Monika a její syn sv. Augustin, o nichž zde píšeme výše.
Chtěl bych závěrem popřát dětem, rodičům, vyučujícím i sobě, aby to letos
nebyla jen výuka lidská, ale abychom navštěvovali školu Pána Ježíše, od nějž se
máme stále co učit, a jehož výuka je vždy zajímavá a užitečná. Ať nám svatý Jan
Bosko, patron mládeže, vyprosí vytrvalost a zdar.
S poděkováním
Ivo Prokop, probošt

Organizace výuky náboženství v letošním školním roce
Předpokládáme, že i letos budeme pokračovat ve výuce náboženství
podobně jako v loňském roce. Výuka bude probíhat na ZŠ Janderova jako
kroužek, přihlásí-li se alespoň 7 dětí a vyučovat zde bude i nadále Mgr. Lucie
Šimková. Na faře bude opět vyučovat Mgr. Bc. Eva Hejdová a to v pátek
od 13.00 hod. mladší žáky a od 14.00 starší žáky. Děti, které se připravují
na 1. svaté přijímání, se budou scházet s P. Mgr. Janem Turkem. Vyplněné
přihlášky, které jsou součástí našeho zpravodaje, odevzdejte na faru nebo
vyučujícím. Výuka na faře bude začínat v pátek 4. září. Na všechny děti se moc
těšíme!

O Otčenáši – Ať jsi kdekoli, vzývej Otce
Katecheze papeže Františka z 22. května 2019, nám. sv. Petra

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Uzavíráme dnes cyklus katechezí o Otčenáši. Můžeme říci, že tato
křesťanská modlitba se rodí z odvahy oslovit Boha jménem „Otče“. To je kořen
křesťanské modlitby, totiž říkat „Otče“ Bohu. Nejde ani tak o nějakou formuli,
jako spíše o synovskou důvěrnost, do níž nás uvádí milost: Ježíš je tím, kdo
zjevuje Otce a důvěrně nás s Ním seznamuje. „Nezanechává nám nějakou
formuli k mechanickému opakování. Jako u kterékoliv ústní modlitby učí Duch
svatý Boží děti modlit se k Otci prostřednictvím Božího slova“ (Katechismus
katolické církve, 2766). Ježíš sám používal v modlitbě k Otci různá vyjádření.

vykonává v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše. Tam se také svěcení
uskuteční a to od 10.00 hod.

Sbírka na bohoslovce
V neděli 6. září budou kostelní sbírky určeny na podporu studia a formace
bohoslovců naší českobudějovické diecéze.
Pouť ve Vlčicích
Svátek Narození Panny Marie bude připomenut i poutí v kapli ve Vlčicích
u Kunžaku. Mše sv. tam bude slavena v sobotu 12. září od 14.00 hod.
Pouť v Políkně
V neděli 13. září se uskuteční mariánská poutní bohoslužba slova v kapli
v Políkně. Začátek je od 14.00 hod. Hudbou doprovodí Petrovy klíče.
Sbírka na Svatou zemi
Velkopáteční sbírka ve prospěch křesťanů ve Svaté zemi byla letos
rozhodnutím Svatého otce přeložena na neděli 13. září. Kostelní sbírky budou
tedy použity na zmírnění obtíží, jimiž letos křesťanské komunity postihlo
omezení poutního ruchu na svatých místech.
Dovolená otce Jendy
P. Jan Turek, farní vikář, bude ve dnech 14. – 19. září čerpat svou dovolenou
a nebude přítomen ve farnostech.

DEN CHARITY 2020
Farní charita Jindřichův Hradec Vás srdečně zve v rámci oslav DNE
CHARITY 2020 na Týden otevřených dveří v Nízkoprahovém zařízení
pro děti a mládež Kompas, který se uskuteční v týdnu od 21. 9. do 25. 9. 2020
na Hlavním pracovišti Farní charity (Arch. Teplého 1306/II, Jindřichův Hradec).
Během tohoto týdne se budou moci děti a mládež zúčastnit prostřednictvím
projektu „Neformální vzdělávání v České Kanadě“ několika projektových dnů
týkajících se např. zdravého životního stylu, poznávání vietnamské kuchyně
a kultury, rozvoje manuálních zručností a praktických dovedností (např.
keramika, šití) či rozvoj hudebních dovedností.
Celý týden završíme v podvečerních hodinách oslavou samotného Dne
Charity. Den Charity připadá na datum 27. 9. 2020, kdy si připomínáme
patrona charity sv. Vincence z Pauly. (Změna dříve avizovaného termínu
nastala z důvodu konání jiných kulturních akcí v našem městě).

OZNÁMENÍ:
Poděkování
Srdečně děkujeme všem, kdo o Porciunkulích přispěli na chudé děti ve světě
u misijního stánku. Vybráno bylo krásných 8.792,- Kč. Děkujeme také těm, kteří
věnovali svůj čas a um a připravili nám na stánek překrásné výrobky a dárečky.
Pohřeb v klášteře
V klášterním kostele sv. Kateřiny se v úterý 25. srpna rozloučíme s panem
MUDr. Josefem Komárkem, který zemřel ve věku 91 let. Zádušní mše sv. začne
ve 13.00 hod.
Bohoslužba u sv. Jana Křtitele
U příležitosti liturgické památky Umučení sv. Jana Křtitele bude v sobotu
29. srpna sloužena mše sv. v bývalém minoritském klášteře zasvěceném
Předchůdci Páně. Začátek je od 17.00 hod. V proboštském kostele mše sv.
nebude.
Mše před začátkem školního roku
V neděli 30. srpna budeme při mši sv. prosit Ducha Svatého o pomoc,
povzbuzení a inspiraci pro všechny žáky a studenty, jejich učitele a rodiče
při vstupu do nového školního roku.
Pouť v Kunžaku
V neděli 30. srpna slaví kostel sv. Bartoloměje v Kunžaku svou pouť. Mše sv.
bude jako obvykle od 9.30 hod. Z důvodu pouti nebudou mimořádně tuto
neděli bohoslužby ve Strmilově. Srdečně strmilovské farníky zveme na pouť
do Kunžaku.
Pouť ve Strmilově
O týden později, tedy v neděli 6. září oslaví svou pouť i kostel sv. Jiljí
ve Strmilově. Poutní mše sv. zde bude mimořádně od 9.30 hod. Z důvodu této
pouti nebudou bohoslužby v Kunžaku a též srdečně zveme kunžacké farníky
do Strmilova.
Nepřítomnost probošta
V době od 31. srpna do 12. září nebude ve farnostech přítomen P. Ivo Prokop
z důvodu čerpání řádné dovolené. V neodkladných záležitostech se obracejte
na farního vikáře P. Jana Turka.
Kněžské svěcení
Dva jáhny naší diecéze vysvětí sobotu 5. září sídelní biskup Mons. Vlastimil
Kročil na kněze. Jedná se o Mgr. Jana ROTHSCHEDLA, působícího nyní
v Prachaticích, a Bc. Miroslava ŠTRUNCE, který svou jáhenskou službu

Čteme-li evangelia pozorně, zjistíme, že vyjádření, která v modlitbě splývají
z Ježíšových rtů, odkazují k textu Otčenáše.
Například v Getsemanské noci se Ježíš modlí takto: »Abba, Otče, tobě je
všechno možné; odejmi ode mě tento kalich! Avšak ne co já chci, ale co ty
chceš« (Mk 14,36). Na tento text z Markova evangelia jsme již poukázali. Jak
v této modlitbě nerozpoznat, byť jen letmou stopu Otčenáše? Uprostřed
temnot vzývá Ježíš Boha jménem „Abba“ se synovskou důvěrou, a třebaže cítí
strach a úzkost, žádá, aby se uskutečnila Otcova vůle.
Na jiných místech evangelia Ježíš svým učedníkům zdůrazňuje, aby
pěstovali ducha modlitby. Modlitba musí být naléhavá a především musí
pamatovat na bratry, zejména máme-li ve vztazích k nim nějaké těžkosti. Ježíš
říká: »Kdykoli se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby
i vám odpustil váš nebeský Otec vaše poklesky« (Mk 11,25). Jak nespatřovat
v těchto vyjádřeních souznění s Otčenášem? A příklady by mohly být početné,
i pro nás.
V listech svatého Pavla sice nenacházíme text Otčenáše, ale jeho
přítomnost vysvítá z oné nádherné syntézy, která křesťanskou modlitbu
shrnuje do jediného slova: »Abba!«, tatínku (srov. Řím 8,15; Gal 4,6).
V Lukášově evangeliu Ježíš plně uspokojuje žádost učedníků, kteří často
vídali, jak odchází do ústraní a je pohroužen v modlitbě, a jednoho dne se
rozhodli jej požádat: »Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky«
(Lk 11,1). A tehdy je Mistr naučil modlit se k Otci.
Vezme-li se do úvahy celek Nového zákona, je zřejmé, že hlavním
protagonistou každé křesťanské modlitby je Duch svatý. Nezapomínejme, že
protagonistou každé křesťanské modlitby je Duch svatý. Nikdy bychom se
nemohli modlit bez síly Ducha svatého. On se v nás modlí a podněcuje nás,
abychom se modlili dobře. Prosme Ducha, aby nás naučil se modlit, protože On
je protagonistou a uskutečňuje v nás opravdovou modlitbu. On dýchá v srdci
každého z nás, Ježíšových učedníků. Duch nás uschopňuje modlit se jako Boží
děti, jimiž křtem skutečně jsme. Duch nám umožňuje, aby naše modlitba
sledovala „brázdu“, kterou pro nás vyhloubil Ježíš. Toto je mysterium
křesťanské modlitby: milostí jsme vtaženi do dialogu lásky Nejsvětější Trojice.
Ježíš se modlil takto. Někdy se vyjadřoval způsoby, které jsou zajisté velice
vzdáleny textu Otčenáše. Pomysleme na počáteční slova 22. Žalmu, pronesená
Ježíšem na kříži: »Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil« (Mt 27,46). Může

nebeský Otec opustit svého Syna? Určitě ne. Přece však láska vůči hříšníkům
přivedla Ježíše až do tohoto bodu: až k prožitku opuštěnosti Bohem, Jeho
vzdálení, protože vzal na sebe všechny naše hříchy. Avšak i v úzkostném
zvolání zůstává »Bože můj, Bože můj«. V onom »můj« spočívá jádro vztahu
s Otcem, jádro víry a modlitby.
Počínaje tímto zárodkem, se proto křesťan může modlit v každé situaci.
Může si osvojit všechny biblické modlitby, zejména žalmy, ale může se modlit
také mnoha výrazy, jež vytryskly během tisíciletí z lidských srdcí. A nikdy
nepřestávejme vyprávět Otci o svých lidských bratrech a sestrách, aby se nikdo
z nich, zejména ti chudí neocitli bez útěchy a podílu lásky.
Na závěr této katecheze můžeme zopakovat tuto Ježíšovu modlitbu:
»Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před
moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo!«
(Lk 10,21). K modlitbě se musíme umenšit, aby k nám vešel Duch svatý a vedl
naši modlitbu.
Převzato z www. radiovaticana.cz, přeložil Milan Glaser

Úklid kostela Nejsvětější Trojice
Velmi rád bych alespoň občas zpřístupnil veřejnosti vzácnou renesanční
památku – jindřichohradecký kostel Nejsvětější Trojice a postupně pro tento
chrám našel i trvalé důstojné využití. Prvním pokusem bude níže zmíněný Den
Charity, při němž zde kromě mše svaté bude i další zajímavý program.
Zpřístupnění kostela však předpokládá jeho předchozí úklid. Především
zametení podlah a ometení prachu z oltářů. Proto bych chtěl požádat o pomoc
s tímto úklidem. Bylo by dobré sejít se v neděli 30. 8. po mši v proboštském
kostele a domluvit si datum a čas úklidu.
Těším se, že se nám společně podaří náš krásný a pozapomenutý kostel
oživit.
S poděkováním za pomoc i modlitby
P. Ivo Prokop

