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Úmysly mší svatých od 28. srpna do 10. září 2017

XXII. ročník

P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie
K – klášterní kostel sv. Kateřiny
Ranní mše sv.: Ne 9.30 hodin, Po 7.30 hodin
Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18 hodin
27. srpna 2017

Po 28. 8. P Za dobrodince

Po 4. 9.

Út 29. 8.

U sv. Jana Křtitele
Za uzdravení dcery
P Za Iva a jeho dobrodince

Út 5. 9.

K

Za † Jána Keňo

Milí přátelé,

St 6. 9.

P

Za † Vojtěcha a Marii
Fiedlerovy

K Za vedení Duchem Sv. pro
pana Iva a za bosé
karmelitky v Dačicích
P Za rodinu Kalkusovu
a duše v očistci

Čt 7. 9.

K

Pá 8. 9.

P

P

Za Boží požehnání pro děti
a vnoučata

So 9. 9.

Ne 3. 9.

P: Za farnosti

Ne 10. 9.

Aby v našich srdcích
rostla láska a důvěra
v Boha a za duše v očistci
Za † Josefa Dalíka,
rodinu Dalíkovu, Fialovu
a Trnavských
V klášteře
Za živé i † z rodin Jandů,
Geistů a Dvořáků
P: Za farnosti

22. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

K: Za uzdravení sestry Jiřiny 23. NEDĚLE
a duše v očistci
V MEZIDOBÍ

když jsem začal chodit do druhé třídy základní školy, přihlásili mě rodiče
do náboženství, které na naší základní škole vyučoval náš již věkem sešlý
duchovní otec Ján Tomko. Dodnes si pamatuji, jak jsme ho odpoledne
očekávali na školním dvoře a když se na začátku ulice objevila jeho silueta,
s hlasitým svoláním „Pán idú“ jsme mu běželi naproti. Ve třídě se nás tísnilo
80 žáků ze dvou silných ročníků – druháci a třeťáci. Pan děkan – jak jsme
mu říkali – měl občas problém udržet 80 dětí v pozornosti, ale celkem
se mu to dařilo, zvláště když barvitě a s velkým zaujetím vyprávěl
především biblické příběhy. V rámci těchto hodin se mu podařilo toto
obrovské stádce připravit i k prvnímu svatému přijímání. Tehdy jsem
netušil, kolik problémů a překážek kvůli výuce náboženství musel on jako
katecheta – a naši rodiče víceméně také – absolvovat. Nevěděl jsem, že
navzdory velkým obstrukcím (spojování ročníků, nemožnost vyučovat
v první a osmé třídě) pan děkan statečně obhájil právo vyučovat
náboženství v místní škole a nevzdal to. Když padl komunistický režim,
přišly mu na pomoc katechetky a časem došlo i k zákonné úpravě možnosti
vyučovat náboženství ve školách v mé rodné vlasti – na Slovensku – jako
volitelný předmět v alternativě s etickou výchovou. Dnes zpětně vnímám,
že hodiny náboženství s panem děkanem mi daly hluboký základ, na kterém
mohla dětská víra časem dozrávat v osobní vyznání víry dospělého
křesťana.

St 30. 8.
Čt 31. 8.

Pá 1. 9.

So 2. 9.

Mimořádně nebude

K: Za dar víry a dar křtu
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Vím, že v mé nynější vlasti – u nás v Čechách – je situace odlišná. Představa,
že by v našem městě na hodiny náboženství přicházelo po 80 dětí, se nám
může zdát být nereálná. Navzdory tomu s radostí pozoruji, že v naší farnosti

jsme obdarování mnoha dětmi mladšího i staršího školního věku. Vídávám
je spolu s rodiči na nedělních mších svatých. Rád bych za to všem rodičům,
kteří se snaží své děti vychovat ve víře a ukázat jim na Ježíše, poděkoval.
Jako farní společenství však chceme být opět nablízku i nabídkou hodin
náboženské výchovy. I v letošním školním roce bude možnost výuky
náboženství na proboštství nebo na 2. základní škole. Pro mladé lidi opět
nabízíme možnost pátečního mládežnického společenství. Chci povzbudit
především vás rodiče, abyste umožnili vašim dětem možnost vzdělávání
ve víře. Na rozdíl od dob mého mládí nikdo zvenčí tomu nebrání. Prosím,
nebraňme tedy ani zevnitř – zkusme mezi různými kroužky, hudebkou,
výtvarkou, taneční, angličtinou, fotbalem, plaváním a nevím čím ještě najít
čas i sílu pro to, aby naše děti také rostly – slovy Dona Bosca – nejen
ve statečné občany, ale i v dobré křesťany. Věřím, že tato duchovní
(i materiální) investice se mnohonásobně vrátí nejen dětem a rodičům, ale
celému našemu společenství.
Přeji požehnaný a odvážný vstup do nového školního roku.
P. Jozef Gumenický

Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení A, feriální čtení cyklus 1, první a druhý týden žaltáře v Breviáři
Neděle

27. 8. – 21. v liturgickém mezidobí

Pondělí
Úterý
Pátek

28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29. 8. – památka Umučení sv. Jana Křtitele
1.9.
– první pátek v měsíci, den úcty k Nejsv. Srdci Ježíšovu

Neděle

3. 9.

– 22. v liturgickém mezidobí

Čtvrtek

7. 9.

Pátek
Sobota

8.9.
9.9.

– památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka,
který krátkou dobu (1607 – 1608) působil také
v jezuitské koleji v J. Hradci)
– svátek Narození Panny Marie
– památka sv. Petra Klavera

Neděle

10. 9. – 23. v liturgickém mezidobí

do 19.30 hod. Ve středu 20. září oslavy pokračují na Klokotech u Tábora v čase
od 7.00 do 12.00 hod. Podrobnější program oslav najdete v příštím čísle
Zpravodaje.

Benefiční hudební podvečer
Deštenské společenství mládeže zve na Benefiční hudební podvečer, který pořádá
v pátek 1. září 2017 od 18 hodin na zámku Červená Lhota. Interpreti: Vítek Zeman,
Ondra Vácha a další. Výtěžek z koncertu bude použit na opravu podlahy na faře v
Deštné, kterou využívají jako místo setkávání mladí lidé (nejen)
z jindřichohradeckého vikariátu.

Diecézní pouť
Podobně jako v loňském roce, kdy jsme společně putovali do Nových Hradů,
máme i letos příležitost zúčastnit se diecézní pouti, která se tentokrát uskuteční
na Klokotech u Tábora v sobotu 23. září. Opět je připraven zajímavý celodenní
program sestávající z přednášek, divadelních vystoupení, koncertů a jiných akcí.
Vše vyvrcholí pontifikální mší sv. slouženou diecézním biskupem Mons. Kročilem.
Z naší farnosti bude zajištěn autobus. Je však zapotřebí se co nejdříve přihlásit.
V kostelech budou připraveny formuláře, na něž se zájemci o společnou cestu
autobusem mohou zapsat a poskytnout nám kontakt. Cena jízdného je pro
dospělé 150,- Kč. Děti mají cestu zdarma. Příspěvek na pořádání pouti činí pro
dospělého 100,- Kč, pro dítě do 15 let 50,- Kč a pro rodinu 200,- Kč. Bližší
informace budou uvedeny v příštím čísle Zpravodaje.

Slavnosti Adama Michny
Předběžně oznamujeme, že od 22.9. do 24.9. budou také probíhat v našem městě
již tradiční slavnosti A. Michny. V letošním roce zde děti z naší farnosti představí
Pašijový příběh, který hudebně doprovodí náš chrámový sbor. Více informací
na plakátech.

Biřmování a 1. svaté přijímání
V roce 2018 plánujeme uspořádat v Jindřichově Hradci biřmování. Je určeno i pro
farníky ze všech měst a obcí spravovaných z Jindřichova Hradce. Příprava bude
probíhat na proboštství od října do května jednou za 14 dní v termínu, který si
společně dohodneme. Zájemce prosím, aby se přihlásili do konce září.
Prosíme také rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti přistoupily v roce 2018
k 1. svatému přijímání a ke svátosti smíření, aby nám dali co nejdříve vědět.
Přihlášky k 1. sv. přijímání i k biřmování budou k dispozici v kostelech
i na proboštství.

Dobrá předsevzetí
Nejrůznější dobrá předsevzetí si obvykle dáváme na Silvestra či na Nový rok
a obvykle nám vydrží sotva do Tří králů. Povánoční starosti nás vytíží
natolik, že nemáme kapacitu něco podstatného změnit. Možná je lepším
termínem pro nějaké to předsevzetí počátek nového školního roku, kdy
jsme odpočatí po dovolené, a spolu s dětmi prožíváme hodně změn
a očekávání nových věcí. Tak bych tuto chvíli chtěl využít i já k několika
předsevzetím či plánům na nastávajících deset měsíců.
Především, na základě mnoha přání a dotazů, považuji za užitečné
nabídnout možnost křesťanského vzdělávání pro dospělé. Kdysi už to v naší
farnosti dobře fungovalo, mám na to hezké vzpomínky, a určitě bude
prospěšné i dnes, abychom se třeba jednou za čtrnáct dní ve středu večer
scházeli a seznamovali se nejen s mými oblíbenými církevními dějinami
a kanonickým právem, ale například i se základy hlubšího duchovního
života v cyklu pod názvem Prameny světla. Předpokládám, že bychom začali
ve středu 4. října po mši sv. na proboštství.
Druhým předsevzetím je příprava na biřmování. Tato příprava nebývá
prospěšná jen pro samotné biřmovance, ale obvykle při ní Duch Svatý
působí i obnovu celé farnosti. Společně se za kandidáty biřmování modlíme
a sami si znovu lépe uvědomujeme, jak krásný a veliký dar jsme kdysi při
křtu a biřmování obdrželi a jakou máme zodpovědnost za pravdivé
svědectví o své víře a za předávání víry dalším generacím i svému okolí.
Biskupská konference stanovila pro biřmovance minimální věk 14 let. Horní
hranice však žádná není a tak může přijmout tuto tak důležitou svátost
i člověk zralého či staršího věku. I tato příprava bude probíhat jednou
za čtrnáct dní v termínu, který si se zájemci domluvíme. Podle počtu a věku
zájemců můžeme rozdělit přípravu na dvě skupiny, mladších a starších.
K přípravě jsou zváni i zájemci z ostatních farností, které z Jindřichova
Hradce spravujeme. Přípravy se může účastnit i ten, kdo už biřmování
přijal, ale třeba by si rád oživil pozapomenuté znalosti, případně i ten, kdo
uvažuje o křtu v dospělém věku.
Třetím předsevzetím či přáním, které mi velmi leží na srdci, je středoškolská
výuka. Jindřichův Hradec byl od jezuitských dob proslulý kvalitním
gymnáziem poskytujícím důkladné vzdělání a široký všeobecný rozhled.
Ve farnostech se i nyní setkáváme s mnoha mladými lidmi, kteří studují

na hradeckém gymnáziu a dalších středních školách v našem městě, a my
bychom jim rádi umožnili hlubší nahlédnutí do všeho dobrého, co
křesťanství přineslo a přináší světu i jednotlivému člověku a společně s nimi
nahlédli i do jiných světových náboženství a duchovních směrů, s nimiž
jsme čím dál častěji konfrontováni. Potřebovali bychom však s P. Jozefem
vědět, kolik vážných zájemců o středoškolskou výuku by se našlo, abychom
mohli domluvit spolupráci s vedením gymnázia. Budeme potěšeni, pokud
nás zájemci či jejich rodiče kontaktují.
Nakonec ještě připomenu jedno důležité předsevzetí, které si dali rodiče,
když přivedli své děti ke křtu. Slíbili před knězem a především před Bohem,
že své děti povedou k přátelství s Kristem, k poznání jeho dobroty
a laskavosti i k moudrému životu podle Božích přikázání. Svým příkladem
života, ale i vzděláváním a výchovou. Bůh stále nabízí mnoho darů
a poskytuje svou pomoc a je třeba to naplno využít.
Takovou příležitostí je i příprava dětí na první svaté přijímání a první svátost
smíření (zpověď), která bude v nastávajícím školním roce probíhat.
Samozřejmě bude i v tomto školním roce opět fungovat výuka náboženství
na faře s paní katechetkou Hejdovou, na 2. ZŠ s paní katechetkou Šimkovou
i společenství mládeže s P. Jozefem. Pokud bude zájem, rádi výuku
rozšíříme. Prosím o zodpovědnost rodičů za křesťanskou výchovu svých
dětí. Je to jedna z nejdůležitějších úloh, která je jim svěřena, a s níž jim
chceme podle svých sil co nejlépe pomáhat.
Svatý papež Pius X. kdysi konstatoval, že největším nepřítelem katolíků je
jejich vlastní neznalost a nevzdělanost. Nemohu mít rád to, co neznám.
Co neděláme poctivě a do hloubky, to nám nic nepřinese a to nás ani
nezaujme. Když neodlišíme víru od pověry, nepřineseme okolí pokoj
a rozumný řád, ale jen zmatek. Naopak moudrý anglický světec Beda
Ctihodný již v 7. století prohlásil, že jeho největší radostí bylo studovat,
vyučovat a psát. Tak přeji na začátku nového školního roku sobě i vám,
abychom zažili radost z poznání a dokázali žasnout nad Boží moudrostí,
která se zjevuje v celém stvoření a abychom každý podle svých možností
učili se zdarem znát Boha ty, kdo jsou nám svěřeni.
P. Ivo Prokop

Zprávy a oznámení:
Dovolená vikáře
P. Ivo Prokop bude v době od 28. srpna do 9. září čerpat dovolenou. Zastupuje
P. PhDr. Jozef Gumenický.

Mše u sv. Jana Křtitele
V den památky Umučení sv. Jana Křtitele v úterý 29. srpna bude slavena mše sv.
v kostele sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici v Jindřichově Hradci. Začátek je
plánován na 18.00 hod. Mše v klášterním kostele nebude.

Žehnání na začátku školního roku
Mše s prosbou o pomoc Ducha Svatého v nastávajícím školním roce spojená
s žehnáním žákům, studentům, rodičům i učitelům bude sloužena v neděli 3. září
2017 od 9.30 hod. v proboštském kostele.

Pouť ve Strmilově
V neděli 3. září v 9.30 bude ve Strmilově poutní mše svatá ze slavnosti patrona
místního kostela sv. Jiljí. Liturgii hudebně doprovodí Chrámový sbor Adama
Michny z Jindřichova Hradce provedením Mše D – dur (Lužanská mše) od Antonína
Dvořáka.

Zrušení mše sv.
V pondělí 4. září mimořádně nebude v Jindřichově Hradci mše sv. Intenci
za † Jindřišku Večeřovou odslouží P. Ivo Prokop v místě pobytu.

Přesun mše sv.
V sobotu 9. září z důvodu konání hudební produkce před Dada Clubem bude mše
sv. mimořádně přesunuta z proboštského do klášterního kostela. Začátek je jako
obvykle v 17.00 hod.

Mše sv. v Políkně
Poutní mše ke cti Panny Marie bude slavena v kapli v Políkně v neděli 10. září
od 14.00 hod.

Fatima
V souvislosti s letošním stým výročím od Fatimského zjevení proběhnou i v naší
diecézi oslavy Panny Marie Fatimské. Hlavní akce se uskuteční v pondělí 18. září
v českobudějovické katedrále a to od 15.00 do 21.00 hod. Druhý den v úterý
19. září se oslavy konají na Dobré Vodě u Nových Hradů v čase od 10.00

