Úmysly mší svatých od 14. do 27. ledna 2019
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XXIV. 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 14. 1.
kaple na
proboštství
Út 15. 1.

St 16. 1.

Za Emilii Kolínovou

K Za † Marii Vintrovou
a Julii Hájkovou

Po 21. 1.
Za pana Iva Kloboučníka
kaple na
a jeho dobrodince
proboštství
Út 22. 1.
K Za † rodiče Supekovy
a Kubátovy

P Za † Miloše Plachého,
jeho ženu Marii a jejich
děti

St 23. 1.

Čt 17. 1.

K Za † Štěpána Veselého,
jeho † sestry Marii
a Annu a duše v očistci

Čt 24. 1.

Pá 18. 1.

P Za rodiče Annu a Josefa
Schánělovy, sestru Ivu
a bratra Josefa
P Na poděkování za dar
života

Pá 25. 1.

So 19. 1.

So 26. 1.

Ne 20. 1.

P: Za farnosti

Ne 27. 1.

2. neděle
v mezidobí

K: Za † Vlastimila, Jiřího 3. neděle
Macho a rodiče z obou v mezidobí
stran

13. ledna 2019

P Za † tatínka Jiřího Vintra

8.00 hod. proboštský
kostel Za J. a A. Liškovy,
L. Petrů, K. a M. Eliášovy,
A. Tetivu a duše v očistci
P Na poděkování za 86 let
života, za Boží ochranu
a milost pro celou rodinu
P Za † rodiče Průchovy
a rodinu
P: Za farnosti
K: Za † Jana a Anežku
Kadlecovy a sourozence
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PODĚKOVÁNÍ
Ze srdce děkujeme vám všem, kteří jste se jakýmkoli způsobem zapojili do příprav
a oslav vánočních svátků v našich farnostech a přispěli tak ke slávě, kráse
a důstojnosti tohoto nádherného křesťanského období.
Přejeme hodně Božího požehnání, radosti a zdraví v novém roce, do nějž
vstupujeme. Ať dokážeme dobře naplnit úkoly, které nám rok 2019 přinese, a vděčně
přijímat dary, které nám v něm Bůh poskytne. Ať si umíme navzájem pomáhat a tak
překonávat i to obtížné, co je před námi, a společně dojdeme zase o kousek blíž
k Božímu království.
P. Ivo Prokop a P. Jozef Gumenický

VÁŽENÉ SESTRY A BRATŘI
Podle starodávného zvyku byla a dosud jsou v katolické církvi západního
i východního obřadu na Slavnost Zjevení Páně slavnostně oznamována data
pohyblivých liturgických svátků a slavností v nadcházejícím roce. My tak činíme
v prvním čísle našeho letošního farního zpravodaje a přejeme Vám jejich milostiplné
a zbožné prožití:
13. ledna
14. ledna
3. března
6. března

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení zaslaných příspěvků.
Uzávěrka příštího čísla je ve středu 23. 1. 2019

14. dubna

- neděle – svátek Křtu Páně, konec doby vánoční
- pondělí – začátek 1. části liturgického mezidobí
- poslední (8.) neděle první části liturgického mezidobí
- Popeleční středa, den přísného postu, začátek liturgické
doby postní
- Květná neděle, začátek Svatého týdne

18. dubna
19. dubna
20. dubna
21. dubna
30. května
9. června
16. června
20. června
28. června
4. srpna
24. listopadu
1. prosince
29. prosince

- Zelený čtvrtek
- Velký pátek, den přísného postu
- Bílá sobota, večer liturgické obřady velikonoční vigilie, začátek
doby velikonoční
- neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Hod Boží velikonoční)
- čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně
- neděle – Slavnost Seslání Ducha Svatého, konec liturgické doby
velikonoční
- neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice, začátek 2. části liturgického
mezidobí
- čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně
- pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
- neděle - v Jindřichově Hradci františkánská slavnost
Porciunkule (přeložená z 2. 8.)
- neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle 2. části
liturgického mezidobí
- neděle – 1. neděle adventní, začátek nového liturgického roku
- neděle - Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
Českobratrská církev evangelická (ČCE), stručně zvaná Evangelická církev, působí
na území Čech, Moravy a částečně i Slezska ve 261 farních sborech, kde jedním z nich
je také Jindřichův Hradec. V čele farního sboru je volené staršovstvo, kazatel a
kurátor. Několik farních sborů je sdruženo do seniorátu, těch je celkem 14. V čele
seniorátu je volený konvent, senior a seniorátní kurátor. Církev, jako celek, řídí volený
synod, šestičlenná synodní rada, synodní kurátor a synodní senior, který je nejvyšším
duchovním představitelem církve. Tam, kde není možno zřídit samostatný farní sbor,
působí tak zvaná „kazatelská stanice“, přičleněná k nějakému sboru, např. ke sboru
v Jindřichově Hradci patří kazatelská stanice v Kardašově Řečici, Kamenici nad Lipou,
Žirovnici a Valtínově. ČCE založila i řadu dalších subjektů, zejména diakonií
s působností v oblasti charitativní a zdravotnické a důležitá jsou i školská zařízení.
Církev se v současné době hlásí ke čtyřem vyznáním víry: českému, bratrskému,
augsburskému (luterskému) a helvetskému (kalvínskému). Svým dnešním názvem
Českobratrská církev evangelická programově naznačuje svou návaznost na domácí i
světovou reformaci, tak i to, že za své pravidlo víry a života uznává evangelium Ježíše
Krista, dosvědčované v Písmu Starého i Nového zákona. Stejně jako ostatní
protestantské církve neodvozuje pravomoci všech svých pracovníků (starších, neboli
presbyterů, kazatelů, kterými jsou farář nebo administrátor sboru, případně vikář,
jáhnů, kurátorů a seniorů na všech organizačních úrovních) od nějakého uděleného

Životní výročí P. Mgr. Mariusze Klimczuka
V pondělí 14. ledna se dožívá krásného životního jubilea 50ti let P. Mgr. Mariusz
Klimczuk, v Jindřichově Hradci první kněz polské národnosti, který zde působil v době
od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2012 jako farní vikář a tak si zde mohli s jáhnem Tomaszem
Zbuckim povídat ve své mateřštině. P. Mariuszi Klimczukovi vyprošujme Boží
požehnání a ochranu. Nyní zastává službu administrátora farnosti v Březnici u
Příbrami + dalších čtyřech farnostech. Přejeme mu ještě dlouhý a spokojený život a
radost z přijaté svátosti kněžství.

Připomínka nedožitých 90tých narozenin
22. ledna by se dožil věku 90ti let významný český hudební skladatel, pedagog
a varhaník Petr Eben. Občas při mši svaté zpíváme jím zhudebněné české mešní
ordinarium, které je v Kancionálu pod číslem 504. Poděkujme Bohu za jeho život
a dílo.

Žehnání nových prostor Charity
Ve středu 23. ledna budou v 16.00 hod. požehnány nové prostory farní charity v ulici
Arch. Teplého 1306. Od ledna se do této budovy přesunula většina charitních aktivit
z objektu v Pravdově ulici.

Modlitby za jednotu křesťanů
Od pátku 18. ledna do pátku 25. ledna budeme slavit týden modliteb za jednotu
křesťanů. Pamatujme tedy na tento důležitý úmysl.
Společně se pomodlíme za jednotu křesťanů při tradiční ekumenické bohoslužbě ve
čtvrtek 24. ledna od 18.00 hod. v kostele Českobratrské církve evangelické
v Mertových sadech, Bratrská 129.
Z důvodu ekumenické pobožnosti se uskuteční mše sv. mimořádně již ráno od 8.00
hod. a to v proboštském kostele.

Výročí Otce biskupa Pavla Posáda
26. ledna 2008 byl biskup Mons. Pavel Posád jmenován pomocným biskupem
českobudějovické diecéze. Požehnaně a obětavě zde tedy působí již jedenáct let.
Kéž ho Bůh posiluje v jeho nelehké službě

Přijetí do katechumenátu
Kdo by měl zájem přijmout svátost křtu v dospělém věku a vstoupit letos přípravného
období – katechumenátu – ať se co nejdříve přihlásí na proboštství, abychom si mohli
domluvit termíny přípravy.

svěcení, ale od všeobecného kněžství věřících, založeného na svátosti křtu.
Liturgickým oblekem duchovních je černý talár a pod bradou dvě bílé textilní pásky.
Po katolické církvi je ČCE druhou největší církví v České republice.
Trochu historie: i po bitvě na Bílé Hoře (1620) a vydání Obnoveného zřízení
zemského (1627), se vyskytovali na Valašsku, Českomoravské vrchovině a částečně i
v Polabí tajní evangelíci, kteří zůstali svému vyznání věrni i po celou dobu rekatolizace.
S velkými obtížemi mohli vejít na veřejnost teprve, když císař Josef II. vydal 13. 11.
1781 tak zvaný „toleranční patent“, který povoloval náboženskou svobodu s jistými
výhradami nekatolickým vyznáním, a to luterskému (augurskému), kalvínskému
(helvetskému) a pravoslavným. Teprve po vydání Císařského patentu z roku 1861
dosáhly evangelické sbory právního uznání a mohly stavět kostely i s věží, vydávat
církevní tisk, pracovat v oborech sociálních a výchovných, zakládat další sbory. V době
tolerance (1783) vznikl v Horních Dubenkách (jihozápadní část okresu Jihlava)
evangelický sbor s kalvínským zaměřením, který se stal mateřským sborem
evangelíkům v J. Hradci. Za jeho přičinění se v počátku 20. století v Jindřichově Hradci
zformulovali občané evangelického smýšlení, kteří většinou vystoupili z katolické
církve a za jeho pomoci byl ve strohém duchu kalvinismu zde postaven v roce 1906 i
evangelický kostel. Samostatnost získal jindřichohradecký evangelický sbor v roce
1921.
Sjednocení evangelíků: Touha po spojení evangelických sborů a superintendencí
obou vyznání (luterského a kalvínského) se silně ozvala již v roce 1848, ale teprve úsilí
na přelomu 19. - 20. století došlo svého cíle. Je nutné také připomenout, že kalvinisté
s luterány nebyli vždy v přátelských vztazích, například ve Velké Lhotě u Dačic, kde žili
obyvatelé obou vyznání a zprvu se prý dělili o jeden kostel, dodnes stojí, jako relikt
minulosti, samostatný evangelický kostel kalvínský + budova fary a samostatný
evangelický kostel luterský + budova fary. Ještě před vyhlášením Československé
republiky téměř všecky české a moravské evangelické sbory vyjádřily své přání o
spojení. Tak například 25. 8. 1918 se konala v jindřichohradecké evangelické
modlitebně schůze jihočeských evangelíků všech denominací, na níž se jednalo o
splynutí všech evangelických sborů v jednu církev českobratrskou. Generální sněm, v
jehož rámci se obě dosavadní reformační církve v českých zemích (luteráni a
kalvinisté) sloučily v jednu církev, proběhl těsně před Vánocemi, ve dnech 17. – 18.
12. 1918 za přítomnosti prezidenta republiky T. G. Masaryka v pražském Obecním
domě. Toto je to sté výročí, které je zmiňováno v nadpisu. Otázkou je, zda při
slučování luteráni neslevili ze svého liturgického zaměření a kalvinisté ze své přísné
strohosti. Došlo ke sjednocení dvou dříve samostatných protestantských církví, kdy
každá měla svoji věrouku, ale nedošlo ke změně smýšlení věřících. Ještě dlouhou dobu
pak bylo znát, který sbor byl původně luterský a který kalvínský. V Jindřichově Hradci
byl kalvínský se všemi atributy tohoto směru.

A jen pro úplnost: Německy mluvící evangelíci založili v říjnu 1919 vlastní
Německou evangelickou církev. Převážně v pohraničí v ní žili němečtí luteráni pouze
26 let, po vysídlení německého obyvatelstva roku 1945 přestala tato církev existovat.
Vážné komplikace s územím Česko – polského Slezska po roce 1918 zasáhly i
evangelické sbory na Těšínsku, kde si církev zachovala výrazně polský charakter,
nesjednotila se s Českobratrskou církví evangelickou a v roce 1950 přijala název
"Slezská církev evangelická augsburského vyznání". Tato luterská církev nebyla
ovlivněna kalvinismem a tak má v některých ohledech poměrně blízko ke katolické
církvi.
Podle knihy Tretera – Horák: „Církevní právo“ a jiné literatury zpracoval Karel Bajer.

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Nedělní cyklus čtení C, 1. cyklus feriálního lekcionáře, první a druhý týden žaltáře
v Breviáři
Neděle
13. 1. – svátek Křtu Páně
Čtvrtek
17. 1. – památka sv. Antonína, opata
Pátek
18. 1. – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
(od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů)
Neděle
20. 1. – 2. neděle v mezidobí
Pondělí
21. 1. – památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Úterý
22. 1. – památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Čtvrtek
24. 1. – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Pátek
25. 1. – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Sobota
26. 1. – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Neděle
27. 1. – 3. neděle v mezidobí

OZNÁMENÍ
Nepřítomnost P. Gumenického
Ve dnech 12. – 17. ledna nebude z důvodu čerpání dovolené ve farnostech přítomen
pan kaplan P. PhDr. Jozef Gumenický. V neodkladných záležitostech se obracejte na
P. Ivo Prokopa.

Vojenská pobožnost
V pondělí 14. ledna se od 14.00 hod. uskuteční v proboštském kostele pobožnost
pro vojáky zdejšího 44. lehkého motorizovaného praporu „generála Ereta“
u příležitosti začátku nového výcvikového roku.

