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Úmysly mší sv. od 18. června do 1. července 2018

XXIII. 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
Po 18. 6.

P Na dobrý úmysl

Po 25. 6.

P Na dobrý úmysl

Út 19. 6.

K Za rodinu Fridbergrů

Út 26. 6.

K Za † rodiče Supekovy

17. června 2018

a Kubátovy
St 20. 6.

P Na dobrý úmysl

St 27. 6.

P Na dobrý úmysl

Čt 21. 6.

K Za farnost

Čt 28. 6.

K Za † Jaroslava Petráka
a rodiče

Pá 22. 6.

P Na dobrý úmysl

Pá 29. 6.

P Na dobrý úmysl

So 30. 6.

P Za † Martina Hacha

So 23. 6. kostel
sv. Jana Křtitele
Ne 24. 6.
Slavnost
Narození sv.
Jana Křtitele

17.00 Za † rodinu
Bartákovu, Malínkovu a
Hanzalovu
P: Za farnosti
K: Na dobrý úmysl

Ne 1. 7.
13. neděle
v mezidobí

P: Za farnosti
mše v Lodhéřově 14.30:
Za † Julii Hájkovou,
manžela a rodiče
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Bohoslužba slova – evangelium a homilie
Katecheze papeže Františka na gen. audienci, aula Pavla VI., 7. 2. 2018
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Tak jako Kristova tajemství osvětlují celé biblické zjevení, je evangelium
v bohoslužbě slova světlem, které umožňuje chápat smysl předcházejících
biblických textů jak Starého, tak Nového zákona. »Středem a naplněním celého
Písma jako i celé liturgie je Kristus« (Úvod k mešnímu lekcionáři, 5).
Proto liturgie odlišuje evangelium zvláštní poctou od ostatních čtení a
prokazuje mu úctu (srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 60 a 134). Jeho
čtení je proto vyhrazeno knězi nebo jáhnovi, který potom knihu políbí; naslouchá
se mu ve stoje a každý se předem znamená křížem na čele, ústech a prsou. Svíce
jsou rozsvíceny na počest Krista, pronášejícímu „dobrou zvěst“, která obrací a
proměňuje. Je to přímá řeč, která se odehrává mezi aklamacemi, po nichž
následují odpovědi: »Sláva tobě, Pane« a »Chvála tobě, Kriste«. Evangeliem k nám
promlouvá Kristus, a proto mu věnujeme pozornost.
Ve mši tedy nečteme evangelium proto - což je třeba zdůraznit - abychom
věděli, jak se věci sběhly, nýbrž abychom si uvědomili, co učinil a řekl Ježíš, jehož
slovo je živé a proniká do mého srdce. Je tedy důležité naslouchat evangeliu
s otevřeným srdcem, protože je to živé slovo. On jej pronáší a naplňuje také v nás.
Svatý Augustin napsal, že »evangelium jsou ústy Krista, který kraluje v nebi, ale
nepřestává mluvit na zemi« (Sermo, 85, 1; Tract. In Joannem, 30,1). Pokud
»Kristus dosud hlásá radostnou zvěst« (Sacrosanctum concilium, 33), plyne odtud,
že Mu účastí na mši máme odpovědět. Nasloucháme, abychom odpověděli.

Kristus, který chce oslovovat, používá také slovo kněze, který po evangeliu káže
(Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 65-66; Úvod k mešnímu lekcionáři, 2427). Homilie, kterou Druhý vatikánský koncil vřele doporučuje jakožto součást
bohoslužby (srov. Sacrosanctum concilium, 52), není příležitostná promluva, ani
katecheze jako ta, kterou nyní pronáším, ani konference či přednáška, nýbrž
»navazuje na dialog, který Pán se svým lidem již zahájil« (Evangelii gaudium, 137),
aby došel naplnění v životě. Autentickou exegezí evangelia je náš svatý život!
Pánovo slovo končí svůj běh, když se v nás stane tělem a promění ve skutky, jako
tomu bylo u Marie a svatých. Připomínám to, co jsem řekl posledně, že Pánovo
slovo vstupuje do uší, prochází srdcem a rukama se mění ve skutky.
O homilii jsem již pojednával v exhortaci Evangelii gaudium, kde jsem zmínil, že
liturgický kontext »vyžaduje, aby kázání orientovalo shromáždění a také kazatele
ke společenství s Kristem v eucharistii, jež přetváří život« (tamt. 138).
Kdo káže, má svůj úkol plnit dobře a skutečně sloužit všem, kdo jsou na mši, ale
také ti, kdo naslouchají, se mají účastnit. Především věnováním náležité
pozornosti, to znamená koncentrací správné vnitřní ochoty, bez subjektivních
nároků a s vědomím, že každý kazatel má svoje přednosti i meze. Někdy dlouhá,
nesoustředěná či nesrozumitelná homilie nudí, jindy jsou překážkou předsudky.
Ten, kdo pronáší homilii, si musí uvědomovat, že si nedělá svoje věci, nýbrž káže,
propůjčuje hlas Ježíši. Homilie musí být dobře připravena a krátká. - Jistý kněz mi
jednou vyprávěl, že se mu jeho tatínek svěřil, jak je spokojený, že našel kostel, kde
se při mši nekázalo... Kolikrát se jen během kázání někomu stane, že se
nesoustředí a dokonce vyjde ven a zapálí si cigaretu. Proto je dobré, drazí kněží,
připravovat dobrou homilii modlitbou, studiem a reflexí, a měla by trvat nanejvýš
deset minut.
Závěrem můžeme říci, že v bohoslužbě slova vede Bůh skrze evangelium a
homilii dialog se svým lidem, který Mu pozorně a uctivě naslouchá a zároveň
uznává, že Bůh je přítomný a činný. Pokud se tedy zaposloucháme do „dobré
zvěsti“, vyvolá v nás obrácení a promění nás, takže budeme schopni měnit sebe i
svět.
Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz

Oznámení:
Mše u sv. Jana Křtitele
V předvečer slavnosti Narození sv. Jana Křtitele v sobotu 23. 6. bude sloužena mše
sv. v bývalém minoritském klášterním kostele sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici.
Mše začne od 17.00 hod. Mše v proboštském kostele nebude.

Františkánské společenství
V úterý 26. 6. je plánovaná poslední předprázdninová schůzka františkánského
společenství. Začne v 15.30 hod. Přátelé františkánského řádu se tentokrát sejdou
přímo v klášteře u sv. Kateřiny. Mši sv. bude sloužit v klášteře otec Eliáš Paseka,
OFM.

Kněžský den a výročí otce biskupa Posáda
Ve čtvrtek 28. 6. se dožívá 65 let pomocný biskup českobudějovický Mons. Pavel
Posád. Výročí si připomene při mši sv. spojené s kněžským dnem ve Štěkni u
Strakonic. Mše začne od 9.30 hod. a věřící jsou srdečně zváni.

Kněžské svěcení
V sobotu 30. 6. v 10.00 hod. přijme v českobudějovické katedrále svátost
kněžského svěcení jáhen Vojtěch Blažek. Již nyní můžeme sdělit, že také u nás
v Jindřichově Hradci bude sloužit mši sv. a udílet novokněžské požehnání v neděli
9. září.

Pouť v Lodhéřově
Rád bych i naše jindřichohradecké farníky pozval na pouť ke cti sv. apoštolů Petra
a Pavla do kostela v Lodhéřově. Poutní mše sv. tam bude sloužena v neděli 1. 7. od
14.30 hod. Z důvodu této bohoslužby nebude večerní mše sv. v klášteře
v Jindřichově Hradci. Intence za † Julii Hájkovou, manžela a rodiče bude
odsloužena v Lodhéřově.

Životní jubilea
Mons. Václav Habart, emeritní probošt jindřichohradecký, se 18. 6. dožívá věku 78
let. P. Ivo Prokop se 23. 6. dožívá věku 48 let. P. Zdeněk Metoděj Kozubík, zdejší
kaplan v letech 1978-1980, si 25. 6. připomíná 40. výročí kněžského svěcení.

z kláštera ve Vranově. Když v letech 1998 – 2007 spravoval farnosti na
Novobystřicku P. Petr Misař, jindřichohradečtí věřící jezdili na pouť jen
individuálně. Po roce 2007 byly znovu zase farnosti na Novobystřicku spravovány
z J. Hradce a tak v den Slavnosti Nejsvětější Trojice byla účast jindřichohradeckých
věřících zase relativně vyšší. Avšak zatímco v polovině 60. let 20. století, tedy
v době komunistické totality, byly při pouti dopoledne dvě mše svaté a při obou
byly plně obsazené všechny lavice a ještě lidé stáli, v posledních letech je
dopoledne jen jedna mše svatá a lavice nejsou plné. Starší aspoň trochu věřící
obyvatelé okolních vesnic vymřeli a mladí zřejmě „o kostel“ nemají zájem. Také
kolotočáři a prodavači pouťových cukrovinek přestali na pouť jezdit, protože se jim
to nevyplatí. Od podzimu 2016 nynější duchovní správce farností na Novobystřicku
P. PhDr. ThLic. Jindřich František z Pauly Holeček, OM, si kostela Nejsvětější Trojice
v Klášteře zvlášť hledí, vždyť je knězem řádu Nejmenších bratří svatého Františka
z Pauly. Po mnoha letech se tak zase správy poutního kostela ujal paulán. Kéž mu
Bůh žehná při pastoraci v tom kraji, kde je obyvatelstvo tak silně zatížené
materialistickým a ateistickým světovým názorem. Kdo „na Paulánech“, tedy ve
farním kostele Nejsvětější Trojice ještě nikdy nebyl, a má možnost se tam dostat,
měl by toho využít. Bude určitě mile překvapen a právě zde se může klanět
trojjediného Bohu. A ti, kteří třeba doma až sem dočetli výše uvedený text, ať
nahlas Nejsvětější Trojici chvalořečí slovy: „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako
byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen“.
zpracoval Karel Bajer

Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení B, druhý cyklus feriálního lekcionáře, třetí a čtvrtý týden
žaltáře v Breviáři,
Neděle

17. 6. – 11. neděle v mezidobí

Úterý

19. 6. – památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna,

biskupa, patrona českobudějovické diecéze
Čtvrtek
Pátek

21. 6. – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22. 6. – památka sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora,
mučedníků

Neděle

24. 6. – slavnost narození sv. Jana Křtitele

Čtvrtek
Pátek
Sobota

28. 6. – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29. 6. – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, doporučený svátek
30. 6. – památka Svatých prvomučedníků římských

Neděle

1. 7.

– 13. neděle v mezidobí

Vzpomínka na poutě z Jindřichova Hradce „na Paulány“
(napsáno při příležitosti 26. června, kdy tento den před 350 lety byl
jindřichohradeckým infulovaným proboštem Dr. Jakubem Maxmiliánem Kurzem
slavně položen základní kámen k nově obnovovanému kostelu Nejsvětější Trojice
v Klášteře u Nové Bystřice, při kterém působili řeholníci řádu Nejmenších bratří
svatého Františka z Pauly, zvaní pauláni)
V současné sekularizované společnosti je asi čím dál více lidí, a to i v samotném
Jindřichově Hradci, kteří nevědí, co
v hovorové
řeči
znamená
označení
„Paulány“, natož aby věděli, že je to nějaké
poutní místo a kdy se tam koná poutní
slavnost. Ani v dobách starších tomu zřejmě
nebylo moc jinak. Snad jen hradečtí
milovníci turistiky věděli, že v “České
Kanadě“, na Novobystřicku, při silnici z Nové
Bystřice na Staré Město, se nalézá osada s
původním německým názvem Kloster, česky
zvaná Klášter (nyní oficiálně Klášter u Nové
Bystřice), s obdivuhodným kostelem, který
je zasvěcen Nejsvětější Trojici. V nějakém
tištěném turistickém průvodci bylo možno
zjistit trochu historie této sakrální stavby,
například, že u léčivých pramenů se v letech
1491 - 1493 usadili první řeholníci - pauláni,
jimž nechal zbudovat pán na hradě
Landštejně Konrád Krajíř z Krajku v roce
1501 klášter a při něm v roce 1507 kostel, Ale již v roce 1533 byl kostel i klášter,
v němž žilo 30 paulánů, dodržující velmi přísné řeholní předpisy, vypálen přívrženci
radikální reformace a všichni řeholníci byli zavražděni. Pak dlouhou dobu byla tato
lokalita v troskách. Díky členům z rodu Slavatů byla v letech 1665-1667 znovu
vystavěna budova kláštera, do kterého se pak vrátili pauláni. Kostel (u kterého
položení základního kamene si právě 26. 6. připomínáme) byl nově vystavěn v
raně barokním slohu v letech 1668 – 1682. Jedná se o impozantní stavbu, která
svými rozměry a zasazením v kouzelném prostředí náhorní planiny, uprostřed lesů,
luk a polí, nad rybníkem a poblíž s rostoucími starodávnými lipami, jistě každého
překvapí, stejně, jako při vejití do kostela je překvapující i obrovský hlavní oltář.
Klášter byl zrušen dekretem císaře Josefa II. z 1. 11. 1785. Bratři pauláni odešli,
zůstal však v provozu kostel, který se stal v roce 1786 lokálií, a ta byla v roce 1856

povýšena na samostatnou farnost. Budova kláštera sloužila jako sídlo kněze, byla
zde také škola, byt pro učitele a pro vrchnostenské úředníky. Protože kostel
s klášterem ležel v krajině obydlené převážně německy mluvícím obyvatelstvem,
po druhé světové válce se zde výrazně změnila situace. Není tedy divu, že s
„požehnáním“ památkářů, v polovině května 1959 provedli vojáci demolici budovy
kláštera, čímž byla narušena statika stavby kostela, který pak rychle chátral,
zejména vlivem zatékání dešťové vody poškozenou krytinou a musel být ze strany
odbourané budovy kláštera podepřen dřevěnými hranoly.
Pokud se týká poutí do tohoto svatotrojičního klášterního kostela bratří
paulánů, je doloženo, že se konaly již do toho prvního kostela, před jeho
vypálením v roce 1533, pak se lidé scházeli i na místě rumiště a poutě v plné síle
pokračovaly po znovuobnovení kostela v roce 1682, kdy sem chodila procesí nejen
z celého Novobystřicka a Slavonicka, ale také z příhraničních oblastí Dolního
Rakouska – Waldviertelu. Jak již bylo uvedeno, kostel s klášterem ležel v krajině
obydlené převážně německy mluvícím obyvatelstvem. Nejen o poutích na Slavnost
Nejsvětější Trojice, ale během celého roku zde zněla v kostele latina a němčina
(písně, modlitby) a venku před kostelem pouze němčina. Proto Češi sem na poutě
moc nechodili. Když došlo v roce 1938 k odtržení Sudet od Československé
republiky, octla se obec Klášter vlastně v zahraničí, na území Velkoněmecké říše,
kam z Protektorátu bylo možno vstoupit jen na zvláštní povolení, problémy nastaly
s řízením farnosti českobudějovickým biskupstvím, až nakonec v letech 1940 -1945
byla farnost spravována z rakouské diecéze St. Pölten. Po skončení 2. světové
války bylo německy mluvící obyvatelstvo nuceně odsunuto do Německa a
Rakouska a celé Novobystřicko bylo dosídleno lidmi, kteří nenavázali na zbožnost
původního obyvatelstva. Po změně politické situace v roce 1948 se konání poutí
značně ztížilo. Nejenže se poutí od roku 1945 nemohli účastnit věřící z Rakouska,
jak byli zvyklí, ale v roce 1951 bylo zřízeno tak zvané „hraniční pásmo“, které
zasahovalo od hranic 12 - 15 km do vnitrozemí (začínalo např. už před Číměří) a
vstup sem byl dovolen jen na písemné povolení. Znamená to, že poutí do Kláštera
se vlastně mohli účastnit je ti, kteří uvnitř hraničního pásma bydleli, ale většina
z nich o to neměla valný zájem. Zřejmě hlavním důvodem, proč v květnu 1959 byla
provedena demolice budovy kláštera, bylo zabránit tomu, aby se v něm nemohli
skrývat „diversanti“ a ti, kdo by chtěli nelegálně překročit státní hranice do
Rakouska. V roce 1960 bylo „hraniční pásmo“ zúženo na 1–3 km od hranic a kostel
Nejsvětější Trojice v Klášteře se tak naštěstí dostal těsně před „hraniční pásmo“,
označené tabulkami o zákazu vstupu. Ty byly od kostela dobře vidět. Velkou
zásluhu na vzkříšení poutního místa měl P. Václav Frolík, který sídlil v Nové Bystřici
a v letech 1960 - 1993 byl duchovním správcem farností Nová Bystřice, Číměř,
Hůrky, Staré Město a Klášter (pokud mu to v dobách totality soudruh okresní
církevní tajemník povolil, tak často vypomáhal v J. Hradci při předvelikonoční a

předporciunkulové svaté zpovědi). Snažil se ze všech svých sil o zachování
bývalého klášterního kostela paulánů jak po stránce materiální (i při nedostatku
finančních prostředků zajištění nejnutnější údržby), tak po stránce duchovní.
Zejména dbal na to, aby poutní slavnost měla co nejvyšší úroveň. Proto od roku
1961, kdy již bylo (1960) hraniční pásmo zúženo, posílal kněžím na všechny fary
v širokém okolí písemnou pozvánku k účasti na poutní slavnosti s uvedením
pořadu bohoslužeb a s prosbou, aby to v neděli při ohláškách přečetli svým
farníkům. Zvlášť také zval administrátora proboštství a vikáře P. Josefa Kavale, aby
celebroval hlavní mši svatou a aby při ní zpíval jindřichohradecký chrámový sbor.
Tehdy z J. Hradce jezdil autobus s hudebníky i s dalšími poutníky. Je také nutno
připomenout, že v 70. – 80. letech 20. století také soudruh okresní církevní
tajemník zval na pouť „na Paulány“ provozovatele kolotočů, houpaček a střelnic –
a čím víc jich přijelo, tím lépe, aspoň mohli obstoupit kostel ze všech stran. Byla to
od něho velká rafinovanost. Nezval je proto, aby na pouť přilákal co nejvíce lidí,
ale měl s „ kolotočáři“ domluveno, že během bohoslužeb v kostele naplno pustí
hudbu z reproduktorů, v důsledku čehož nebylo při mši svaté slyšet ani kněze, ani
zpěv. Inu, státní dozor nad činností církví, byl tehdy dokonalý a všestranný!
Pokud se týká poutí z Jindřichova Hradce do Kláštera u Nové Bystřice, tak není
známo, že by během 19. století a do začátku 60. let 20. století byla nějaká pouť
organizována. A také proč? Vždyť i v J. Hradci byl celoročně využívaný hřbitovní
kostel Nejsvětější Trojice a zde se každoročně titulární svátek slavil slavnou poutní
bohoslužbou. A navíc, stihnout to pěšky tam a zpět za jeden den, je téměř
nemožné, osobních aut bylo málo, jedině připadalo v úvahu jet úzkokolejnou
drahou do Albeře a odtud pěšky do Kláštera a pak zase pěšky zpět do Albeře, ale
tak účast na pouti byla závislá na jízdním řádu vlaku. Navíc, jak již bylo uvedeno,
pouť z Jindřichova Hradce „na Paulány“ nebyla možná v letech 1938-1945, kdy byl
kostel Nejsvětější Trojice v Klášteře na území Velkoněmecké říše a znovu pak
v letech 1951-1960, kdy byl v „hraničním pásmu“ Až když začal na poutě do
Kláštera jezdit od roku 1961 P. Kavale, účastnilo se poutní bohoslužby v Klášteře
více jindřichohradeckých věřících. Jeho nástupci P. Oldřich Votava a P. Karel Vrba
do Kláštera nejezdili a tak se i počet jindřichohradeckých poutníků snížil. Od roku
1990 docházejí na odpolední poutní mši svatou v německé řeči věřící
z příhraničních rakouských farností a tak byla obnovena starodávná tradici. V roce
1993 odešel z fary v Nové Bystřici na odpočinek P. Václav Frolík a celé
Novobystřicko bylo spravováno z Jindřichova Hradce, kde byl duchovním
správcem P. Václav Habart. I ten se snažil o co nejdůstojnější poutní slavnosti
v Klášteře a tak se znovu vrátily autobusové zájezdy na pouť, kde při mši svaté
zpíval i Sbor Adama Michny J. Hradec. Na poutě také přijížděli bratři pauláni

