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PRAEPOSITURAE NOVODOMENSIS
ZPRAVODAJ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI V JINDŘICHOVĚ HRADCI

Z farního diáře
Den
Neděle

Datum

Hodina

15.1.
9.30
18.00

Středa

18.1.
18.00
18.30
7.30
19.00
18.00
18.30

Čtvrtek

19.1.

Pátek

20.1.

Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý

21.1. 9.00 -16.00
9.00
17.00
22.1.
23.1.
7.30
24.1.

Středa

25.1.

Čtvrtek
Sobota

26.1.
28.1.

Neděle
Pondělí
Středa

29.1.
30.1.
1.2.

Čtvrtek

2.2.

15.30
18.00
9.30
17.00
18.00
7.30
18.00
19.30
17.00
18.00
19.00
Pátek

3.2.
18.00
18.30

Sobota

4.2.

Neděle

5.2.

18.00

Pondělí
Středa

6.2.
8.2.

Čtvrtek

9.2.

Pátek

10.2.

Sobota

11.2.

Neděle

12.2.

9.30
18.00
7.30
18.00
17.00
18.00
19.00
18.00
18.30
18.00

2. neděle v mezidobí
proboštský chrám - mše svatá
klášterní kostel - mše svatá
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Dnes začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů (18 až 25.1.)
Proboštský chrám – mše svatá
Proboštství – sál v přízemí – setkání Focolare
kaple na proboštství - mše svatá. Večerní mše sv. není.
Fara evangelické církve – ekumenické modlitební setkání, modlitby mužů nejsou
Proboštský chrám - mše svatá
kaple na proboštství - společná modlitba matek
Farní kavárnička- Celodenní zkouška sboru. Nácvik Dvořákovy mše D-dur (Lužanská).
Domov seniorů v Otíně – pastorační návštěva
Proboštský chrám¨- mše svatá
3. neděle v mezidobí - Pořad bohoslužeb jako 15.1.
kaple na proboštství - mše svatá
9. výročí jmenování Otce biskupa Mons. Pavla Posáda pomocným biskupem českobudějovické
diecéze. Kéž mu Bůh žehná.
Proboštství – sál v přízemí – setkání sekulárního řádu sv. Františka
svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Proboštský chrám – mše svatá
Proboštský kostel – mše svatá na zahájení vikariátní schůze duchovních. Večerní mše sv. není.
Proboštský chrám- mše svatá
Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru
4. neděle v mezidobí - pořad bohoslužeb jako 15.1.
kaple na proboštství - mše svatá
Proboštský chrám – mše svatá,
Proboštství – sál v přízemí – setkání Focolare
Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
klášterní kostel - výstav Nejsvětější svátosti, adorace
mše svatá, v jejím úvodu žehnání svící a průvod
kaple na proboštství – modlitba mužů
První pátek v měsíci únoru, den zvláštní úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Proboštský chrám – mše svatá, a potom adorace, litanie k Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání
Proboštství - kaple na proboštství - společná modlitba matek
Pořad bohoslužeb jako 21.1.
Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru
5. neděle v mezidobí
proboštský chrám - mše svatá, na konci udělování svatoblažejského požehnání
klášterní kostel – mše svatá.
kaple na proboštství - mše svatá
Proboštský chrám – mše svatá
klášterní kostel - výstav Nejsvětější svátosti, adorace
klášterní kostel - mše svatá
kaple na proboštství – modlitba mužů
Proboštský chrám – mše svatá
Kaple na proboštství – po mši sv. společná modlitba matek
Památka Panny Marie Lurdské - 159. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech.
Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru
6.neděle v mezidobí

9.30
proboštský chrám – mše svatá se zaměřením pro rodiče s dětmi
18.00
klášterní kostel - mše svatá
S předstihem oznamujeme, že dne 18. 2. v 12.30 od proboštského chrámu odejde pěší procesí do Horní Pěny, rodiště Bedřicha Bachsteina tam bude poutní mše svatá k oslavě
blahoslavených františkánů Bedřicha Bachsteina a druhů (víz. informace v příštím časopise nebo na plakátku)

Poděkování
Děkujeme Všem farníkům za dary na koberec do sbírek i za dary individuální (bylo vybráno cca 55.000 Kč),
za pomoc pří bohoslužbách, úklidech a zdobení kostela během celé vánoční doby
i v celém loňském roce 2016.
Přehled o udělování svátostí v Jindřichově Hradci v roce 2016
- svátost křtu byla udělena 31 dětem
- svátost manželství uzavřelo 8 manželských párů
- svátost pomazání nemocných přijalo 25 osob
- katolických pohřebních obřadů bylo celkem 31


Ú m ys l y m š í s v a t ý c h o d 1 6 . l e d n a 2 0 1 7 d o 1 2 . ú n o r a 2 0 1 7
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

Po
16.1.
Út
17.1.
St
18.1.

Čt
19.1.
Pá
20.1.
So
21.1.
Ne
22.1.

Za † rodiče a prarodiče z obou stran
KnP

K
P

Út
24.1.
St
25.1.

Ráno v 7.30: Za † rodiče Supekovy a

Čt
26.1.
Pá
27.1.

Na poděkování za 50 let života s prosbou
o Boží požehnání pro p. Kasperovou

P

Za živé a † dobrodince

P Ráno: Za farnost
K
Večer: Za kmotru a kmotra Březinovy

3. neděle v
mezidobí

Po
30.1.
Út
31.1.
St
1.2.

Za † Bohumila Vacíka
KnP
P

Za † manžela Rudolfa, rodiče s obou stran
a duše v očistci

P

Za dar pevné víry v celé rodině

Čt
2.2.

Po
23.1.

Na poděkování za 70 let života a za Boží
požehnání pro celou rodinu
Za † Vlastimila Macho, rodiče a syny a
duše v očistci

Knp Kubátovy
P

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

K Za Jarmilu Hřebíčkovou a celou rodinu

KnP

Za † rodinu Hruškovu, Fürstovu, Valentovu,
Klímovu a na poděkování za nalezení ztracené
věci
Za † Františka, rodiče a duše v očistci

K
P

Za † Karla Lišku a duše v očistci

Svátek
Obrácení. sv.
Pavla, ap.

So
28.1.
Ne
29.1.

P

Za uzdravení duše i těla syna a za jeho rodinu
P

Za milost Boží, požehnání, dar víry rodinám
P
P Ráno: Za farnost
K Večer: Za Boží požehnání, ochranu a pomoc,

4. neděle v
mezidobí

Po
6.2.
Út
7.2.

Ráno v 9.30: Za kněze

o šťastnou hodinu smrti a za † z rodiny

Za Boží požehnání pro děti
KnP
K

Díkuvzdání Panu Bohu za milost Boží a
požehnání
O uzdravení pro Jindřišku Večeřovou

St
8.2.

P

Čt
9.2.

K

Svátek
Uvedení Páně
do chrámu

Pá
3.2.
So
4.2.
Ne
5.2 .

P

Za dary Ducha Svatého
Za mír ve světě

P
P Ráno: Za farnost
K

5. neděle
v mezidobí

Večer:

Pá
10.2.
So
11.2.
Ne
12.2.

Za † manžela
P

Za † MUDr. Karla Jandu, rodiče a
P sourozence
P Ráno: Za farnost
K Večer: Za † Marii Vintrovou, manžela,

6. neděle v
mezidobí

sourozence a syna

Další číslo farního zpravodaje vyjde v neděli 12. února 2017
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: mobil P. Ivo Prokop: 728 995 603, mail: prokop.ivo@dicb.cz ,
mobil P. Josef Gumenický: 775 124 857, mobil j. Tomasz Zbucki: 721 850 039

O falešných nadějích vkládaných do idolů

Katecheze papeže Františka na gen. audienci, aula Pavla VI.Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Během prosince a v první části ledna jsme prožívali adventní a potom vánoční dobu,
liturgická období, která v Božím lidu probouzejí naději. Mít naději je primární potřeba
člověka, tedy doufat v budoucnost, věřit v život a takzvaně „pozitivně“ myslet.
Je však také důležité, aby tato naděje byla vkládána v to, co opravdu může pomáhat žít
a dávat našemu životu smysl. A proto nás Písmo svaté varuje před falešnými nadějemi,
které prezentuje tento svět, a demaskuje jejich zbytečnost i nesmyslnost. Činí tak různými způsoby, ale především
odhalují prolhanost idolů, do nichž je člověk neustále pokoušen vkládat svoji důvěru a činit z nich tak předmět svojí
naděje.
Zejména proroci a mudroslovné spisy to zdůrazňují a dotýkají se neuralgického bodu cesty víry, kterou se věřící ubírá.
Věřit totiž znamená svěřovat se Bohu; kdo má víru, důvěřuje Bohu. Přicházejí však chvíle, kdy se člověk střetne s
životními těžkostmi, zakusí slabost této důvěry a pocítí potřebu jiných jistot, hmatatelných a konkrétních. Tehdy jsme
pokoušeni hledat také prchavé útěchy, působící dojmem, že vyplní prázdnotu samoty, a polevit ve svém úsilí věřit. A
myslíme si, že tyto jistoty lze nalézt například v penězích, ve spolčování se s mocnými, v mondénnosti a ve falešných
ideologiích. Někdy je hledáme u takového boha, který by plnil naše prosby a kouzelně zasahoval do reality, aby se stala
takovou, jakou si přejeme. Idol jako takový však nemůže dát nic, je bezmocný a prolhaný.
Nám se však modly líbí, moc se nám líbí! Jednou jsem se v Buenos Aires potřeboval dostat z jednoho kostela do druhého,
vzdálených od sebe asi kilometr. Šel jsem tedy pěšky přes park a cestou jsem potkával rozestavěné stolky, ale spoustu,
spoustu stolků, u nichž seděli jasnovidci. Bylo tam plno lidí, kteří tam stáli i ve frontě. Podals mu ruku a on začal. Jeho řeč
začínala vždycky stejně: v tvém životě je nějaká žena, je tu nějaký stín, ale všechno půjde dobře... A potom jsi zaplatil.
Toto ti dodá jistotu?? Taková jistota je s prominutím pitomost. Jít za věštcem či věštkyní, kteří čtou z karet, to je modla.
Je to idol, a pokud k němu přilneme, kupujeme falešnou naději, zatímco naději, která je zdarma a kterou nám přinesl
Ježíš Kristus tím, že za nás dal svůj život, této naději už vždycky tolik nedůvěřujeme.
Jeden moudrý Žalm nám působivě líčí prolhanost idolů, které nám tento svět nabízí jako naději a jimž jsou lidé všech dob
pokoušeni důvěřovat. Je to 115. Žalm, který praví:
„Jejich modly jsou stříbro a zlato,
dílo lidských rukou.
mají ústa,ale nemluví,
mají oči, ale nevidí,
mají uši, ale neslyší,
mají nos, ale nečichají.
mají ruce, ale nehmatají,
mají nohy, ale nechodí,
hlas nevydávají svým hrdlem.
Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují,
každý, kdo v ně doufá.“ (Žl 115,4.8).
Žalmista nám i trochu ironicky prezentuje absolutně pomíjovou realitu těchto model. Musíme pochopit, že se nejedná
pouze o zpodobnění vyrobená z kovu či jiného materiálu, ale také o taková, která vytváří naše mysl, když důvěřujeme
omezeným skutečnostem, které transformujeme na absolutní, anebo když redukujeme Boha do svých vlastních schémat,
do svého pojetí božství, tedy na boha, který se nám podobá, je pochopitelný a předvídatelný právě jako idoly, o kterých
mluví tento Žalm.
Člověk, Boží obraz, si vytváří boha podle svého obrazu, a je to obraz, který je zároveň nepovedený: necítí, nejedná a
především nemůže mluvit. My však nezřídka raději jdeme za idoly než za Pánem. Často se raději spokojíme s prchavou
nadějí, kterou dává prolhaná modla, než s obrovskou a bezpečnou nadějí, kterou dává Pán.
Proti naději v Pána života, jenž svým Slovem stvořil svět a spravuje naši existenci, se staví důvěra v němé napodobeniny.
Ideologie nárokující si absolutno; majetek, který je velkou naší modlou; moc, úspěch a marnivost vytvářející iluzi věčnosti
a všemohoucnosti i hodnoty jako fyzická krása a zdraví, stanou-li se modlou, které se obětuje všechno, to vše jsou
skutečnosti, které matou mysl i srdce a namísto k životu vedou k smrti. Je nepěkné a bolestné slyšet, co jsem před lety v
diecézi Buenos Aires slyšel od jedné dobré a velmi krásné ženy, jež si zakládala na svojí kráse. Pronesla jako by to bylo
něco přirozeného: »Ano, musela jsem jít na interrupci, protože moje postava je pro mne hodně důležitá«. Toto jsou idoly,
které vedou po špatné cestě a nedávají štěstí.
Poselství Žalmu je velmi jasné. Kdo vkládá svou naději do idolů, bude stejný jako oni, tedy jako vyprázdněná zpodobnění,
jež mají ruce, ale nehmatají, nohy, ale nechodí, ústa, ale nemohou mluvit. Potom nemáme co říci, stáváme neschopnými
pomáhat, měnit věci, usmát se, darovat a milovat. A také my, muži církve, jsme tomuto riziku vystaveni, když se
„zesvětšťujeme“. Je třeba zůstávat ve světě, ale vyhýbat se světským iluzím, jimiž jsou modly, které jsem zmínil.
Je třeba důvěřovat v Boha, jak dále praví Žalm, a Bůh dá požehnání. Žalm říká:
„Izraelův dům doufá v Hospodina, [...]
Áronův dům doufá v Hospodina, [...]
Hospodinovi ctitelé doufají v Hospodina, [...]
Hospodin na nás pamatuje a požehná nám“ (Žl 115, 9.10.11.12).
Pán nám žehná neustále. I v těch nejhorších chvílích na nás pamatuje. A toto je naše naděje. Naděje neklame nikdy.
Nikdy. Idoly klamou vždycky. Jsou to představy, nikoli skutečnost.
Naděje je obdivuhodná skutečnost. Když budeme důvěřovat v Pána, budeme jako On, a Jeho požehnání nás promění v
Jeho děti sdílející Jeho život. Nadějí v Boha vstupujeme takříkajíc do akčního rádia Jeho paměti, která nám žehná a
zachraňuje nás. Potom se může rozeznít aleluja, chvalozpěv pravému a živému Bohu, který se nám narodil z Marie,

zemřel na kříži a byl oslaven vzkříšením. V tohoto Boha důvěřujeme, tento Bůh – a nikoli nějaký idol – nikdy neklame.
Přeložil Milan Glaser

Apoštolát modlitby – celosvětová síť modlitby s papežem
Co je apoštolát modlitby?
Je to zcela jednoduché. Na apoštolátu modlitby se může podílet každý člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání.
Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky.
Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob jak ovlivňovat prosazování dobra a potlačování zla v Božím
království na zemi. Modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá neuvěřitelné. Do modlitby vkládám všechno,
co jsem a co mám. I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle a vážnosti, protože vše konám v Duchu svatém a ve spojení s
Ježíšem Kristem a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si toho cení.
Denně se modlím obětní modlitbu apoštolátu, vkládám do ní všechno, co je mi na světě drahé, a přidávám k tomu
modlitby a práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou Kristus přináší Otci a tím vše nabývá na
hodnotě.
Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává hluboký smysl, i když možná náležím k těm, s nimiž se
už pro jejich pokročilý věk, nemoci nebo tělesné slabosti moc nepočítá.
V celé své jednoduchosti spojuje apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj zapojeni, ve společném zápase se skutečně
důležitými problémy církve na celém světě. Tím znásobuje účinnost a důležitost jejich dávání.
Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do apoštolátu modlitby zapojují, odhaduje se však, že je jich na celém světě asi
50 až 70 milionů.
Od roku 2017 je pro každý měsíc vypracován jen jeden úmysl pro univerzální církev (střídavě po měsíci všeobecný a
evangelizační úmysl). Druhý úmysl bude vypracován římským ústředím Apoštolátu modlitby z podnětu papeže
Františka s ohledem na aktuální události, které rok přinese. Tyto úmysly budou zveřejňovány v průběhu roku vždy měsíc
předem.
Denní modlitba apoštolátu modlitby
Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení se tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za
záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou
našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich
biskupů:
1. Všeobecný úmysl
2. Evangelizační úmysl
3. Národní úmysl
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Aktuální úmysly:
LEDEN 2017
Evangelizační úmysl: Křesťanská jednota
Za všechny křesťany, aby se ve věrnosti učení Pána zasazovali modlitbou a bratrskou láskou za obnovení plné církevní
jednoty, a tím napomáhali odpovědět na současné výzvy lidstva.
Národní úmysl: Za církev v naší vlasti, aby se nespokojila s pouhou sebeprezentací, ale usilovala o evangelizaci
současného světa (EG, č. 27).
ÚNOR 2017
Všeobecný úmysl: Přijetí lidí v obtížných situacích
Za ty, kdo jsou zkoušeni, především chudé, běžence a ty, kteří jsou na okraji, aby našli přijetí a posilu v našich
společenstvích.
Národní úmysl: Za naše farnosti, aby byly blízko lidem, staly se prostředím živého společenství a účasti a nezapomínaly
na misijní poslání (EG, č. 28).

