ACTA

: 12

číslo

22. listopadu 2015
PRAEPOSITURAE NOVODOMENSIS
ZPRAVODAJ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI V JINDŘICHOVĚ HRADCI

Z farního diáře
Den
Neděle

Datum

Hodina

22.11.

Úterý

24.11.

Středa

25.11.

Čtvrtek

26.11.

Pátek

27.11.

Sobota

28.11.

Neděle

29.11.

9.30
18.00
18.00
15.30
18.00
18.30
17.00
18.00
20.00
18.00
18.30
9.00
17.00
15.00
18.00
9.30
18.00

Pondělí

30.11.

Čtvrtek
Pátek

3.12.
4.12.

7.00

Sobota

5.12.

Neděle

6.12.

18.00
18.30
17.00
18.00

18.00

7.12.

Úterý

8.12.

Středa
Čtvrtek
Pátek

9.12.
10.12.
11.12.

Sobota

12.12.

7.00

Neděle

18.00
19.30
18.00
18.30
8.30
9.00
15.00
17.00
18.00

16.12.
17.12.
18.12.

Sobota

19.12.

Neděle

20.12.

Proboštský chrám- mše svatá

Proboštství – sál v přízemí – setkání Focolare
klášterní kostel - výstav Nejsvětější svátosti, adorace
klášterní kostel - mše svatá
Proboštský chrám – modlitba mužů
Proboštský chrám - mše svatá
kaple na proboštství - společná modlitba matek
Domov seniorů v Otíně – pastorační návštěva
Proboštský chrám- mše svatá,
Proboštství – vázání věnců
Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru
1. neděle adventní, začátek nového církevního roku, během kterého budeme používat nedělní cyklus čtení "C"
proboštský chrám - mše svatá, v jejím úvodu žehnání adventního věnce
klášterní kostel - mše svatá
svátek sv. Ondřeje, apoštola
kaple na proboštství - rorátní mše svatá
1. pátek měsíce prosince, den zvláštní úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
proboštský chrám - mše svatá
kaple na proboštství - společná modlitba matek

Proboštský chrám – mše svatá s nedělní platnosti
Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru
2. neděle adventní
proboštský chrám - mše svatá se zaměřením na rodiče s dětmi, po mši svaté zřejmě přijde Mikuláš se svou
družinou a dětem rozdá mikulášskou nadílku.
klášterní kostel - mše svatá
Slavnost sv. Mikuláše, hlavního patrona českobudějovické diecéze (přeloženo z 6.12.)
kaple na proboštství - rorátní mše svatá, a v pondělí 14.12. také
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
doporučený svátek = kdo nemá vážnou
zábranu, měl by se účastnit mše svaté . Dnes začíná Svatý rok Božího milosrdenství, doporučujeme sledovat
na televizi NOE přímý přenos z Říma z jeho zahájení papežem Františkem
klášterní kostel - mše svatá
Proboštství – sál v přízemí – setkání Focolare

pořad bohoslužeb jako 26.11.
Proboštský chrám – mše svatá.
Proboštství - kaple na proboštství - společná modlitba matek
Pěší pout ke sv. Barboře - odchod od Proboštství
Domov seniorů v Otíně - pastorační návštěva
zámecká kaple Ducha Svatého - náš chrámový sbor zde přednese adventní zpěvy
proboštský chrám - mše svatá s nedělní platností

Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru

16.00
18.00
18.30

3. neděle adventní, zvaná podle začátečních slov vstupní antifony "Gaudete - Radujte se"
proboštský chrám - mše svatá, po mši sv. tradiční předvánoční "Jarmark"- možnost zakoupení výrobků od
našich maminek a také knih a kalendářů z Karmelitánského nakladatelství
Zámecká kaple Ducha Sv.– ekumenická adventní bohoslužba
Proboštský kostel – příležitost k předvánoční svaté zpovědí
Klášterní kostel – příležitost k předvánoční svaté zpovědí.
Další pořad bohoslužeb jako 26.11.
Proboštský kostel – příležitost k předvánoční svaté zpovědí
Proboštský chrám – mše svatá
Kaple na proboštství – po mši sv. společná modlitba matek

18.00

Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru

13.12.
9.30

Středa
Čtvrtek
Pátek

klášterní kostel - poutní mše svatá ze zítřejšího svátku sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
titulární slavnost františkánského klášterního kostela
Proboštství – sál v přízemí – setkání sekulárního řádu sv. Františka

pořad bohoslužeb jako 26.11.

9.30

Pondělí

Slavnost Ježíše Krista Krále – poslední neděle tohoto liturgického církevního roku
proboštský chrám slavnostní mše svatá doprovázená zpěvem chrámového sboru
klášterní kostel - mše svatá

15.00
16.30
16.30

4.neděle adventní - obvyklý nedělní pořad bohoslužeb

Zveme všechny děti na setkání s Mikulášem a andělem v neděli 6. 12. 2015 do proboštského kostela, kde nás po mši svaté zaměřené na
děti navštíví všemi vítaný Mikuláš s andělem. Přijďte se s nimi pozdravit a vyzvednout si balíček.
Mše svaté v kapli na proboštství (přízemí)
Od začátku liturgické doby adventní bude každé pondělí od 7,00 hodin a každou středu od 18,00 hodin mše svatá v kapli na proboštství. V
ty dny tedy nebude mše svatá, jako dosud, v proboštském chrámu.
Pořad bohoslužeb v době vánoční
Podrobný přehled o vánočních bohoslužbách v Jindřichově Hradci a farnostech odtud spravovaných bude uveden v příštím farním
zpravodaji, který vyjde na 4. neděli adventní, 20. prosince 2015.
Svatý rok Božího milosrdenství - plnomocné odpustky
Diecézní Otec biskup Mons. Vlastimil Kročil rozhodl, že po dobu trvání Svatého roku Božího milosrdenství (8. prosince 2015 - 20. listopadu
2016) bude možno, po splnění předepsaných podmínek, získat plnomocné odpustky v těchto kostelích českobudějovické diecéze :
sv..Mikuláše v C.Budějovicích, na Klokotech v Táboře a na Dobré Vodě u Nových Hradů ,
Spolek Hippolyt zve na filmová představení do kavárničky na proboštství
pátek, 4.12. - 19,30 hodin - promítání filmu "Poušť" (pro dospělé)
úterý, 22.12. - 18,00 hodin - promítání filmu "Poklady pod sněhem" (pro rodiče s dětmi)



Ú m ys l y m š í s v a t ý c h o d 2 3 . l i s t o p a d u 2 0 1 5 d o 2 0 . p r o s i n c e 2 0 1 5
P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie
Ranní mše sv.: Ne 9.30 hodin, Po 7.30 hodin
Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18.00 hodin

Za † rodinu Veberovu, Šedinovu a Pavla Po

Po
23.11.
Út
24.11.
St
25.11.

P

Čt
26.11.
Pá
27.11.

Út
8.12.

Za † manžela a rodinu Bastlovu a rodiče
Povolných
Za † Štěpána Veselého, zemřelé rodiče a

Za † rodiče Machovy, manžela Vlastimila,
P
P

Za † MUDr. Kolína, rodiče a prarodiče

Svátek sv.
Ondřeje, ap.

K jeho dvě zemřelé sestry

1. neděle
adventní

Po
7.12.

Hypšmana
Za Libuši, Františka, Bohumila a blízké

P

KnP

30.11.

K

Památka sv.
Kateřiny Al.

So
28.11.
Ne
29.11.

K – klášterní kostel sv. Kateřiny
J – kostel sv. Jana Křtitele
V – kostel sv. Václava
KnP - kaple na proboštství

za rodiče Lackovy a Siný
Za † rodiče s obou stran

P Ráno: Za farnost
K Večer: Za Marii a Františka Varousovy,

tři dcery a zetě Stanislava

Za † Františka Šopika, rodiče Tušerovy a
KnP Štěrbovy a za přátele, na které nikdo

nepamatuje
Na úmysl dárce(I)
K

Út
1.12.
St
2.12.
Čt
3.12.
Pá
4.12.
So
5.12.
Ne
6.12.

Za † Miloše Heřmánka
K
KnP Za † rodiče Jandovy, děti, Josefa Geista,

vnučku Hanu a duše v očistci
K

Prosba za dary Ducha Svatého

P

Za † rodiče Hejtmanovy, jejích rodiče a
prarodiče
Za † Františka Průchu a jeho sestry

P
P Ráno: Za farnost
K Večer: Za Boží požehnání a ochranu dětí a

2. neděle
adventní

jejích rodin

Za † tatínka pana Josefa Scháněla

Po
14.12.

KnP

Út
15.12.

K

Na úmysl dárce(I)

Slavnost P.
Marie počaté
bez pierv. hříchu

St
KnP
9.12.
Čt
K
10.12.
Pá
P
11.12.
So
12.12.
P
Ne
P
13.12 .
K
3. neděle
adventní

Za uzdravení Heleny

St
16.12.
Čt
17.12.
Pá
Na úmysl dárce(I)
18.12.
Na poděkování za 48 let společného života So
19.12.
Ne
Ráno: Za farnost
20.12.
Večer:

Na úmysl dárce(I)
KnP

4. neděle
adventní

K

Na úmysl dárce(I)
P

Na poděkování za všechny Boží dary
P
P Ráno: Za farnost
K Večer: Za rodiče Petrášovy, jejich syna

Ladislava a duše v očistci

Další číslo farního zpravodaje vyjde v neděli 20. prosince 2015
Vydává Proboštství v Jindř. Hradci, Kostelní 74/I. Zde se také přijímají Vaše příspěvky do farního zpravodaje. www.proboststvi-jh.cz
Číslo telefonů na proboštství: 384 361 690, mobil P. Ivo Valášek: 731 402 928, mobil j. Tomasz Zbucki: 721 850 039

SEZNAM MĚST, OBCÍ A OSAD, JEJICHŽ OBYVATELÉ (mají-li o to vůbec zájem) PATŘÍ POD
ŘÍMSKOKATOLICKOU DUCHOVNÍ SPRÁVU, PLNĚ ZAJIŠŤOVANOU Z JINDŘICHOVA
HRADCE DVĚMA KNĚŽÍMI A OMEZENĚ JEDNÍM JÁHNEM (stav již od 8.9.2013)
(za názvem města, obce či osady je název příslušné farnosti)
Albeř (Nová Bystřice)
Artolec (Nová Bystřice)
Bednárec (Jarošov n. Než.)
Bednáreček (Jarošov n. Než.)
Bílá (Čímeř)
Blato (Klášter)
Blažejov (Blažejov)
Bořetín (Strmilov)
Brabec (Nová Včelnice)
Budkov (Kunžak)
Buk (Jindř. Hradec)
Bukovka (Kostelní Radouň)
Číměř (Číměř)
Člunek (Člunek)
Děbolín (Jindř. Hradec)
Dívčí Kopy (Nová Včelnice)
Dobrá Voda (Číměř)
Dobrotín (Staré Město)
Dolní Lhota (Stráž n. Než.)
Dolní Pěna (Horní Pěna)
Dolní Radouň (Lodhéřov)
Dolní Skrýchov (Jindř. Hradec)
Dolní Žďár (Jindř. Hradec)
Dvorce (Stráž n. Než.)
Dvoreček (Blažejov)
Hadravova Rosička (Nová
Včelnice)
Hatín (Roseč)
Horní Lhota (Jindř. Hradec)
Horní Meziříčko (Strmilov)
Horní Pěna (Horní Pěna)
Horní Radouň (Kostelní
Radouň)
Horní Skrýchov (Jarošov
nad Nežárkou)
Horní Žďár (Jindř. Hradec)
Hospříz (Blažejov)
Hostějeves (Jarošov n. Než.)
Hradiště (Nová Bystřice)
Hrudkov (Horní Pěna)
Hůrky (Hůrky)
Jarošov n. Než. (Jarošov
nad Nežárkou)
Jemčina (Roseč)
Jindř. Hradec – klášterní kostel
(Jindř. Hradec)
Jindř. Hradec – proboštský
chrám (Jindř. Hradec)

Jindřiš (Jindř. Hradec)
Kačlehy (Horní Pěna)
Kadolec (Staré Město p. L.)
Kamenný Malíkov (Jarošov
nad Nežárkou)
Kaproun (Hůrky)
Karlov (Kostelní Radouň)
Klášter (Klášter)
Klenová (Hůrky)
Kolence (Novosedly n. Než.)
Kostelní Radouň (Kostelní
Radouň)
Kruplov (Jarošov n. Než.)
Kunějov (Člunek)
Kunžak (Kunžak)
Landštejn (Straré Město p. L.)
Lásenice (Stráž n. Než.)
Leština (Strmilov)
Lhota (Nová Bystřice)
Libořezy (Stráž n. Než.)
Lodhéřov (Lodhéřov)
Lomy (Člunek)
Lovětín (Jarošov n. Než.)
Malá Rosička (Nová Včelnice)
Malíkov n. Než. (Horní Pěna)
Malý Ratmírov (Blažejov)
Matějovic (Jarošov n. Než.)
Matná (Jindř. Hradec)
Mláka (Novosedly n. Než.)
Mníšek (Stráž n. Než.)
Mosty (Kunžak)
Mutyněves (Blažejov)
Mýtinky (Klášter)
Najdek (Lodhéřov)
Návary (Staré Město p. L.)
Nekrasín (Jarošov n. Než.)
Nová Bystřice (Nová Bystřice)
Nová Olešná (Strmilov)
Nová Včelnice (Nová Včelnice)
Nová Ves (Horní Pěna)
Novosedly n. Než. (Novosedly
nad Nežárkou)
Nový Bozděchov (Kostelní
Radouň)
Nový Svět (Kunžak)
Nový Vojířov (Nová Bystřice)
Okrouhlá Radouň (Kostelní
Radouň

Oldřiš (Blažejov)
Otín (Jindř. Hradec)
Ovčárna (Nová Bystřice)
Pístina (Stráž n. Než.)
Plavsko (Stráž n. Než.)
Podlesí (Straré Město p. L.)
Políkno (Roseč)
Polště (Roseč)
Pomezí (Staré Město p. L.)
Potočná (Nová Bystřice)
Příbraz (Stráž n. Než.)
Radouňka (Jindř. Hradec)
Ratiboř (Roseč)
Rodvínov (Jarošov n. Než.)
Roseč (Roseč)
Rosička (Jarošov n. Než.)
Sedlo (Číměř)
Senotín (Hůrky)
Skalka (Klášter)
Smrčná (Nová Bystřice)
Stajka (Roseč)
Staré Město p. L. (Staré Město
pod Landštejnem)
Starý Bozděchov (Kostelní
Radouň)
Stráž n. Než. (Stráž n. Než.)
Strmilov (Strmilov)
Střížovice (Kunžak)
Studnice (Lodhéřov)
Suchdol (Kunžak)
Terezín (Kunžak)
Valtínov (Kunžak)
Veclov (Staré Město p.L.)
Velký Ratmírov (Lodhéřov)
Vitíněves(Staré Město p.L.)
Vlčetínec (Nová Včelnice)
Vlčice (Strmilov)
Vydří (Stráž n. Než.)
Zvůle (Kunžak)
Žďár (Nová Včelnice)
=======================
celkem 123 lokalit
v 18ti farnostech
To je pro jindřichohradecké
duchovní značné zatížení.
Z Katalogu českobudějovické
diecéze sestavil K.B.

8. prosince 2015

ZAČÍNÁ SVATÝ ROK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 2015 – 2016
13. března 2015 vyhlásil papež František mimořádný Svatý rok věnovaný Božímu milosrdenství.
Tehdy řekl: " Drazí bratři a sestry, často myslím na to, jak by mohla církev více zviditelnit svoje poslání dosvědčovat
milosrdenství. Je to cesta, která začíná duchovním obrácením. Proto jsem se rozhodl vyhlásit mimořádné Jubileum, jehož
jádrem bude Boží milosrdenství, Svatý rok Milosrdenství. Chceme jej prožít ve světle Pánových slov: "Buďte milosrdní jako
je milosrdný váš Otec"(Lk 6,36) ... Jsem přesvědčen, že celá církev, která má velice zapotřebí milosrdenství, protože jsme
hříšníci, bude moci v tomto Jubileu znovu objevit a využít Boží milosrdenství, které nás volá, abychom těšili každého muže
a každou ženu naší doby. Nezapomeňme, že Bůh odpouští všechno a vždycky. Neochabujme v prosbě o odpuštění. Svěřme již
nyní toto Jubileum Matce Milosrdenství, aby na nás shlédla a bděla nad naší cestou, cestou pokání, abychom s otevřeným
srdcem přijímali Boží odpuštění a milosrdenství."
Výnos o Svatém roku (papežská bula), byl zveřejněn v neděli 12. dubna ve svátek Božího milosrdenství, který oficiálně
zavedl papež Jan Pavel II. před 15 lety. V této bule je stanoveno, že Svatý rok Božího milosrdenství začne v den 50. výročí
ukončení II. vatikánského koncilu, tedy 8. prosince 2015, v den Slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního
hříchu a ukončen bude v neděli 20. listopadu 2016, kdy je Slavnost Ježíše Krista Krále.
Smyslem vyhlášeného Svatého roku Božího milosrdenství je, dle papeže, aby katolická církev v tomto období znovu
objevila bohatství skryté ve skutcích duchovního i tělesného milosrdenství. Zkušenosti s milosrdenstvím lze totiž nejlépe
poznat právě prostřednictvím konkrétních projevů, jak nás to učil i Ježíš. Vždy, když nějaký věřící osobně vykoná jeden
či více z těchto skutků, bezpochyby tak získá i odpustky spojené s tímto Svatým rokem. S tím je spojen také příkaz žít podle
milosrdenství a tak obdržet milost úplného a naprostého odpuštění z moci Otcovy lásky, která nikoho nevyjímá. Odpustky
Svatého roku se tím naplní a stanou se vlastním plodem události, kterou je třeba slavit a prožívat s vírou, nadějí a láskou.
O možnostech získání odpustků Svatého roku milosrdenství napsal papež František v dopise předsedovi Papežské rady pro
novou evangelizaci Mons. Rinu Fisichellovi :
- První upozornění Františka poukazuje na možnost získat v Roce milosrdenství tzv. jubilejní odpustky. Pro jejich získání je
nutné vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně - umístěné buďto v jedné ze čtyř papežských bazilik v Římě nebo v každé
katedrále či kostele, jež budou pro tuto příležitost určeny biskupy jednotlivých diecézí. Projití touto bránou má symbolizovat
„hlubokou touhu po obrácení“, jak papež popisuje záměr celého roku. Odpustek lze také získat ve svatyních, ve kterých jsou
otevřeny Brány milosrdenství a v kostelích, které jsou přímo označeny jako Jubilejní kostely. Tento moment má být spojen
v první řadě se svátostí smíření, slavením eucharistie, vyznáním víry a modlitbou za Svatého otce. Zcela jistě i v naší
českobudějovické diecézi budou určeny kostely, kde lze získat odpustky.
Lidé, kterým není ze zdravotních důvodů dovoleno nebo možno vykonat pouť ke Svaté bráně, budou moci získat odpustek
také prostřednictvím různých komunikačních prostředků.
Odpustky lze také získat pro naše zemřelé. Modleme se za ně, vyzývá František, aby je „milosrdná tvář Otce osvobodila
od každého zbytku hříchu a silně je objala ve své nekonečné blaženosti.“
Svatý otec se posléze zastavuje u bolestného tématu potratů: „Jedním z vážných problémů naší doby je jednoznačná
proměna pohledu na respektování života. Rozšířená a necitlivá mentalita vedla ke ztrátě řádné osobní a společenské
citlivosti v přijímání nového života.“ Potrat označuje papež za "hlubokou nespravedlnost". Současně však vyjadřuje soucit
s ženami, kterým zůstala jizva po tomto bolestném, někdy nedobrovolném, rozhodnutí. Každému, kdo svých chyb ze srdce
lituje, říká papež, nelze Boží odpuštění odepřít. Proto se rozhodl pro následující jubilejní rok přiznat pravomoc všem kněžím
zprostit hříchu potratu všechny, kteří s lítostí požádají o odpuštění.
S důvěrou v přímluvu Matky milosrdenství svěřuji přípravy tohoto mimořádného roku do její ochrany.
Dáno ve Vatikánu 1. září 2015
FRANTIŠEK
Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství:
Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být milosrdnými, jako je milosrdný nebeský Otec, a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni. Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům, cizoložnici
a Marii Magdalénu od hledání štěstí jen ve stvořených věcech, přiměl Petra plakat, když tě zradil, a zaručil kajícímu zločinci
ráj. Dej, ať každý z nás slyší tvá slova určená samařské ženě, jako bys je říkal nám: „Kdybys tak znala Boží dar!“ Ty jsi
viditelnou tváří neviditelného Otce, Boha, který projevuje svou všemohoucnost nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím: dej,
ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří, tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného. Tys chtěl, aby také tvoji služebníci
byli podrobeni slabosti, a tak mohli soucítit s těmi, kdo se potýkají s nevědomostí a omylem: dej, ať každý, kdo se s jediným
z nich setká, zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.
Sešli svého Ducha a posvěť nás všechny jeho pomazáním, aby se Svatý rok milosrdenství stal rokem Hospodinovy milosti a
aby tvá církev s obnoveným nadšením mohla přinášet radostnou zvěst chudým, vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným a
navrátit zrak slepým.
Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství, o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem Svatým na věky
věků. Amen.

Druhý vatikánský koncil, který se konal v letech 1962 až 1965, měl za cíl více otevřít římskokatolickou církev světu a vést
k její určité vnitřní reformě. Na toto úsilí navazuje nyní i současný papež František.
Svatý rok je v katolické křesťanské tradici rokem odpuštění. Jeho tradice byla založena na konci 13. století. Naposledy
Svatý rok vyhlásil papež Jan Pavel II. v období let 2000 a 2001.
Kéž Svatý rok Božího milosrdenství 2015 - 2016 je zvláště posílení víry každého z nás tím, že zakusíme blízkost Boha
Otce a prožije okamžik pravého setkání s jeho milosrdenstvím.
zpracoval Karel Bajer

