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Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Hans Memling, Poslední soud (1467-1471)
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Dnešní liturgie je realistická a konkrétní. Zahrnuje tři dimenze lidského
života. Dimenze, kterým rozumějí i děti: minulost, budoucnost a přítomnost.
Dnes je den paměti – tedy minulosti; den připomínající ty, kdo kráčeli před
námi, doprovázeli nás, dali nám život. Pamatovat a připomínat si! Paměť je
tím, co činí národ silným, protože se cítí zakořeněný ve své cestě,
zakořeněný v dějinách, zakořeněný v lidu. Paměť nám dopřává pochopit, že
nejsme sami. Jsme lid, který má dějiny, minulost a život. Paměť na ty, kdo s
námi sdíleli cestu – a nyní jsou zde. Připomínat si minulé není snadné.
Nezřídka nás obtěžuje pohled zpátky, přemýšlení o tom, co se událo v mém
životě, v rodině, v národě.
Dnes je tedy den paměti. Paměti, která mne přivádí ke kořenům, k mým
kořenům a ke kořenům mého lidu. Dnes je však také den naděje. Druhé čtení
nám ukazuje, co nás čeká: nová nebesa a nová země, svaté město Jeruzalém,
které je nové a krásné: „A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté
město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.“
(Zj 21,2) Čeká na nás tato krása! Paměť a naděje, naděje na setkání, naděje
na to, že přijdeme tam, kde je láska, jež nás stvořila, láska, jež nás očekává,
láska Otcova.
Mezi pamětí a nadějí je třetí dimenze, totiž dimenze cesty, kterou máme
před sebou a po níž kráčíme. Jak ale jít po cestě a nesplést se? Jaká světla mi
pomohou, abych se nezmýlil na cestě? Jaký navigační přístroj nám dává Bůh,
abychom nespletli cestu? Jsou to blahoslavenství, o nichž nás učí Ježíš v
evangeliu. Tato blahoslavenství: mírnost, chudoba v duchu, spravedlnost,
milosrdenství, čistota srdce, to jsou světla, jež nás doprovázejí, abychom
nespletli cestu. To je naše přítomnost. Na tomto hřbitově jsou tři dimenze
života: paměť můžeme vidět před sebou; naději budeme nyní slavit ve víře,
nikoli v tom, co vidíme; a o světlech, která nás mají vést po cestě, abychom
se nezmýlili, jsme slyšeli v evangeliu – to jsou blahoslavenství.
Prosme dnes Pána o milost, abychom nikdy neztráceli paměť, nikdy
neskrývali paměť – paměť na člověka, rodinu a lid. Kéž nám dá milost
naděje, protože naděje je jeho dar. Umět doufat, hledět k horizontu.
Nezůstávat uzavřeni před zdí, nýbrž hledět k horizontům naděje. A kéž nám
dá milost porozumět, jaká světla nás mohou doprovázet na cestě, abychom
se nespletli a mohli dojít tam, kde jsme s velkou láskou očekáváni.
Papež František, homilie na Laurentinském hřbitově 2. 11. 2018.
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2018-11/homilie-papezefrantiska-pri-msi-svate-na-laurentinskem-hrbitove.html
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Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení B, první cyklus feriálního lekcionáře.
Neděle

31. 10. – 31. neděle v mezidobí – Slavnost Výročí
posvěcení kostela

Pondělí
Úterý
Čtvrtek

1. 11. – Slavnost Všech svatých
2. 11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
4. 11. – p. sv. Karla Boromejského, biskupa

Neděle

7. 11. – 32. neděle v mezidobí

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9. 11. – svátek Posvěcení lateránské baziliky
10. 11. – p. sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11. 11. – p. sv. Martina, biskupa
12. 11. – p. sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13. 11. – p. sv. Anežky České, panny

Neděle

14. 11. – 33. neděle v mezidobí

Wilfred Thompson, Svatý Martin s žebrákem (1918)
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Oznámení:
Bohoslužby o svátcích zesnulých
V pondělí 1. listopadu bude od 10.00 hod. v proboštském kostele adorace
před Nejsvětější svátostí oltářní. V 18.00 hod. bude sloužena mše sv. ze
slavnosti Všech svatých.
V úterý 2. listopadu vzpomeneme na naše zemřelé při zádušní mši sv. v
proboštském kostele od 18.00 hod.
V Deštné bude 2. listopadu mše sv. od 15.30 hod. V Kunžaku od 16.00 hod.
Ve Strmilově bude mše sv. ve středu 3. listopadu od 16.00 hod. v kostelíku
sv. Ondřeje na hřbitově.
Osadní svátek
Na pondělí 1. 11. a slavnost Všech svatých připadá v Jindřichově Hradci
osadní svátek. V proboštském kostele bude od 10. hod. probíhat
eucharistická adorace. Mše svatá bude v 18.00 hod.
Nové intence
Od 1. listopadu bude možné zadávat nové mešní intence na rok 2022.
Přednáška
Ve středu 3. listopadu se od 18.45 hod. uskuteční další přednáška na
proboštství. Tentokrát bude přednášet P. Miroslav Štrunc na téma Život v
kněžském semináři.
„Dětská“ mše sv.
Mše sv. se zaměřením pro rodiče s dětmi bude po dlouhé době opět
sloužena v neděli 7. listopadu od 9.30 hod. v proboštském kostele.
Sbírka na charitu
Nedělní sbírky budou 7. listopadu určeny na podporu činnosti naší diecézní
charity.
Kalendáře
V sakristii jsou k dispozici stolní karmelitánské kalendáře, cena 60,- Kč.
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Generální sekretariát synody prodloužil první fázi synodálního
procesu
Vatikán. Generální sekretariát biskupské synody dnes v tiskovém
prohlášení oznámil, že prodlužuje první fázi synodálního procesu, věnovanou
naslouchání a rozlišování v místních církvích, až do 15. srpna příštího roku.
Původně měla být zakončena v dubnu, kdy měly biskupské konference a
synody východních církví vypracovat souhrn z této počáteční etapy synodální
cesty.
Generální sekretariát informuje o tom, že od biskupských konferencí,
diecézí a eparchií v této době dostává četná povzbuzující sdělení, která
dokládají úsilí věnované počáteční konzultaci s Božím lidem. Zároveň se
množí žádosti o to, aby tato první fáze synody trvala delší dobu a dopřála tak
dostatek času k vyslechnutí a dialogu. Za vědomí toho, že synodální církev je
církví naslouchající, a ve snaze o dobro církve proto řádná rada biskupské
synody rozhodla o přeložení termínu, kdy mají místní církve odevzdat
výsledný souhrn z první konzultační fáze, na 15. srpen 2022.
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211029generalni-sekretariat-synodyprodlouzil-prvni-fazi-synodalniho-procesu
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Červená středa 2021
Iniciativa Červená středa vznikla ve Velké Británii v roce 2016 a postupně
se rozšířila do mnoha zemí světa, probíhá mimo jiné v Rakousku, Maďarsku,
na Slovensku i na Filipínách. Jejím cílem je propagovat víru i toleranci ve
společnosti a podpořit solidaritu s lidmi pronásledovanými pro svoji víru.
V rámci Červené středy se kostely a řada veřejných budov, včetně ikon jako
je budova Parlamentu na břehu Temže, noří do červeného světla. Červená
barva symbolizuje krev, světlo naděje.
K Červené středě se společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací
židovských obcí v ČR připojuje i Česká biskupská konference, která pořádá
benefiční koncert a zároveň koordinuje aktivity po celé republice. I přes
nepříznivou epidemiologickou situaci se v loňském roce u nás zapojilo přes
100 subjektů. Letos se čeká ještě širší zapojení.
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Dušičkové odpustky
Ve dnech 1. - 8. listopadu můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v
očistci. Co to odpustky jsou? Jak jimi lze pomoci zemřelým? Jak lze odpustky
získat? Na tyto otázky odpovídá P. Stanislav Přibyl CSsR, provinciál
redemptoristů a farář na Svaté Hoře.
(Svatá Hora) O odpustcích pojednává Katechismus katolické církve v
článcích 1471 - 1479 a 1498. V článku 1471 se píše, že nauka a praxe
odpustků je v církvi úzce spojena s účinky svátosti pokání (zpovědi).
Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy,
jejichž vina byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící
získává za určitých podmínek zásahem církve, jež jako služebnice vykoupení
autoritativně rozděluje a používá pokladu zadostiučinění Krista a svatých.
Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, zda částečně nebo
úplně osvobozuje od časného trestu za hříchy. Odpustky mohou být
přivlastněny živým nebo zesnulým.
Článek 1479 potom hovoří o přivlastnění odpustků duším v očistci:
Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož společenství
svatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme
odpustky, aby byli zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své hříchy.
Jaké jsou podmínky pro získání odpustků v dušičkovém období?
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě
kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším
v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání,
modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě
kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek
denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li
někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních
dnech lze takto získat odpustky částečné.
P. Stanislav Přibyl, CSsR
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Úmysly mší sv. od 1. do 14. listopadu 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 1. 11. 18:00h Na poděkování za 70
let života
P

Po 8. 11.

P Za † rodiče Jana a
Jiřinu a d. v .o.

Út 2. 11.

P Za duše v očistci

Út 9. 11.

K Za nemocnou
maminku a všechny,
kdo o ni pečují

St 3. 11.

P Za † rodiče Jaroslava
a Marii a d. v o.

St 10. 11.

P Za víru dětí a vnoučat
a požehnání pro ně

Čt 4. 11.

K Za živé a † z rodiny
Kopečných,
Přibylových,
Hnízdilových a d.v.o.

Čt 11. 11.

K Za padlé vojáky 75.
pěšího pluku

Pá 5. 11.

P Za † manžele Maříkovy Pá 12. 11. P Za rodiče a jejich
nenarozené děti

So 6. 11.

P Za Vlastimila a Jiřího
a d. v o.

Ne 7. 11.
32. neděle
v mezidobí

P: Za farnosti
K: Na úmysl dárce

So 13. 11. P Za † manžela, oboje
rodiče, sestru a d.v.o.
Ne 14. 11.

P: Za farnosti
K: Na dobrý úmysl

33. neděle
v mezidobí

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 10. 11. 2021.
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