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Z farního diáře 
Den Datum Hodina  

Neděle 27.9.  

       9.30 

     18.00 

   26. neděle v mezidobí, zakončení XXI. ročníku Michnových slavností 

   proboštský chrám  -  zpívaná mše svatá 

    klášterní kostel  -  mše svatá  

Pondělí 28.9.  

 

     

      9.00 

   10.00 

  Slavnost svatého Václava mučedníka, hlavního patrona českého národa 

  doporučený svátek = každý, kdo nemá nějakou vážnou zábranu, měl by se dnes účastnit mše 

svaté 

       kostel svatého Václava  -      poutní mše svatá   s doprovodem chrámového sboru  

Česká televize 2  -  přímý přenos mše sv. ze Staré Boleslavi 

Úterý  29.9.    

    15.30 

   18.00 

 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

Proboštství – sál v přízemí – setkání sekulárního řádu sv. Františka 

Klášterní kostel – mše svátá   

Středa 30.9.    18.30 Proboštství – sál v  přízemí – setkání Focolare 

Čtvrtek  1.10.       

     17.00 

    18.00 

      20.00 

 Měsíc říjen je zasvěcen modlitbě posvátného růžence 

   klášterní kostel  -   výstav Nejsvětější svátosti, adorace 

    klášterní kostel  -   mše svatá 

Proboštský chrám – modlitba mužů  

Pátek 2.10.        

      9.00 

    18.00 

    18.30 

První pátek měsíce října, den zvláštní úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 

Domov seniorů v Otíně – pastorační návštěva  
Proboštský kostel - mše svatá,   

Proboštství  - kaple v přízemí - společná modlitba matek 

Sobota       3.10.        

 

        

    18.00 

  Dnes se uskuteční  dětská diecézní pouť v Bechyni, začátek v 9,30 hodin 

 doprava dětí z J. Hradce bude auty, odjezd dle dohody,  předpokládaný konec v  17.00 hodin 

    Večerní mše sv. je zrušena  

Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru 

Neděle         4.10.      

        9.30 

     

     18.00 

 27. neděle v mezidobí  (svátek sv. Františka z Assisi se letos liturgicky neslaví) 

   proboštský chrám     -  mše svatá se zaměřením především na rodiny s dětmi. Po ní, jako každou 

neděli,   jste srdečně zváni do „kavárničky“  

    klášterní kostel     -  mše svatá 

Středa        7.10.  

      18.00 

Památka Panny Marie Růžencové (Královny posvátného růžence)    

proboštský chrám    mše svatá 

Čtvrtek   8.10.   pořad bohoslužeb jako  1.10. 

Pátek   9.10.       18.00    

      18.30 

Proboštský kostel -  mše svatá 

Proboštství  - kaple v přízemí - společná modlitba matek 

Sobota    10.10.       18.00 Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru 

Neděle        11.10.        28. neděle v mezidobí -  Obvyklý nedělní pořad bohoslužeb – jako  27.9. 

Středa        14.10.     18.00 

    18.30 

Proboštský chrám      mše svatá 

Proboštství –  sál v přízemí  –  setkání Focolare 

Čtvrtek    15.10.      pořad bohoslužeb jako  1.10. 

Pátek       16.10.  18.30  Proboštství  - kaple v přízemí - společná modlitba matek 

Sobota  17.10.       

    10.30 

     9.00 

     17.00 

    18.00 

Závěrečný program Národního eucharistického kongresu 

    Brno - mše svatá, eucharistický průvod  -  sledujte přímé přenosy v televizi a rozhlase 

Domov seniorů v Otíně – pastorační návštěva  

Proboštský chrám – mše sv. 

Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru 

Neděle 18.10.    

 

29. neděle v mezidobí  -  obvyklý nedělní pořad bohoslužeb - jako 27.9. 

                               Den modliteb za misie - dnešní sbírka je na podporu Papežského misijního díla  

Úterý 20.10.     15.30  Proboštství –  sál v přízemí – setkání sekulárního řádu sv. Františka 

Čtvrtek 22.10.   pořad bohoslužeb jako  1.10. 

Sobota 24.10.    18.00 Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru 

Neděle       25.10. 

                     

9.30 

18.00 

 

    POZOR: letní čas se mění na zimní, před spaním ručičky hodin vrátit o 1 hodinu nazpět 

                                Slavnost Výročí posvěcení kostela, významný den každé farnosti 
    proboštský chrám    slavnostní mše svatá doprovázená zpěvem chrámového sboru 

   klášterní kostel   -  mše svatá ze 30. neděle v mezidobí  

ččíísslloo::  1100  
2277..  zzáářříí  22001155  



Zájemci o autobusový zájezd  na Národní Eucharistický Kongres do Brna, který se koná v sobotu 17.10., 

ať se přihlásí v sakristii  
Pozvánka na pouť 

Pro děti je dětská diecézní  pouť  v Bechyni. Odjezd bude po domluvě ráno auty.   

Začátek v Bechyni je  v 9.30 na náměstí , mše sv. v 10 hodin.  Podrobnější informace na plakátech.  
 

Odpustky pro duše v očistci 
Na základě papežského dovolení mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou 

na všechny věrné zemřelé - tedy od 25.10., pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. 
 

Intence mší svatých 
Každý, kdo si přeje, aby na jím přesně určený den byla na jeho úmysl celebrována mše svatá, musí si ji včas, s náležitým předstihem zadat. 

Nejlépe po předcházející dohodě v kanceláři na proboštství, kde je diář pro zapisování intencí. Také je možné požadované  termíny a 
úmysly intencí si napsat na papír a ten, třeba v sakristii, předat přítomnému knězi (nebo panu jáhnovi) s prosbou, aby po zapsání v 

kanceláři Vám papír vrátil s vyznačením, jestli bylo možno Vašemu přání vyhovět a nebo jestli některý Vámi požadovaný termín byl již 
někým jiným zadán. 

  

ÚÚmmyyssllyy  mmššíí  ssvvaattýýcchh  oodd  2288..  zzáářříí    22001155    ddoo  2255..  řřííjjnnáá      22001155  
 

       P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie    K –  klášterní kostel sv. Kateřiny  
       Ranní mše sv.:  Ne 9.30 hodin, Po 7.30 hodin     J –  kostel sv. Jana Křtitele 
       Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18.00 hodin                           V – kostel sv. Václava 

                                                                                       KnP  -  kaple na proboštství 

 

Po 
28.9.         V 
Slavnost 
Sv.Václava. 

Ráno v  9.00:   Za † a nemocné z rodiny  

Brabcovy a Peltanovy  

Dnes večer mše sv. není  

Po                      
5.10.        P 

Za  † Rudolfa  Śimonku-Postmanna, rodiče, 

všechny drahé a duše v očistci  

Út               
29.9.       K 
Svátek sv. 
Michaela 
Gabriela a 
Rafaela  

Na poděkování za svatost křtu   Út               
6.10.        K 

Za  Jarmilu Hřebíčkovou a rodinu  

St               
30.9.      P 

Poděkování za dar života, za všechny 

dary a milosti a prosba o pomoc, 

ochranu, lásku a Boží milosrdenství  pro 

rodinu Zemanovu   

St             P 
7.10.          

Za nemocnou neteř Janu a otce Miroslava 

s prosbou o uzdravení  

Čt             
1.10.        K  

Za † z rodiny Jizbovy a Čejkovy  a duše 

v očistci  

Čt             K 
8.10. 

Za  † rodiče Kadlecovy, dceru Helenku, 

všechny drahé a duše v očistci  
Pá     
2.10.       P 

Poděkování za Boží pomoc a ochranu  

v nebezpečí života a těžkých  chvílích  

Pá              
9.10.        P 

Za Jiřího Macho  

So        
3.10.        

Dnes večer mše sv. není So 
10.10.        P  

Za † paní Vlastu Kloboučníkovou a duše 

v očistci   

Ne             P 
4.10.       K 

27. neděle 
v mezidobí     

Ráno: Za farnost 

Večer:  Za † Milana Váňu, jeho rodiče, 

prarodiče a duše v očistci   

Ne              P 
11.10.        K 

28. neděle 
v mezidobí  

Ráno: Za farnost 

Večer:  Za rodinu Němcovu, rodiče, 

sourozence a duše v očistci  

 
Po            
12.10.         P 

Za † Marii Langweilovou  Po            
19.10.        P  

  

Út              
13.10.         K   

Za † rodiče Petrákovy a syna Jaroslava  Út          
20.10.         K 

 Za Emilii Svobodovou a rodinu  Zítkovu  

St              P 
14.10.         

Za † Marii Palečkovou  St              
21.10.         P  

 Za † z rodiny Kolínovy, Hlávkovy a 

Glükseligovy     
Čt            
15.10. 

Za Jindřicha Svobodu a rodinu  Čt              
22.10.         K 

Za Miroslava Svobodu a rodinu  

Pá              P 
16.10. 

 Na úmysl dárce(I) Pá         
23.10.         P 

Za milost Boží pro děti Evy  Linhoutové 

So            
17.10.         P 

Za † Jítku Beránkovou  a rodiče  So            
24.10.         P 

Za † Mirku Novak v Austrálii   a Františka 

Karáska  a rodiče z obojí strany  
Ne              P       
18.10 .        K 

29. neděle 
v mezidobí 

Ráno: Za farnost 

Večer:  SZa † Stanislava Sládka, jeho 
rodiče, bratra a duše v očistci  st  

Ne              P 
25.10.         K 

30. neděle v 
mezidobí 

Ráno: Za farnost 

Večer:    Za † Jana Slaninu a živou a  † 
rodinu   
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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 

http://www.proboststvi-jh.cz/


 

 

EUCHARISTICKÝ KONGRES  -  EUCHARISTICKÝ SJEZD 
Eucharistické kongresy se v katolické církvi konají na různých úrovních – diecézní, národní či celosvětové – od druhé 

poloviny 19. století, konkrétně, ten první byl v roce 1881 ve Francii.  Jejich hlavním tématem je Eucharistie, tedy Tělo a Krev 

Páně v Nejsvětější svátosti, ať již se jedná o mši svatou a nebo projevy úcty k ní mimo mši svatou. Jinak řečeno: Smyslem a 

cílem eucharistických kongresů, je výrazné oživení víry a lásky k Eucharistii, tedy k tomu, co nám zde Kristus zanechal, k 

Nejsvětější svátosti oltářní. 

V souvislosti s letošním Národním eucharistickým kongresem si připomeňme trochu historie eucharistických 

kongresů, se zaměřením na českobudějovickou diecézi a farnost Jindřichův Hradec a minulost porovnejme se 

současností – i když je jisté, že začátek 21. století je již úplně jiná doba než první polovina století 20., změnila se mentalita 

člověka, avšak Eucharistie a úcta k ní zůstává, dle věrouky katolické církve,  stále stejná. 

V roce 1912 se konal celosvětový eucharistický kongres ve Vídni, tedy v sídle Rakousko-Uherské monarchie, ke které tehdy 

naše vlast patřila. Ve dnech 26. - 27.6. byl, jako jeho součást, velký diecézní eucharistický sjezd v Českých Budějovicích, a 

z nařízení Otce biskupa Antonína Hůlky ve dnech 13. - 15-9. eucharistické triduum v kostelích diecéze, včetně  Jindř. Hradce, 

aby i ti, kdo se nemohli účastnit kongresu ve Vídni, měli možnost získat, po splnění předepsaných podmínek, příslušné 

odpustky. Obsahem tridua byly mše svaté, kázání s eucharistickou tématikou a výstavy Nejsvětější svátosti s adorací.  

V roce 1926 českobudějovický biskup Šimon Bárta oznámil, že v roce 1927 se bude konat diecézní eucharistický sjezd a 
jako přípravou na něj budou v roce 1926, tak zvané,  krajinské eucharistické sjezdy v Jindřichově Hradci, Soběslavi, 

Třeboni, Strakonicích, Českém Krumlově a Vimperku. Do těchto míst se sjedou se svými farníky kněží ze širokého okolí. Pro 

věřící z jihovýchodních Čech se tento eucharistický den konal v Jindřichově Hradci v sobotu, 6. června 1926. 

Slavnostně vyzdobený proboštský chrám (viz fotografie) byl určen pro české obyvatelstvo, pro německy mluvící obyvatelstvo 

kostel sv. Jana Křtitele (fotografie není k dispozici). Pořady bohoslužeb byly v obou kostelích většinou shodné. Od 5,30 hod. 

se zpovídalo, mezi 7,00 – 8,30 hod. probíhalo vítání pěších procesí 

věřících ze širokého okolí, V proboštském chrámu byly mše svaté v 6, 7 

a 8 hodin, v kostele svatého Jana Křtitele v 8 hodin. V obou kostelích 

bylo pak od 8,45 hod. kázání v příslušném jazyku a po něm slavná mše 

svatá ke cti Eucharistie. Pak urychleně přešli německy mluvící věřící 

z kostela svatého Jana Křtitele k proboštskému chrámu, u kterého byl 

zahájen ulicemi města společný eucharistický průvod se zastaveními u 

čtyřech oltářů, jako tomu bývalo na Boží Tělo. Eucharistický průvod 

končil ve slavnostně vyzdobeném františkánském klášterním kostela 

svaté Kateřiny (viz fotografie), kde byla česko-německá  adorace a 

svátostné požehnání. Zde končila dopolední část eucharistického dne. 

Po obědě celá slavnost pak pokračovala zase odděleně, jednak 

v proboštském chrámu pro česky mluvící účastníky a v kostele svatého Jana Křtitele pro německy mluvící účastníky slavnosti. 

V obou kostelích byl opět shodný program: od 13. hodiny adorace s modlitbami, ve 14,30 hodin následovalo asi hodinové 

kázání, po kázání byly zpívány litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, smírné a prosebné modlitby, modlitby za naši vlast a 

stát, zpěv slavnostního děkovného hymnu „Te Deum, laudamus – Bože, chválíme tebe – Großer Gott, wir loben Dich“ a 

závěrečné svátostné požehnání. 

Kromě toho byla ještě od 20.00 hodin přednáška s eucharistickou tématikou, doplněná „světelnými obrazy“ ve velkém sále 

restaurace „U Tuzarů“ ve Svatojánské ulici. V jindřichohradeckém týdeníku „Ohlas od Nežárky“ je zmínka o tom, 

že eucharistický den se vydařil a katolické náboženské akce se účastnilo mnoho lidí z města i širokého okolí. 

A jak již v roce 1926 oznámil diecézní biskup Šimon Bárta, konal se v roce 1927, ve dnech 13. - 15.8., diecézní eucharistický 

sjezd v Českých Budějovicích. Dle nařízení Otce biskupa měla tomuto sjezdu předcházet ve všech farnostech diecéze ve 

dnech 17. - 19.6. eucharistická tridua, jejichž obsahem byly výstavy Nejsvětější svátosti oltářní, adorace, modlitby a 

slavnostní kázání s eucharistickou tématikou, s cílem posílení víry, roznícení lásky se Kristu, k prohloubení náboženského 

života a k duchovní obnově kněží i laiků v českobudějovické diecézi. Biskup také požádal, aby hlavně v závěrečný den 

diecézního sjezdu, to je 15.8., se dostavilo do Českých Budějovic co nejvíce věřících. Proto také z Jindřichova Hradce byl 

vypraven celý zvláštní vlak, kde byla třetinová sleva obvyklého jízdného. Odjel zcela zaplněn!  

Také od letošního Národního eucharistického kongresu naši biskupové očekávají prohloubení eucharistické úcty v celé 

naší zemi. Aby se tak stalo, bylo rozhodnuto, že jednotlivé farnosti a diecéze se na něj budou připravovat v prvních šesti 

měsících roku 2015. K tomu byly vydány pečlivě zpracované písemné materiály, obsahují předem určená témata kázání, 

katechezí, přednášek, texty adorací i společné či soukromé modlitby. Tato přípravná část měla vyvrcholit ve farnostech 

v neděli 7. června 2015, kdy se měla uskutečnit ze čtvrtka 4.6. přeložená Slavnost Těla a Krve Páně – farnost ji měla 

prožívat jako „Den eucharistie“, spojený s průvodem s Nejsvětější svátostí, kdy věřící, pokud mohou,  s radostným 

zpěvem odhodlaně kráčejí za Kristem a veřejně tak vyznávají svoji víru, nejlépe venku, mimo zdi kostela. 

Národní eucharistický kongres bude končit slavnostními bohoslužbami v sobotu 17. října v ulicích města Brna. 

Jak intenzivně jsme se v roce konání Národního eucharistického kongresu, dle přání a pokynů biskupů, i v naší farnosti 

společně snažili o výrazné oživení úcty, víry a lásky k Eucharistii (jen mimochodem: v neděli 7.6. se v Jindřichově Hradci, 

pátém nejlidnatějším městě diecéze, žádný „Den eucharistie“ neuskutečnil), na to, ať si po zralé úvaze, odpoví především  po 

pravdě, tak, jak to cítí a jak si vzpomíná, každý sám. Buď Bohu chvála a díky za všechno, co se uskutečnilo !          Ať platí i 

v naší jindřichohradecké farnosti:  Velebena budiž bez ustání – Nejsvětější svátost oltářní !            Karel Bajer 



 

 

První pastýřský list českobudějovického diecézního Otce biskupa Mons. Vlastimila Kročila 

 V Českých Budějovicích, na svátek sv. Řehoře Velikého, dne 3. září 2015. 

 Milí diecézané, sestry a bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! 

         Na počátku školního roku a po ukončeném období prázdnin a dovolených se na vás obracím prostřednictvím 

pastýřského listu s ujištěním, že každý z vás má v srdci svého biskupa místo, a že na každého diecézana pamatuji ve 

svých modlitbách. V sobotu 13. června jsem přijal biskupské svěcení a tím i nové úkoly.  Je jich velké množství; jsou to 

záležitosti organizační, ekonomicko - hospodářské, ale především duchovní, vyplývající z povahy a charakteru 

biskupské služby. Právě u této oblasti duchovní bych se rád pozastavil v tomto pastýřském listě. Diecézní biskup, 

jakožto nástupce apoštolů, stojí v čele společenství církve jako ten, komu byla svěřena zcela specifická služba v trojím 

rozměru: pastýřském, učitelském a kněžském. 

         O tomto trojím rozměru biskupské služby již bylo mnoho napsáno a řečeno. Je však možné si to znova 

připomenout v souvislosti s několika vzory, které mám jako českobudějovický biskup obzvlášť před očima a jsou mi 

příkladem. Jde o tři biskupy, přičemž prvním z nich je svatý Mikuláš z Myry, patron naší krásně opravené 

českobudějovické katedrály. Svatého Mikuláše symbolizují tři zlatá jablka, která jsou i ve znaku naší českobudějovické 

diecéze. Jsou obrazem darů, které Mikuláš ve svém hluboce sociálním cítění poskytl třem chudým dívkám, aby mohly 

založit spořádanou rodinu a vést příkladný křesťanský a rodinný život. Tak jako svatý Mikuláš, hodlám při své pastýřské 

službě soustředit pozornost na dobro křesťanských rodin ve své diecézi. A podle vzoru sv. Mikuláše, hodlám pozvednout 

i svůj hlas, kdykoliv to bude zapotřebí, abych hájil práva tradičního pojetí rodiny. 

         Druhým vzorem je svatý Augustin, biskup ze severoafrického města Hippo. Tváří v tvář změnám a pohromám, 

které se valily na tehdejší civilizovaný svět, svatý Augustin se spolu se svými duchovními snažil ve své diecézi vytvořit 

rodinu žijící doslova pod jednou střechou, modlící se a pracující společně pro spásu duší. Jako kdysi on, rád bych dnes i 

já kladl důraz na větší soudržnost mezi diecézním biskupem, kněžími a jáhny, abychom spoluvytvářeli duchovní rodinu 

žijící „pod jednou střechou“. Spolu s nimi chci stát a vytrvat na stráži hodnot evangelia a té víry, které si svatý Augustin 

tolik vážil a za kterou nikdy nepřestával děkovat. Je dobře známý jeho výrok, že „na tomto světě není většího bohatství, 

většího pokladu, větší cti a většího dobra nad víru katolickou“. Právě proto, že žijeme ve společnosti tápající, 

pochybující a desorientované, chci vás povzbudit, moji drazí, abyste nikdy nepřestávali děkovat za dar víry. Buďme 

všichni společně hrdí na to, že jsme křesťané a statečně se hlasme ke Kristu a jeho církvi. 

         Třetím vzorem je milánský biskup svatý Ambrož. Podle jeho příkladu bych rád podporoval nejrůznější aktivity 

křesťanské charity a měl přitom vždy na zřeteli, kdo je skutečným „pokladem církve“ – jsou to naši chudí, nemocní a 

trpící, lidé stojící na okraji společnosti, lidé bez domova. Při příležitosti Mimořádného jubilea milosrdenství si dovoluji 

připomenout výzvu Svatého otce Františka, abychom se ani v naší diecézi a v našich farnostech nebáli přijímat 

křesťanské rodiny uprchlíků a projevili tak své milosrdenství, které je druhým pojmenováním pro lásku: „Cokoli jste 

udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“ (Mt 25,40). 

         Moji drazí, biskupské svěcení jsem přijal v den svátku Neposkvrněného Srdce Panny Marie, tedy den po svátku 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, které se vepsalo do dějin naší diecéze jako den, kdy celebroval poslední mši svatou můj 

předchůdce na biskupském stolci, devátý biskup českobudějovický Mons. ThDr. Josef  Hlouch. Zemřel 10. června 1972 

a dodnes mnozí z vás na něj pamatují jako na biskupa svatého života. Pamětní deska na biskupské rezidenci umístěná v 

jeho jubilejním roce (2012) připomíná tohoto biskupa jako „mimořádného svědka víry“, který si získal neutuchající 

láskou srdce svých diecézanů a za svou diecézi se modlil a trpěl. Mám radost, že památka na tohoto biskupa je stále živá, 

což je dobrý předpoklad k tomu, aby v dohledné době bylo možné zahájit přípravnou fázi kanonického procesu k jeho 

případné beatifikaci. 

         Protože si právě dnešního dne připomínáme 230. výročí založení naší českobudějovické diecéze papežem Piem 

VI., chci vás, milí diecézané, vyzvat k modlitbě chvály a díků za celou naši místní církev, která kráčí dějinami vstříc k 

plnosti Božího království. Bylo mnoho dobrého vykonáno, ale mnohé je ještě před námi. Kéž je pro svět a společnost i 

do budoucna společenství křesťanů naší diecéze jasným znamením naděje, věrohodným svědectvím víry a 

zprostředkovatelem láskyplné dobroty Boží. Před časem jsem napsal svým kněžím, že nikdo se biskupem nenarodí, ale 

do služby pastýře se postupně vrůstá, podobně jako se vrůstá do role otce rodiny. Chci vás tedy v souvislosti se 

zmíněným výročím poprosit o modlitby a duchovní podporu, abych se i já stále více přibližoval obrazu Dobrého pastýře 

a byl podle svých vzorů skutečně dobrým diecézním biskupem. Spoléhám v tom na vaše modlitby, těším se na setkávání 

s vámi při nejrůznějších příležitostech v kterémkoli místě naší diecéze a rád vám z celého srdce žehnám!                  

      biskup českobudějovický      

  
 


