21/2021
XXVI. ročník

17. října 2021

1

Jeden bohatý muž jde Ježíši naproti, když "se vydával na cestu" (Mk
10,17). Evangelia nám mnohokrát představují Ježíše "na cestě", jak kráčí po
boku člověka a naslouchá otázkám, které přebývají v jeho srdci a hýbou jím.
Tak nám zjevuje, že Bůh nepřebývá v nějakých aseptických a klidných
místech, daleko od reality, ale kráčí s námi a oslovuje nás, ať jsme kdekoli, na
někdy hrbolatých cestách života. A dnes, když zahajujeme tuto synodální
cestu, začněme tím, že se budeme ptát sami sebe - papeže, biskupů, kněží,
řeholníků a řeholnic, bratří a sester laiků: Ztělesňujeme my, křesťanské
společenství, styl Boha, který kráčí dějinami a podílí se na událostech lidstva?
Jsme ochotni vydat se na dobrodružnou cestu, nebo se ve strachu z
neznámého raději uchýlíme k výmluvám typu "není to třeba" či "takhle se to
dělalo vždycky"?
Vytvořit synodu znamená jít společně po stejné cestě. Podívejme se na
Ježíše, který se na cestě nejprve setkává s bohatým člověkem, pak naslouchá
jeho otázkám a nakonec mu pomáhá rozpoznat, co má dělat, aby měl věčný
život. Setkávání, naslouchání, rozlišování: tři slova synody, na která bych se
rád zaměřil.
Setkávání. Evangelium dnes začíná zážitkem setkání. Za Ježíšem jde muž,
poklekne před ním a položí mu rozhodující otázku: "Dobrý Mistře, co mám
dělat, abych měl věčný život?" (v. 17). Takto důležitá otázka vyžaduje
pozornost, čas, ochotu vyjít druhému vstříc a nechat se vyzvat jeho
neklidem. Pán neuhýbá, není rozmrzelý ani znepokojený, naopak, zůstává s
ním. Je k dispozici pro setkání. Nic ho nenechává lhostejným, všechno ho
zajímá. Setkání s tváří, setkání s pohledem, sdílení příběhu každého člověka:
to je Ježíšova blízkost. Ví, že setkání může změnit život. Evangelium je plné
setkání s Kristem, která povznášejí a uzdravují.
Druhé slovo je naslouchání. Skutečné setkání se rodí pouze z naslouchání.
Ježíš skutečně naslouchá otázce tohoto člověka a jeho náboženskému a
existenciálnímu neklidu. Nedává obřadnou odpověď, nenabízí předem
připravené řešení, nepředstírá laskavou odpověď jen proto, aby se ho zbavil
a pokračoval v cestě. Naslouchá mu. Ježíš se nebojí naslouchat srdcem, nejen
ušima. Jeho odpověď totiž není pouhým zodpovězením otázky, ale umožňuje
onomu bohatému člověku vyprávět jeho vlastní příběh, svobodně o sobě
mluvit. Kristus mu připomíná přikázání a on začíná vyprávět o svém dětství, o
své duchovní cestě, o tom, jak se snažil hledat Boha. Když nasloucháme
srdcem, stane se toto: druhý člověk se cítí přijat, není odsuzován, může
svobodně vyprávět o své vlastní zkušenosti a duchovní cestě.
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Ptejme se sami sebe: Jak jsme na tom v církvi s nasloucháním? Jak je na
tom "sluch" našeho srdce? Umožňujeme lidem, aby se projevili, aby kráčeli
ve víře, i když mají těžké životní cesty, aby přispívali k životu společenství,
aniž by jim v tom někdo bránil, odmítal je nebo je odsuzoval? Uspořádat
synodu znamená vydat se stejnou cestou, jakou se vydalo Slovo, které se
stalo člověkem: znamená to jít v jeho stopách a naslouchat jeho slovu spolu
se slovy ostatních. Je to objevování s úžasem nad tím, že Duch svatý vane
stále překvapivějším způsobem, aby naznačil nové cesty a jazyky. Je to pro
všechny pomalé, možná únavné cvičení, naučit se naslouchat jeden druhému
- pro biskupy, kněze, řeholníky a laiky - a vyhnout se umělým a povrchním
reakcím. Duch nás žádá, abychom naslouchali otázkám, úzkostem a nadějím
každé místní církve, každého lidu a národa. A také je třeba naslouchat světu,
výzvám a změnám, které nám přináší. Neizolujme svá srdce, nenechme se
zaslepit svými jistotami. Naslouchejme.
Nakonec rozlišujte. Setkání a vzájemné naslouchání není samoúčelné,
nenechává věci tak, jak jsou. Naopak, když vstoupíme do dialogu, klademe si
otázky, jsme na cestě a nakonec nejsme stejní jako předtím, jsme
proměněni. Dnešní evangelium nám to ukazuje. Ježíš cítí, že muž před ním je
dobrý a zbožný a dodržuje přikázání, ale chce ho vést dál než jen k
dodržování předpisů. V dialogu mu pomáhá rozlišovat. Navrhuje mu, aby se
podíval do svého nitra, ve světle lásky, kterou ho miluje on sám, když na něj
hledí (srov. v. 21), a v tomto světle rozeznal, na čem jeho srdce skutečně lpí.
A pak zjistí, že pro něj nebude dobré přidávat další náboženské úkony, ale
naopak vyprázdnit se: prodat to, co okupuje jeho srdce, aby udělal místo
Bohu.
Drazí bratři a sestry, mějte dobrou společnou cestu! Kéž jsme poutníky
zamilovanými do evangelia, otevřenými překvapením Ducha. Nenechme si
ujít milostivé příležitosti k setkání, k vzájemnému naslouchání a rozlišování. S
radostí z vědomí, že když hledáme Pána, je to on, kdo nám již přichází vstříc
se svou láskou.
Papež František při zahajovací mši synody 10. října 2021 v bazilice sv.
Petra ve Vatikánu
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-10/zahajovaci-msesynody.html
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Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení B, první cyklus feriálního lekcionáře.
Neděle

17. 10. – 29. neděle v mezidobí

Pondělí
Čtvrtek
Pátek
Sobota

18. 10. – svátek sv. Lukáše, evangelisty
21. 10. – p. Bl. Karla Rakouského
22. 10. – p. Sv. Jana Pavla II., papeže
23. 10. – p. sv. Jana Kapistránského, kněze

Neděle

24. 10. – 30. neděle v mezidobí (Den modliteb za misie)

Čtvrtek

28. 10. – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Neděle

31. 10. – 31. neděle v mezidobí

Mons. Vlastimil Kročil ukládá ostatek bl. císaře Karla do niky v katedrále
sv. Mikuláše v Českých Budějovicích; Foto: www.bcb.cz
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Oznámení:
Mše za hospic
Za klienty i pracovníky mobilního hospice sv. Kleofáše se budeme modlit při
mši sv. ve středu 20. října od 18.00hod.
Mše ve Lhotě a v Roseči
V sobotu 23. října jsou plánovány mše sv. od 15.00 hod. v kapli ve Lhotě u
Číměře (pouť k sv. Terezii) a v kostele v Roseči (pouť k sv. Šimonu a Judovi).
Mše v Deštné
V kostele sv. Ottona v Deštné budou slouženy mše sv. pravidelně i každý
pátek od 17.00 hod.
Sbírka na misie
Při misijní neděli 24. října budou kostelní sbírky určeny na podporu činnosti
Papežských misijních děl.
Nová noclehárna
Farní charita za podpory města Jindřichův Hradec otvírá prostory noclehárny
pro ženy bez domova. Je umístěna na stejné adrese jako dosavadní
noclehárna sv. Antonína v Nežárecké ulici. Slavnostní požehnání nových
prostor se uskuteční v pondělí 25. října od 10.30 hod.
Vikariátní schůze
Ve čtvrtek 28. října se sejdou kněží jindřichohradeckého vikariátu ke své
pravidelné schůzi. Tentokrát se koná společná mše sv. na krásném poutním
místě v Mláce u Stráže nad Nežárkou. Začátek je plánován na 9.30 hod.
Srdečně zveme k účasti.
Mše na Červené Lhotě
V zámeckém kostelíku Nejsvětější Trojice na Červené Lhotě bude sloužena
děkovná mše sv. v pátek 29. října od 17.00 hod.
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Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní
neděli 24. 10. 2021
Milí přátelé misií,
příští neděli budeme slavit 95. Světový den misií, Misijní neděli. Ve všech
kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do
celého světa. Téma tohoto dne pro letošní rok „Je přece nemožné, abychom
nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ je pozváním pro každého z nás,
abychom Boží lásku, kterou nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní
povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak. Misijní neděle je svátkem
celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary
duchovní i materiální. Misijní neděle je nejsilnější celosvětovou solidaritou,
kdy se v jeden den víc jak miliarda lidí v mnoha zemích světa modlí za
společné dílo evangelizace.
V lidských dějinách se vždy vyskytly roky, které zpětně považujeme za
přelomové pro další vývoj, a ten minulý takový určitě byl. Celosvětová
pandemie Covid-19 sebou přinesla nejen spoustu nemocných, žel také obětí,
ale rovněž bezprecedentní bezpečnostní opatření zasahující do životů lidí. Ti
křehcí a zranitelní pocítili svou křehkost a zranitelnost ještě více. Lidé se
musejí potýkat s dramatickým propadem příjmů a nedostatkem pracovních
příležitostí obzvláště v chudých misijních zemích.
Upřímně Vám děkuji za modlitby a veškerou podporu papežských misií v
tak těžkém loňském roce. Díky Vaší štědrosti můžeme z fondu Papežského
misijního díla šíření víry v České republice pomoci chudým lidem v
Bangladéši, Paraguay a Ugandě částkou více jak 3 miliony korun. V těchto
zemích podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme
lidem zlepšovat životní podmínky. Podáváme pomocnou ruku všem
potřebným. Z fondu Korona jsme podpořili nákup nejzákladnějších potravin
a léků pro nejvíce zasažené pandemií v Zimbabwe, Malawi, Pákistánu,
Bangladéši, Srí Lance a Indii.
Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do
celého světa. Misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední
Ameriky a Oceánie, ale mějme na paměti, že jsou některé periferie také
blízko nás, v městských centrech, domovech důchodců, v práci nebo přímo v
našich rodinách. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy.
Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Slovy
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papeže Františka: „Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co nám v této
době říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu.
Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni
na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají
co jíst.“ Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké
doby.
Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i
Vašim blízkým žehná
jáhen Leoš Halbrštát
národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

Sloučení farností
1. ledna 2020 došlo v českobudějovické diecézi ke sloučení některých
farností. Vzhledem k dotazům uveřejňujeme přehled farností sloučených v
našem okolí: K farnosti Jindřichův Hradec byly přisloučeny farnosti Lodhéřov
a Roseč; k farnosti Nová Včelnice farnost Jarošov nad Nežárkou; k farnosti
Horní Pěna farnost Číměř; k farnosti Strmilov farnost Blažejov; k farnosti
Kunžak farnost Člunek; k farnosti Nová Bystřice farnosti Hůrky a Klášter; k
farnosti Kardašova Řečice byla připojena farnost Pluhův Žďár; k farnosti Stráž
nad Nežárkou farnost Novosedly nad Nežárkou. Připojujeme mapu vikariátu.
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Úmysly mší sv. od 18. do 31. října 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 18. 10.

P

Za nová kněž. povolání Po 25. 10. P
a na dobrý úmysl

Za Charitu v J. Hradci

Út 19. 10.

K Za živé i † členy rodiny Út 26. 10. K Za † Milana Váňu,
Průchovy
jeho rodiče,
prarodiče a duše v
očistci

St 20. 10.

P Za hospic sv. Kleofáše

St 27. 10. P

Čt 21. 10.

K Za Boží požehnání pro
rodiny našich dětí

Čt 28. 10. K Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl

Pá 22. 10.

P Za milost a dary Ducha Pá 29. 10. P
svatého pro Michala

So 23. 10.

P Za † Miloše Plachého a So 30. 10. P Za milost Boží pro
† Marii Plachou a
duši Evy Linhartové
jejich rodiče

Ne 24. 10.

Na poděkování za 75
let života

Za † manžele
Salabovy

Den modliteb za misie Ne 31. 10.
P: Za farnosti
K: Za † z rodiny Šimků, 31. neděle
Tipplů, Kvardů a Flíčků v mezidobí

P: Za farnosti
K: Za † Miloslavu
30. neděle
Vintrovou, jejího
v mezidobí
manžela Jiřího a
rodiče z obou stran
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost – proboštství Jindřichův
Hradec, Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec  728 995 603,
Redakce: P. Ivo Prokop, P. Miroslav Štrunc
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení zaslaných příspěvků.
Výrobní náklady jednoho výtisku činí 5,- Kč.
Uzávěrka příštího čísla je ve středu 27. 10. 2021.
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