27 / 2020
XXV. ročník

Úmysly mší svatých od 2. do 15. listopadu 2020
Vládními opatřeními je počet účastníků bohoslužeb omezen
na maximální počet 2 osob.
Z tohoto důvodu bude mše přístupná po předchozí domluvě pouze tomu, kdo má
v daný den zapsanou intenci.
Po 2. 11.

Út 3. 11.

Za všechny věrné
zemřelé

Po 9. 11.

Za milost a dary
Ducha Svatého pro
Honzu a Dominika

Za † kamarády
a kamarádky
Za živé i † z rodiny
Kopečných,
Hnízdilových, Králových
a Přibylových
Za bratra Ladislava
a rodiče Lackovy
a Machovy
Za rodiče a jejich
nenarozené děti

Út 10. 11.

Za Anežku Žílovou
a rodinu

St 11. 11.

Za padlé vojáky
75. pěšího pluku

Čt 12. 11.

Za † otce a další
† z rodu Soppe

Pá 13. 11.

Za živé i † z rodin
Duškových,
Doležalových
a Janíčkových

So 7. 11.

Za † Marii Gregorovou

So 14. 11.

Ne 8. 11.
32. neděle
v mezidobí

Za farnosti
Za † sestru Marii

Ne 15. 11.
33. neděle
v mezidobí

Za † manžela, oboje
rodiče a duše
v očistci
Za farnosti
Za Štěpána
Veselého

St 4. 11.

Čt 5. 11.

Pá 6. 11.
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1. listopadu 2020

Slavnost všech svatých

Autorem obrazu je Blahoslavený fra Angelico, OP
(vlastním jménem Jan z Fiesole) 1395 -1455

Vážení čtenáři, milí farníci,
povolání kněze v duchovní správě s sebou přináší časté setkávání s lidmi,
objíždění farností a jednání s úřady. Kněz neustále s někým hovoří, něco
organizuje, někam spěchá. Vlivem protiepidemických opatření toto všechno
téměř ustalo. Asi každý z vás by mohl uvést podobnou zkušenost, jak se nyní
něco v jeho životním rytmu změnilo. Spoustu toho nemůžeme, ale naštěstí se
otvírají i nové možnosti.
Já jsem najednou našel více času na modlitbu za farnosti. Nemluvím nyní tolik
o Bohu, ale snažím se spíše hovořit s ním o lidech, kteří potřebují pomoc
a povzbuzení. Najednou mohu strávit hodinu denně před Nejsvětější svátostí.
Prosím při tom Pána, aby nám nedošla trpělivost, síly, životní potřeby, aby
nedošlo v našem životě k chaosu a beznaději. Snažím se, aby se z mé kanceláře
stala spíše „mnišská cela“, v níž bych mohl sloužit farnosti modlitbou. Uvědomil
jsem si, že se nyní stávám poněkud podobný kontemplativnímu řeholníkovi,
který není tolik činný navenek, ale o to víc může pro druhé udělat uvnitř svého
pokojíku, před Bohem. Tak se snažím duchovním způsobem podporovat úsilí nás
všech, abychom v pokoji překonali to, co nás tak omezuje a tíží a někdy i docela
silně štve.
Přesto však není proboštský úřad uzavřený a individuální duchovní péči rádi
nadále poskytujeme. Nemusíte mít obavu se na nás obrátit, pokud potřebujete
nějaké naše duchovní služby nebo si třeba jen po telefonu popovídat. Také farní
Charita nadále pracuje a nabízí pomoc. Podrobnosti naleznete v samostatném
článečku v tomto čísle Zpravodaje.
Svátky, při nichž vzpomínáme na naše zemřelé, letos nemůžeme prožívat při
společných bohoslužbách, ale snad se nám podaří alespoň zajistit přímý přenos
mše sv. v neděli 1. listopadu a to od 9.00 hod. Bude tentokrát sloužena za lékaře,
zdravotnický personál i pacienty naší jindřichohradecké nemocnice. Prosím,
abyste se k tomuto úmyslu připojili. Na „dušičky“ 2. listopadu bude každý z kněží
sloužit tři mše sv., navštívíme také hřbitovy v našem okolí a požehnáme je
s modlitbou za zemřelé, zvláště za ty, kdo nás opustili v tomto roce. Možnosti
k získání plnomocných odpustků pro zemřelé jsou nyní velmi rozšířeny, jak se
dočtete také v samostatném pojednání.
Modlitba překonává vzdálenost mezi lidmi a překonává i vzdálenost mezi
naším světem a světem „na druhém břehu“, světem budoucího věku a nového
života. Podobně i oběť mše sv., ať je sloužena za účasti množství věřících, či jako
nyní v soukromí, neztrácí svou působnost a přináší požehnání živým i zemřelým,
přítomným i nepřítomným. Vždyť i kalvárská oběť Pána Ježíše Krista, jíž je mše

Arcibiskup Aupetit:
Pandemie si žádá ohleduplnost, nikoliv teror
Každý den jsme zasypáváni čísly o počtech nakažených a úmrtí způsobených
koronavirem, která rozsévají ve společnosti strach. My ale nepotřebujeme strach,
nýbrž obyčejnou opatrnost a zdravý rozum, abychom se opravdu vyrovnali
s problémem, varuje pařížský arcibiskup Michel Aupetit.
Není to poprvé, co arcibiskup hlavního francouzského města apeluje v souvislosti
s pandemií na zdravý rozum. Sám má za sebou dvě desetiletí lékařské praxe
a ve chvíli, kdy byl nový koronavirus a jeho léčba ještě velkou neznámou, hlásil se
jako dobrovolník do nemocnice, kdyby byla o lékaře nouze. K tomu nicméně
nedošlo. Nyní v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas volá po návratu k realitě
a zachování střízlivého pohledu na proporce choroby Covid-19. Připomíná,
že daleko víc lidí umírá na infarkt nebo nádory. Kdyby nás každý den v tisku
informovali, kolik lidí zemřelo na rakovinu, byli bychom vystrašeni ještě daleko víc,
konstatuje arcibiskup Aupetit:
“Záleží nám na společném dobru a měli bychom být tedy navzájem ohleduplní.
Opatrnost ovšem neznamená teror nebo atmosféru násilí. Vidím, že ti, kdo
dokonale nesplňují stále se měnící zásady chování, jsou vystaveni agresi, dokonce
i fyzické, zachází se s nimi takřka jako s vrahy. Je zřejmé, že toto je přehnaný přístup
k opatrnosti. Té je samozřejmě potřeba, je to naše povinnost, rovněž jako křesťanů.
Nejvíc ze všeho nám v tom všem ale schází zdravý rozum.”
Pandemie znovu připomněla dnešnímu člověku jeho smrtelnost. Avšak strach
ze smrti nás nesmí paralyzovat, dodává arcibiskup Aupetit. Vědomí smrtelnosti má
pomáhat k docenění každé konkrétní chvíle a otevírat nás perspektivě života
po smrti, říká pařížský arcibiskup.
„Když jsem byl lékařem, stávalo se, že jsem někomu zachránil život - jak se
hovorově říká. Ve skutečnosti jsem ale život nezachránil, pouze jsem pomohl, aby
pacient mohl ještě několik dalších let žít. A měl jsem z toho radost, byla to moje
profese. Jako lékař jsem však nemohl život zachránit, protože na konci se stejně
objeví smrt. Přijde v každém případě, dříve či později. Nyní mně jako křesťanovi
a knězi nejde o to, abych někomu zachraňoval život, ale abych člověku pomáhal
vejít do života, do života v hojnosti. Předávám život, který je silnější a větší než
ohraničený tělesný život, v němž se dnes nacházíme, ale který nemá poslední
slovo."
Říká pro Vatikánský rozhlas pařížský arcibiskup Michel Aupetit.

rozdělení. S pokorou ji všude, kde je to nařízené, nosím a rozjímám při tom Ježíšova
slova: „Dávejte císařovi, co je císařovo a Bohu, co je Božího“ (srov. Mat 22, 21).
Další rozdělení vniklo přímo do církve a přímo do nejposvátnějšího okamžiku,
svatého přijímání. Mistrovský tah ďáblův! Přijímat na ruku nebo do úst? Kolik
dohadů a kolik nevraživosti dokonce přímo při aktu samotném. Sám jsem od svého
křtu nikdy na ruku nepřijímal a dost dlouho jsem vzdoroval. Pak jsem si ale
uvědomil, že rozdělení je horší, než konat něco v rozporu s mým zvykem, ale ne
v rozporu s povolením církve...
Druhým problémem kromě rozdělení je obrovská frustrace lidí. Řada lidí žije
v obrovském strachu, jiní cítí vyhoření, neboť přišli o základní kámen, na kterém
založili svůj život, a tím je jedním slovem hedonismus. Diskotéky, pitky, neustálé
cestování, ale také nakupování a hromadění zbytečností. Řada lidí přišla o práci,
nebo žijí v obavě, že o ni přijdou.
A co my křesťané? Co říká v Písmu sám Ježíš? Buďte světlem a solí světa! Máme
tedy přinášet naději a radost do této temnoty. Ale jak můžeme, když řada z nás
sama v temnotě žije? Musím především přestat podléhat všemu tomu pesimismu,
reptání a obviňování. Musím obnovit skutečný vztah ke Kristu, vnitřní usebranost
v modlitbě. Jak, když jsou kostely většinou zavřené? Musím být vynalézavý, v řadě
z nich podávají svaté přijímání, mši svatou mohu prožít on-line, mohu se obracet
k Matce Boží v modlitbě růžence a především se musím zcela otevřít Božímu vedení.
Teď je ten čas k tomu, nechat se Bohem vést tam, kam nechceme. Je čas k tomu
naprosto podlehnout Boží vůli. Jen On ví, co je pro nás dobré.
Přestaňme být jako pohani a zanechme posuzování situace podle logiky tohoto
světa jako by Bůh neexistoval. Je fatální tragédií zemřít? Ne! Ale je fatální tragédií
zemřít nezaopatřen, nesmířen, nemilován a nedoprovázen. Je hlavním cílem života
žít co nejdéle? Ne! Ale je nutné život naplnit láskou ke všem, schopností odpouštět,
nechat si odpustit. Máme řadu světců, kteří zemřeli v dětském věku. Je fatální
tragédií onemocnět? Ne! Ale je chybou neumět nemoc přijmout a z lásky k Bohu jí
přidružit k utrpení Krista na kříži.
O tom o všem musím rozjímat a za to všechno se modlit. A to hodně. Obrátit
tuto situaci lze totiž jedině na kolenou pod křížem. Potom je potřeba otevřít oči
a svými skutky ve svém okolí toto poslání naplňovat. Snažme se chápat lidi
vystrašené, naštvané, vyhořelé, vyslechněme je, nechme je vypovídat
a s porozuměním je povzbuzujme. A mějme je rádi, ve všech žije Kristus. Modleme
se za naše politiky, nemají to jednoduché, prosme, aby nepodléhali pokušením,
která na ně číhají, i to je úklad ďáblův, který v posledku směřuje proti nám všem.
Buďme stateční a radostní. Je to náš úkol. Nezklamme našeho milovaného Pána,
je s námi po všechny dny až do skonání světa (srov. Mat 28, 20).
Převzato z www.sklenenykostel.net

sv. zpřítomněním, proběhla za účasti maličkého počtu osob, těch Kristu
nejvěrnějších, a přesto přinesla spásu celému světu, lidem věch časů a národů.
Zmrtvýchvstání Páně, ta nejdůležitější událost, se stala dokonce úplně osaměle,
uprostřed noci, bez svědků, jen za přítomnosti andělů. A přesto otvírá vstup
do nebe nám i našim blízkým, kteří jsme tam nebyli.
Tak se netrapme přemýšlením nad tím, co všechno nyní nemůžeme, ale
využijme to, co nám stále zůstává a co nám nemůže nikdo vzít či zakázat –
modlitbu a společenství s Bohem, důvěru v budoucnost, která je v jeho rukou
a spolehnutí na jeho milosrdenství a dobrotu. Povzbuzujme se střelnými
modlitbami, četbou Písma i milosrdnými skutky a děkujme Bohu i dobrým lidem.
Vždyť slavnost Všech svatých i „dušičky“ jsou v první řadě svátky vděčnosti.
Vděčnosti lidem, i Bohu, který nás zachraňuje a obdarovává a je silnější než naše
hříchy, nemoci a smrt.
Na závěr bych chtěl požádat, abyste v případě nemoci neodkládali svátost
pomazání nemocných a zavolali si kněze co nejdříve domů. Rádi přijdeme.
Nenechávejte to prosím až na chvíli, kdy se ocitnete v nemocnici, kam je nyní
pro duchovní velmi omezený přístup.
Váš probošt Ivo Prokop

Nenarodili jsme se k smrti, nýbrž ke vzkříšení
Homilie papeže Františka na zádušní mši za zesnulé kardinály a biskupy
v roce 2019, bazilika sv. Petra
Naslouchali jsme čtením, která nám připomínají, že jsme přišli na svět,
abychom byli vzkříšeni. Nenarodili jsme se k smrti, nýbrž ke zmrtvýchvstání.
Jak totiž píše v druhém čtení svatý Pavel, máme již »svou vlast v nebi« (Flp 3,20),
a Ježíš praví v evangeliu, že budeme vzkříšeni v poslední den (srov. Jan 6,40).
A v prvním čtení je také myšlenka na vzkříšení, která podněcuje Judu
Makabejského k »dobrému a šlechetnému jednání« (2 Mak 12,43). Můžeme se
dnes také ptát: k čemu mne podněcuje myšlenka na vzkříšení? Jak odpovídám
na svoje povolání ke vzkříšení?
První pomoc nám přichází od Ježíše, který v dnešním evangeliu říká: »kdo ke
mně přijde, toho jistě neodmítnu« (Jan 6,37). A toto je jeho pozvání: »Pojďte ke
mně« (Mt 11,28). Jít k Ježíši, který žije, očkovat se proti smrti, proti strachu, že
všechno skončí. Jít k Ježíši - to může vypadat jako samozřejmá a povšechná
duchovní pobídka. Pokusme se ji konkretizovat kladením otázek, například
těchto: Když mi dnes procházely rukama úřední spisy, přiblížil jsem se k Pánu?

Učinil jsem z toho důvod k rozhovoru s Ním? A spatřoval jsem Pána v lidech,
které jsem potkal? Uvedl jsem je k Němu ve své modlitbě? Anebo jsem všechno
dělal jen zahloubán do svých myšlenek, těšil se jen z toho, co se mi dařilo,
a stěžoval si na to, co mi nešlo? Zkrátka, žiju cestou k Pánu anebo kroužím kolem
sebe? Jakým směrem jdu? Snažím se jen působit dobrým dojmem, hájit svoji
roli, svůj čas a svůj prostor? Anebo jdu k Pánu?
Ježíšův výrok je zarážející: kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu. Jako by
naznačoval, že křesťan, který k Němu nepřijde, bude odmítnut. Pro toho, kdo
věří, neexistuje prostřednost. Nelze být s Ježíšem a kroužit kolem sebe. Život
s Ježíšem je vycházení k Němu.
Celý život je vycházení: z matčina lůna se vychází na svět, z dětství se vstupuje
do dospívání, z adolescentního věku do dospělosti a tak dále, až k vyjití z tohoto
světa. Dnes, kdy se modlíme za naše bratry kardinály a biskupy, kteří vyšli
z tohoto života vstříc Vzkříšenému, nesmíme zapomenout na vycházení, které
je nejdůležitější a nejobtížnější a dává smysl všemu ostatnímu, totiž vyjití z nás
samých. Jedině vyjdeme-li ze sebe, otevíráme dveře vedoucí k Pánu. Prosme
o tuto milost: „Pane, denně toužím jít po cestách s ostatními k Tobě. Pomoz mi,
abych vyšel ze sebe a šel v ústrety Tobě, který jsi život.“
Druhou myšlenku, týkající se vzkříšení bych rád přejal z prvního čtení,
ze šlechetného gesta Judy Makabejského vůči mrtvým. Když jej konal – je psáno
– že »myslel na nádhernou odměnu, která je uchována těm, kdo zesnou
ve zbožnosti« (2 Mak 12,45). Zbožné myšlenky tedy plodí nádhernou odměnu.
Zbožnost ve vztahu k druhým otevírá brány věčnosti. Skloněním se k potřebným
službou vzniká předsíň ráje. Pokud totiž, jak říká sv. Pavel, »láska nikdy
nepřestává« (1 Kor 13,8), pak právě ona je mostem spojujícím zemi s nebem.
Můžeme se tedy ptát, zda po tomto mostě jdeme: nechám se dojmout situací
někoho, kdo je v nouzi? Umím plakat pro někoho, kdo trpí? Modlím se za ty,
na které nikdo nemyslí? Pomáhám někomu, kdo mi to nemůže oplatit? To není
prostoduchost, není to laciná láska. Jsou to otázky života, otázky vzkříšení.
A nakonec třetí podnět ke vzkříšení. Vezmu jej z Duchovních cvičení, kde
sv. Ignác vybízí, abychom si před důležitým rozhodnutím představili, že na konci
dní staneme tváří v tvář Bohu. Jsme neodkladně povoláni tam stanout. Je to cíl
všech. Každé životní rozhodnutí přijaté z této perspektivy je proto nasměrováno
dobře, neboť přibližuje ke vzkříšení, jež je smyslem a účelem života. Jako je start
určen cílem a setba posouzena sklizní, tak je život dobře posouzen svým
koncem, svým účelem. Svatý Ignác píše: „Když uvážím, jak mi bude o soudném

dni, mám přemýšlet o tom, jak bych se v té chvíli vzhledem k nynější věci chtěl
rozhodnout. A pravidlo, které potom budu chtít, abych zachoval, zachovat nyní“
podzimní brzké smrákání je znamením Krista, který protrhává temnoty smrti,
loučení a stesku, svým světlem naděje ve spásu a znovushledání. Ježíš a smrt se
navzájem vylučují. Světlo svící nám připomene, že jsme zcela obklopeni jeho
laskavou přítomností, jeho světlem, jeho láskou. Jsme obklopeni životem, který
se nám chce dávat ve stále plnější míře. Vždyť Ježíš, přišel, abychom měli život
a měli ho v plnosti.
P. Jenda Turek.

Nic se neděje mimo vůli Boží.
autor Eduard Kastner
Již osmý měsíc prožíváme dobu „covidovou“. Dost dlouho na to, abychom si
všichni, zvláště my křesťané, ujasnili, co to pro nás znamená.
Na prvním místě je třeba říci, že se to jistě neděje mimo Boží vůli. Netřeba
spekulovat do jaké míry Bůh sám něco takového zamýšlel, ale nepochybně o tom ví
a věc dopouští. A v každém okamžiku je v tom s námi!
Sám jsem si uvědomil, že jsem již řadu let říkal, že toto nekonečné hromadění
majetku, pohodlí, luxusu, zábavy a prázdnoty, ke kterému dochází v západním světě
na úkor světa chudého, nemůže trvat věčně. Že se musí něco stát. A když to přišlo,
jsem zaskočen. Nepatřím nakonec taky k těm mnoha „nalakovaným“ křesťanům
(jak říká papež František), kteří si pouze k pohodlnému životu přidali bonus
v podobě chození do kostela a více či méně duchovního života? Po zpytování
svědomí jsem dospěl k závěru, že nevím. Ale s naprostou jistotou a odhodláním
jsem řekl Bohu, že takovým být nechci!
Co tedy vlastně nabízí tato situace křesťanovi k jeho růstu ve víře, naději a lásce?
Na prvním místě začít brát Písmo svaté a nauku církve skutečně vážně! Ono se to
krásně rozjímá nad utrpením našeho Pána Ježíše Krista, nad pronásledováním
prvních křesťanů, nad mučednickou smrtí mnoha mužů a žen církve, když objektivně
vím, že mi nic moc nehrozí. Beru vážně slova světců, že budou rádi trpět příkoří,
nemoci, mučení, pokud to bude pro Krista? A pro Krista to je vždy, když je to z lásky
k Bohu, pro víru v Něho a s vědomím naděje, že s Ním bude jednoho dne má duše
v nebi.
Prosím Ducha Svatého, aby mi dal schopnost rozlišit znamení doby a navzdory
mým názorům a postojům jednat podle Něho?
První, co se mi s pomocí jedné řeholnice ukázalo jako důležitá věc, je rozdělení.
Ale vždyť o to, jak rozeštvat lidi, jde ďáblovi na prvním místě! Stačí se podívat, jak
jsou lidé agresivní kvůli nošení roušek. Dokonce se kvůli tomu, alespoň v Praze,
fyzicky napadají! Mám na roušky svůj názor, ale je potřeba na prvním místě předejít

Několik myšlenek k dušičkovému času
Po slavnosti Všech svatých si připomínáme všechny zemřelé. Obé v sobě
zahrnuje jednu křesťanskou radost. Totiž radost z vykoupení: Tam kde je Ježíš,
je život v plnosti a to dokonce život věčný. Slavnost všech svatých a vzpomínka
na zesnulé není o zemřelých ani o smrti, ale o životě a živých v plnosti. Ježíš nám
stále připomíná, abychom se nebáli, vždyť On přemohl nejen svět ale i smrt
samotnou. Čeho bychom se tedy ještě mohli bát? Vždyť není nic, co by nás
ve světě mohlo odloučit od lásky Kristovi.
Se všemi svatými se radujeme z Boží veliké milosti, kterou nás každodenně
zahrnuje. Se všemi zemřelými prožíváme naději na plné společenství s Bohem.
Kdo by ještě mohl být při pohledu na křesťanské hroby smutný? Pro nás je hrob
znamením, že smrtí vůbec nic dobrého nekončí, ale to opravdové dobrodružství
života začíná. Samozřejmě je pro nás život po odchodu duše z tohoto světa
z velké části tajemstvím. To však neznamená, že je temný, nebo truchlivý.
Dovoluji si tvrdit, že pro ty, kteří žijí svůj život naplno s Kristem již nyní, se smrtí
vůbec nic nezmění, jen se jejich život stane intenzivnější. Nejlepší přípravou
na setkání s Kristem tváří v tvář je tedy, podle mého soudu, setkávat se s Kristem
co nejvíce a co nejčastěji již nyní. Ve víře a naději hledíme na Kristovu tvář
a máme účast na jeho vykoupení. Tvoříme společenství s Bohem s Pannou Marií,
se všemi Božími přáteli, které prosíme o přímluvu i s těmi, za které se sami
přimlouváme.
Ve skutečnosti totiž není rozdíl v tom, zda k životu směřujeme, nebo jsme již
práh života v plné Boží přítomnosti překročili. Jediný rozdíl je v možnosti, kterou
máme jen v tomto současném životě a tou je svobodná volba vydat se do rukou
Božích, zcela mu odevzdat svůj život i životy svých blízkých, přátel i nepřátel.
Můžeme se svobodně rozhodnout být Božími přáteli a žít v jeho přítomnosti,
hledět na jeho tvář. Boží láskyplný pohled zbavuje naši duši strachu a všech
obav. V Božím pohlazení je pokoj, radost, láska, jistota. Jen v Boží přítomnosti
má všechno svůj smysl a v jeho prozřetelnosti nabývají na významu i pro nás
těžké, nebo nepřijatelné věci, události a vztahy. Vždyť sám Bůh chce, abychom
si zvolili život.
O tom všem nás ujišťuje i jen krátký pohled na plamen svíčky, rozsvícené
na hrobě, nebo doma, při vzpomínce na naše zemřelé. Světlo je opravdovým
svědectvím "dušičkového" času. Je to čas světla, ne tmy. Světlo svící narušující

(Duchovní cvičení, 187). Může to být užitečné cvičení, abychom se na skutečnost
dívali Pánovýma - nejenom svýma - očima, dívali se do budoucnosti, ke vzkříšení
a nejenom na dnešek, který pomíjí, a uskutečňovali rozhodnutí, která mají
příchuť věčnosti, chuť lásky.
Vycházím každý den ze sebe k Pánu? Mám zbožné myšlenky a skutky
ve vztahu k těm, co jsou v nouzi? Přijímám rozhodnutí tváří v tvář Bohu?
Nechme se vyprovokovat alespoň těmito třemi podněty. Budeme
ve větším souladu s Ježíšovou touhou z evangelia: neztratit nikoho z těch, které
mu Otec dal (srov. Jan 6,39). Uprostřed mnoha hlasů světa, které zamlčují smysl
života, slaďme se s vůlí Ježíše, který vstal z mrtvých a žije. Čiňme z dneška, který
žijeme, úsvit vzkříšení.
Převzato z www. radiovaticana.cz, přeložil Milan Glaser

Možnost získat dušičkové odpustky
bude kvůli pandemii prodloužena
Apoštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference prodloužila
dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých již týden
před dušičkami. Kromě toho Apoštolská penitenciárie z pověření papeže
Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý
listopad.
Jednotlivé možnosti
1. Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou
kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby.
Podmínky:
v daný den
- návštěva kostela nebo kaple,
- modlitba Otčenáš,
- modlitba Věřím,
- modlitba na úmysl Svatého Otce,
- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
- svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

2. Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8.
listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli osm dní
od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínky:
v daný den
- návštěva hřbitova,
- modlitba za zesnulé,
- modlitba na úmysl Svatého Otce,
- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
- svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.
3. Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou
získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie. Podmínky:
- v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov,
- zříci se jakéhokoli hříchu,
- vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého
Otce jakmile to bude možné,
- pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) nebo vykonat
skutek milosrdenství spojený s obětováním svých těžkostí Bohu.

kruchtou je otevřena denně od 7.30 do 17.00 hod. Individuální duchovní péče
je stále možná, tudíž lze při zachování protiepidemických opatření přistoupit
ke zpovědi i k svatému přijímání, případně přijmout svátost nemocných.

Vybídnutí k modlitbě
I když se nyní dočasně nemůžeme scházet v kostelích, můžeme se spojit alespoň
duchovně v modlitbě. Vždy ve 20.00 hod. je vhodné se pomodlit růženec,
případně korunku k Božímu milosrdenství nebo Litanie v době nákazy a tak
pomoci k odstranění všeho zlého, co se spolu s koronavirem šíří v naší zemi
i v celém světě.
FARNÍ CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC OBNOVUJE DOČASNOU SLUŽBU PRO
SENIORY
S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ SITUACI NABÍZÍ FARNÍ CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC OD
STŘEDY 21. 10. 2020 SENIORŮM VE VĚKU 60+ V RÁMCI OBCE S ROZŠÍŘENOU
PŮSOBNOSTÍ JINDŘICHŮV HRADEC SLUŽBU - NÁKUP ZÁKLADNÍCH POTRAVIN,
DROGERIE A VYZVEDNUTÍ LÉKŮ. SLUŽBA BUDE VŠEM SENIORŮM POSKYTNUTA
ZDARMA, KLIENTI UHRADÍ POUZE NÁKUP POŽADOVANÉHO ZBOŽÍ.
Od pondělí do pátku od 8:00-15:00 volejte na tel.: 731 402 982.

Oznámení:
Intence na příští rok

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE

Od 1. listopadu bude možno zadávat úmysly mší svatých na rok 2021.
Doporučujeme k tomu využít mail případně telefon.

Sbírka na charitu

Neděle 1. 11. – slavnost Všech svatých (31. neděle v mezidobí)

Sbírka plánovaná na neděli 8. listopadu je zrušena.

Pondělí 2. 11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Úterý 3. 11. – památka sv. Martina de Porres, řeholníka
Středa 4. 11. – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Nový Katolický týdeník ke stažení zdarma
Po dobu mimořádných vládních opatření, bude možné stáhnout si aktuální číslo
Katolického týdeníku zdarma prostřednictvím internetu na webových stránkách.
Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání
Katolického týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link na
náš web můžete rozesílat libovolně svým příbuzným a přátelům, aby i oni mohli
využít této možnosti.

Otvírací doba kostela
Proboštský kostel je i nadále 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. Zadní část kostela pod varhanní

Neděle 8. 11. – 32. neděle v mezidobí
Pondělí 9. 11.
Úterý 10. 11.
Středa 11. 11.
Čtvrtek 12. 11.
Pátek 13. 11.

– svátek Posvěcení lateránské baziliky
– památka Lva Velikého, papeže a učitele církve
– památka sv. Martina, biskupa
– památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
– památka sv. Anežky České, panny

Neděle 15. 11. – 33. neděle v mezidobí

