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XXVI. ročník

11. července 2021

Světový den prarodičů a starých lidí 25. července

K příležitosti svátku uvedení Páně do chrámu a na připomínku starců
Simeona a Anny papež František vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů,
který se vždy bude konat 4. neděli v blízkosti památky Jáchyma a Anny,
Ježíšových prarodičů.
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Letos jej papež František doprovodil větou z Matoušova evangelia: „Já jsem
s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20) a doprovodil je zvláštním
videoposelstvím, které bylo zveřejněno ve Vatikánu.
Papež v něm poukázal na trojici pilířů, jejichž obnova přísluší právě nejstarší
generaci: sny, paměť a modlitba.
“Jsem s tebou po všechny dny”, to je Pánův příslib, který dal učedníkům před
vystoupením na nebesa a který dnes opakuje také tobě, drahý dědečku
a drahá babičko. Právě tobě. “Já jsem s tebou po všechny dny”, to jsou také
slova, s nimiž bych se k tobě chtěl obrátit jako biskup Říma a člověk pokročilého
věku u příležitosti tohoto prvního Světového dne prarodičů a starých lidí. Celá
církev je ti nablízku – nebo lépe řečeno, je nám nablízku – má o tebe starost,
má tě ráda a nechce tě nechat o samotě!”
Zahájil papež své poselství slovy, v nichž se sám staví po bok nejstarší
generaci. Dodejme také, že František vnímá ve svých projevech slova babička
a dědeček v širším významu a podle běžného latinskoamerického úzu je
vztahuje nejen specificky na prarodiče, ale na lidi pokročilého věku obecně.
Pán posílá své anděly
Papež připomíná, že podnětem k vyhlášení tohoto světového dne byla
pandemie, která jak říká “přišla jako nečekaná a zuřivá bouře” a dopadla
nejtvrdším způsobem právě na staré lidi, ať už v podobě nemoci samé,
odchodu nejbližších nebo formou dlouhé izolace a osamělosti. “Avšak i tehdy,
když se všechno zdá být temné, jako v těchto měsících pandemie, Pán nám
nepřestává posílat anděly, aby nás těšili v naší osamělosti a opakovali nám:
“Já jsem s tebou po všechny dny”. Říká to tobě, říká to mně, nám všem. (…)
Někdy budou mít tvář našich vnoučat, jindy příbuzných, dlouholetých přátel
nebo těch, které jsme poznali právě v této těžké chvíli. V tomto čase jsme se
naučili chápat, jak důležité jsou pro každého z nás návštěvy a objetí. Velmi mne
rmoutí skutečnost, že na některých místech ještě nejsou možné!”
A vysílá dělníky na svou vinici v každé době
Své posly však posílá Pán také prostřednictvím Božího slova, dodává
František a doporučuje každodenní četbu evangelia, modlitbu žalmů a slova
starozákonních proroků. Písmo nám pomáhá v pochopení toho, co po nás
dnes Pán žádá. “On skutečně posílá dělníky na svou vinici v každou denní dobu
(srov. Mt 20,1-16), v každém životním období. Já sám mohu dosvědčit, že jsem
obdržel povolání stát se římským biskupem ve chvíli, kdy jsem byl takříkajíc
v důchodovém věku a nepředstavoval jsem si, že bych mohl podnikat mnoho
nových věcí. Pán je nám neustále nablízku, neustále, se svým novým pozváním,
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novými slovy, novou útěchou, stále je nám nablízku. Však víte, že Pán je věčný
a nikdy neodchází do penze, nikdy.”
Papež vztahuje na nejstarší generaci Ježíšova slova, s nimiž vysílá své
apoštoly, aby mu získávali učedníky mezi všemi národy. A důrazně, dokonce
dvakrát opakuje, co je úkolem prarodičů a všech lidí pokročilých
let: “Poslouchejte dobře: Co je naším povoláním dnes, v našem věku? Střežit
kořeny, předávat víru mladým a pečovat o nejmenší. Nezapomínejte na to!
Nezáleží na tom, kolik je ti let, zda pracuješ či nikoli, zda jsi zůstal sám nebo
máš rodinu, zda ses stal prarodičem mladý nebo v pokročilejším věku, zda jsi
autonomní nebo potřebuješ pomoc, protože neexistuje žádný důchodový věk,
kdy by se odcházelo od úkolu hlásat evangelium, od úkolu předávat tradice
vnoučatům. Je třeba vydat se na cestu a především vyjít sami ze sebe
a podniknout něco nového.”
Pilíře obnovy společnosti: Sny, paměť a modlitba
Na celou sérii námitek a pochybností o vlastních silách a možnostech, které
se vynoří v mysli při těchto slovech, odkazuje na Ducha svatého, který vane,
kam chce a nic pro něho není nemožné. Pandemická krize po nás žádá,
abychom se poučili a stali se lepšími, uvědomili si vzájemnou závislost
a provázanost, a v této perspektivě obnovovali zraněnou společnost. Papež
v té souvislosti poukázal na trojici pilířů, jejichž obnova přísluší právě nejstarší
generaci: sny, paměť a modlitba.
První – totiž pilíř snů – odkazuje ke spojenectví mezi mladými a starými:
“Kdo, ne-li mladí, může převzít sny starších a pokračovat v nich? K tomu je však
třeba neustávat ve snění, v pěstování snů o spravedlnosti, míru a solidaritě…”
Ke snům vykloněným do budoucnosti se váže paměť na doby minulé. Papež
připomíná starým lidem povinnost svědčit o zkušenosti, kterou prošli.
Vzpomíná na své prarodiče, kteří zažili drama emigrace, vybízí ke vzpomínkám
na bolesti války, aby vnuci porozuměli hodnotě míru: “Připomínat je v pravém
slova smysl poslání každého člověka pokročilého věku: pamět a předávání
paměti jiným. Edith Bruck, která přežila drama Šoa, řekla že osvícení byť by
jediného svědomí stojí za námahu a bolest, jakou obnáší udržování živé
vzpomínky na to, co bylo. – A pokračuje – Paměť pro mě znamená žití (…) Bez
paměti nelze nic stavět, bez základů dům nikdy nepostavíš. A v základech
života je paměť.”
Třetí pilíř – modlitbu – uvedl František citací ze svého předchůdce papeže
Benedikta “svatého starce – jak řekl – který se nadále modlí a pracuje pro
církev”: “Modlitba starých lidí může chránit svět a pomáhat mu snad ještě
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výrazněji než usilovná snaha mnoha jiných.” Řekl to takřka na konci svého
pontifikátu v roce 2012 (Benedikt XVI., návštěva v domě “Viva gli anziani”,
2. 11. 2012). A je to krásné. Tvá modlitba je převzácným zdrojem, je jako plíce,
které církvi a světu nesmějí chybět (srov. Evangelii gaudium, 262).”
Na závěr papež dává starým lidem za vzor Charlese de Foucaulda, který žil
v Alžírsku jako poustevník a v této své periferní situaci uskutečňoval své
předsevzetí vnímat každou lidskou bytost jako bratra. (srov Frantelli tutti,
287). “Jeho příběh ukazuje, že navzdory osamělosti své vlastní pouště, je
možné přimlouvat se za ubohé celého světa a stát se vskutku všeobecným
bratrem a sestrou,” končí papež František své poselství ke Světovému dni
prarodičů a lidí pokročilého věku.
První Světový den prarodičů a starých lidí papež František vyhlásil 31. ledna
při promluvě před mariánskou modlitbou Anděl Páně. "Duch svatý ještě
dnes podněcuje v seniorech moudré myšlenky a slova: jejich hlas je cenný,
neboť chválí Boha a uchovává kořeny národů. Připomínají nám, že stáří je
darem a prarodiče jsou spojujícím článkem mezi různými generacemi, aby
mladým lidem předávali zkušenosti života i víry. Na staré lidi se mnohdy
zapomíná, nepamatujeme na toto bohatství předávaných a uchovávaných
kořenů. Proto jsem se rozhodl ustavit Světový den prarodičů a seniorů, který
se v celé církvi bude konat každou čtvrtou neděli v červenci, v blízkosti
liturgické památky sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. Je důležité, aby
se prarodiče setkávali s vnuky a naopak, protože, jak říká prorok Joel,
prarodiče před svými vnuky sní a mají vidění, kdežto vnuci poté, co načerpají
z prarodičů sílu, jdou dál a prorokují.“
Se Světovým dnem prarodičů a starých lidí jsou také spojeny plnomocné
odpustky.
Odpustky se udělují za obvyklých podmínek (svátostná zpověď,
eucharistické přijímání a modlitba na úmysl papeže) věřícím, kteří se při této
příležitosti zúčastní papežské mše ve Vatikánu nebo jiných oslav po celém
světě. Pro získání odpustků stačí také strávit přiměřené množství času
návštěvou nebo virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné
situaci. Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo
z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby,
bolesti a utrpení milosrdnému Bohu, duchovně zúčastní oslav tohoto
světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.
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Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení B, první cyklus feriálního lekcionáře.
Neděle

11. 7. – 15. neděle v mezidobí

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

13. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.

Neděle

18. 7. – 16. neděle v mezidobí

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

20. 7.
21. 7.
22. 7.
23. 7.
24. 7.

Neděle

25. 7. – 17. neděle v mezidobí

Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Sobota

26. 7.
27. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.

– památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
– památka sv. Gorazda a druhů
– památka sv. Marty
– památka sv. Petra Chrysologa, biskupa a učitele církve
– památka sv. Ignáce z Loyoly

Neděle

1. 8.

– 18. neděle v mezidobí – slavnost Porciunkule

Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

2. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.

– památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
– památka sv. Jana Maria Viannneye
– památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie
– svátek Proměnění Páně
– sv. Sixta II, papeže a druhů, mučedníků

Neděle

8. 8.

– 19. neděle v mezidobí

– památka sv. Jindřicha, císaře a vyznavače
– památka bl. Hroznaty, mučedníka
– památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
– památka Panny Marie Karmelské
– památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží

– památka sv. Apolináře, mučedníka
– památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
– svátek sv. Marie Magdalény, kajícnice
– svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
– památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze
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Oznámení:
Rozloučení s P. Jendou
Při mši sv. v sobotu 17. července poděkujeme odcházejícímu P. Turkovi za jeho
dvouleté působení v naší farnosti a budeme mu vyprošovat požehnání na další
životní cestě. Po mši sv. bude na proboštství možnost posezení, popovídání
a pohoštění.
Poutní mše v Roseči
ke cti sv. Anny se uskuteční v sobotu 24. července od 14-30 hod.
Mše u sv. Jakuba
V neděli 25. července nebude večerní mše sv. v klášterním kostele, ale
mimořádně v kostele sv. Jakuba v parku. Začátek je jako obvykle od 18.00 hod.
Porciunkulový úklid
Chtěli bychom požádat o účast při úklidu a zdobení klášterního kostela
sv. Kateřiny před porciunkulovou slavností. Úklid se uskuteční v pondělí 26. 7.
od 14.00 hod. Předem velice děkujeme všem, kdo pomohou.
Mimořádnost
V pátek 30. července bude mše sv. v proboštském kostele sloužena již ráno
od 8.00 hod. Večerní mše sv. mimořádně nebude.
Bohoslužby o „Porciunkulích“
Slavnost Porciunkule oslavíme v neděli 1. srpna. Mše sv. bude v klášterním
kostele již v předvečer v sobotu 31. července od 17.00 hod. (P. Miroslav
Štrunc), v neděli od 8.00 hod. (P. Miroslav Štrunc), v 9.30 hod. (P. Antonín
Klaret Dabrowski, OFM) a v 11.00 hod. (P. Ivo Prokop). Svátostné požehnání
a zakončení je plánováno v 14.30 hod. Večerní mše v tuto neděli nebude.
V neděli 1. srpna také mimořádně nebude mše ani bohoslužba slova
v Jarošově n/N a v Nové Včelnici. Ve Strmilově a Deštné bude bohoslužba
slova a mše sv. bude pouze v Kunžaku od 9.30 hod.
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Upozornění: v pondělí po Porciunkulích (2. srpna) mše sv. v J. Hradci
mimořádně nebude. Intence Za † a jejich rodiny bude odsloužena v místě
pobytu probošta.
Zpovídání před Porciunkulemi
Porciunkulová slavnost přináší věřícím možnost získat velké duchovní dobro –
plnomocné odpustky. Předpokladem k jejich získání je i sv. zpověď. Proto bude
rozšířená možnost k přijetí této svátosti. Ve dnech 28. – 31. července se bude
zpovídat hodinu před každou mší sv. a v případě potřeby i po mši.
V neděli 1. srpna bude možnost přistoupit ke svátosti smíření od 7.30 hod.
Kajícníky z J. Hradce prosíme, využijte možnost zpovědi v týdnu, aby se
v neděli dostalo více přespolních poutníků.
Charita hledá pracovníky
Jindřichohradecká farní charita přijme sociálního pracovníka a pracovníka
do Noclehárny sv. Antonína. Bližší informace najdete na webových stránkách
charity, případně na nástěnce v proboštském kostele.

Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a seniorů
25. července 2021
Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé přítomnosti: i v časech osamocení jsi ty mou
nadějí a důvěrou, jsi mi skálou a útočištěm od mládí! Děkuji ti, že jsi mi dal
rodinu a požehnal mi dlouhým životem. Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,
za sny, které se v mém životě již splnily, i za ty, které mě teprve čekají. Děkuji
ti za tento čas obnovené plodnosti, ke kterému mě voláš. Dej mi, Pane, více
víry, učiň mě nástrojem svého pokoje, nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než
já, jak nepřestávat snít a o tvých divech vyprávět novým generacím. Chraň
a veď papeže Františka a církev, aby světlo evangelia dosáhlo až na konec
světa. Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět, aby se utišila bouře pandemie,
chudí došli útěchy a skončily se války. Podpírej mě v mé slabosti a pomáhej mi
žít naplno každý okamžik, který mi dáváš, v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny
dny až do konce věků.
Amen
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Odcházení a mladost srdce
Přestože stěhování kněží a zvykání si na někoho dalšího je jistě náročná
záležitost a pro psychiku snad i nezdravá, vždy mě zarazí, jak málo na tyto
situace reagujeme jako věřící lidé. Reakce, které při svých přesunech
zaznamenávám, jsou ve skrze naprosto světské. (Jsou to stížnosti na biskupa,
projevy soustrasti a především stesky.) Vlastně to svědčí jen o našem
sobeckém postoji vůči církvi a neznalosti Písma svatého. Možná známe
příběhy z bible, ale číst Písmo znamená žít Slovem Božím. Abrahám vyšel
ze svého domu, ze svých představ a naučil se důvěře a trpělivosti a tak si
i ve sto letech zachoval mladost srdce. Jákob dokonce utíkal od bratra, ale pak
se zase vrátil, měl strach, ale neztratil důvěru. Josef byl mazánek, ale Bůh jej
neopustil a vedl ho přes zavržení k veliké důstojnosti. Jeremiáš pro Slovo Boží
trpěl, ale nepřestal jej hlásat. Když se izraelité konečně usadí, hned zapomínají
na svého Boha a musí se stěhovat do Babylónu, aby se rozpomenuli. Maria
s Josefem a Ježíšem se pořád někam stěhují či putují a ne vždy tam, kam by
chtěli. A svatý Petr a Pavel by také mnoho neudělali, kdyby zůstali na jednom
místě. Jak by si tedy mohli katoličtí křesťané myslet, že stabilita všeho je
základem naší víry?! Základem je zásadní ochota změnit nejen svůj život, své
bydliště, své způsoby, ale celé své smýšlení. Nemluvím zde o tradici, to je
na jiný článek, mluvím o postoji srdce.
Pokud máte faráře, který odchází, rádi, jste spojeni s těmi, kteří ho budou mít
rádi ve farnostech, kam bude poslán a s těmi, kteří ho měli rádi v těch
farnostech, kde působil. Pokud ne, modlete se, aby se napravil a v budoucnu
sloužil lépe v nové situaci, podle vůle Boží. Možná, že nemáme rádi nové
výzvy, ale Bůh ano. Můžeme tyto podněty života přijímat s radostí, co nového
nás Bůh chce naučit, tím, že zasáhne do naší duchovní pohodlnosti
a zvykovosti. Všichni se musíme vydat na cestu, zda to bude pouští, či luhem
záleží jen na Duchu, který promlouvá přímo do našeho srdce. Zůstaneme-li
na místě, naše srdce zestárne a ztvrdne a uslyšíme už jen sami sebe.
Zaposlouchejme se tedy do hlasu Ježíše Krista, který nás s láskou vede,
možná jinými cestami, ale ke stejnému cíli.
P. Jenda Turek.
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Pouť k Panně Marii Karmelské v Kostelním Vydří
Pátek 16. 7.
Sobota 17. 7.
Neděle 18. 7.

mše v 8.00 hod. a v 10.00 hod.
mše sv. v 19.00 hod., adorace do 24:00 hod.
mše sv. v 7.00, 8.00, 9.30 a 11.00 hod,
svátostné požehnání v 14.30 hod.
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Úmysly mší sv. od 12. do 25. července 2021
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 12. 7.

P Za Boží požehnání pro
Tomáše Szomla

Po 19. 7.

P Za Charitu v J. Hradci

Út 13. 7.

K Za † Ivo Kloboučníka
a jeho † rodiče

Út 20. 7.

K Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl

St 14. 7.

P Za † Jana Košnera

St 21. 7.

P Za † Hermínu
Tulisovou a Růženu
Hůlkovou

Čt 15. 7.

K Za naplnění povolání
Adama Heteše

Čt 22. 7.

K Na poděkování za 50
let života

Pá 16. 7.

P Za † Milana Váňu, jeho Pá 23. 7.
rodiče a prarodiče

P Na poděkování za 35
let společného života

So 17. 7.

P Za † z rodiny Kolářů,
Tejčků, Princů a duše
v očistci

So 24. 7.

P Za † Emu a Miroslava
Haškovy

P: Za farnosti
K: Za uzdravení a
obrácení matky zetě

Ne 25. 7.

P: Za farnosti
18.00 kostel sv.
Jakuba v parku: Za
rodiče Müllerovy,
syna Františka
a dceru Ludmilu

Ne 18. 7.
16. neděle
v mezidobí

17. neděle
v mezidobí
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Úmysly mší sv. od 26. července do 8. srpna 2021
Po 26. 7.

P Na poděkování za 85 let Po 2. 8.
života

Mše sv. mimořádně
nebude

Út 27. 7.

K Za Boží požehnání pro
Štefana Kováče

Út 3. 8. K Za Jitku Tančincovou

St 28. 7.

P Za † manžela Markovy
a dceru Zdeňku

St 4. 8.

P Za † z rodiny
Maurerovy

Čt 29. 7.

K Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl

Čt 5. 8.

K Za rodinu Hanzalovu
a Petrákovu
a duše v očistci

Pá 30. 7.
!!! 8.00

P Za naplnění povolání
Adama Heteše

Pá 6. 8. P Za Vladimíra
Knoblocha řečeného
Medvěd

So 31. 7. !!! K Za manželku Evu a celou So 7. 8. P Za † Libuši Markovou
rodinu Roubalovu
a její vnučku Petru
Ne 1. 8.
slavnost
Porciunkule

8.00 K: Za farnosti
9.30 K: Za † františkány
z J. Hradce a jejich
přátele
11.00 K: Za uzdravení
a obrácení matky zetě

Ne 8. 8.
P: Za farnosti
19. neděle K: Za † Ludmilu
v mezidobí Kopečnou, manžela
Františka, syny Karla
a Miroslava, zetě
Karla a Zdeňka a duše
v očistci

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost – proboštství Jindřichův
Hradec, Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec  728 995 603,
mail: prokop.ivo@dicb.cz
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 4. 8. 2021.
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