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PRAEPOSITURAE NOVODOMENSIS
ZPRAVODAJ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI V JINDŘICHOVĚ HRADCI

Z farního diáře
Den
Neděle

Datum

Hodina

28.8.
9.30
18.00

Pondělí

29.8.

Čtvrtek

1.9.

Pátek

2.9.

Sobota
Neděle

3.9.
4.9.

7.30
17.00
18.00
20.00
18.00
18.30
19.00
17.00
9.30
18.00

Středa

7.9.
18.30

Čtvrtek

8.9.

Pátek

9.9.

Sobota
Neděle

10.9.
11.9.

20.00
18.00
18.30
19.00
9.00
9.30
18.00

Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

12.9.
14.9.
15.9.
16.9.
18.30
19.00

Neděle
Středa

18.9.
21.9.
18.30

Čtvrtek
Pátek

22.9.
23.9.

Sobota

24.9.

Neděle

25.9.

18.00
19.00
9.00
17.00
9.15
9.30
18.00

22. neděle v mezidobí - obvyklý nedělní pořad bohoslužeb
proboštský chrám – votivní mše svatá k Duchu Svatému na počátku nového školního roku, prosba
o dary Ducha Svatého pro děti i mládež a pro všechny, kdo se o ně starají
klášterní kostel - mše svatá
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Proboštský chrám - mše svatá
Klášterní kostel – adorace
Klášterní kostel - mše svatá
Proboštský chrám – modlitba mužů
První pátek měsíce září
proboštský chrám - mše svatá, modlitby k Srdci Páně
Proboštství - kaple v přízemí - společná modlitba matek
Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru
proboštský chrám - mše svatá s nedělní platností
23. neděle v mezidobí
proboštský chrám – mši svaté bude předsedat generální vikář P. Mons. ThLic. David Henzl, který
oficiálně uvede nové kněze do duchovní správy naší farnosti.
Klášterní kostel – mše sv.
Připomínka sv. Melichara Grodeckého, jezuitského kněze a mučedníka, který v letech 1607-1608
žil v jindřichohradecké jezuitské koleji v Jindřichově Hradci
Proboštství – sál v přízemí – setkání Focolare
Svátek Narození Panny Marie
pořad bohoslužeb jako 1.9.
Proboštský chrám – modlitba mužů
Proboštský kostel - mše svatá
Proboštství - kaple v přízemí - společná modlitba matek
Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru,všichni noví zájemci o sborový zpěv a zkrášlení
bohoslužeb – ženy, muži i mládež jsou vítání.
Domov seniorů v Otíně – pastorační návštěva
24. neděle v mezidobí - Obvyklý nedělní pořad bohoslužeb - jako 28.8.
proboštský chrám – mše svatá
Klášterní kostel - mše svatá se zaměřením pro rodiny s dětmi
Nezávazná památka Jména Panny Marie
Svátek Povýšení svatého Kříže
Památka Panny Marie Bolestné
Památka sv. Ludmily, mučednice, české patronky
Proboštství - kaple v přízemí - společná modlitba matek
zkušebna v klášteře – pěvecká zkouška chrámového sboru. Všichni, kdo rádi zpíváte a i když
neznáte noty, přijďte mezi nás.
25. neděle v mezidobí - pořad bohoslužeb jako 4.9.
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Proboštství – sál v přízemí – setkání Focolare
pořad bohoslužeb jako 1.9.

proboštský chrám – Requiem (zpívaná zádušní mše svatá) za spásu duše Adama Michny
z Otradovic, jako duchovní zahájení XXII. ročníku Slavností Adama Michny z Otradovic
proboštský chrám - kůr – pěvecká zkouška chrámového sboru
Domov seniorů v Otíně – pastorační návštěva
Proboštský chrám – mše sv. s nedělní platnosti
26. neděle v mezidobí
náměstí Míru – od sousoší vyjde, za zpěvu mariánské písně od Adama Michny, procesí s replikou Palladia
země české do proboštského chrámu
proboštský chrám – slavnostní zpívaná mše svatá
klášterní kostel - mše svatá

Pozvánka
Zveme všechny děti a rodiče na dětskou diecézní pouť do Nových Hradů, která bude v sobotu 1.10. Prosíme, aby se zájemci včas přihlásili,
aby se mohl objednat autobus.

Poděkováni duchovní správy
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a liturgickém slavení:
- Slavnosti Porciunkule (7.8.) ve františkánském klášterním kostele svaté Kateřiny
- oslavě svatého Hippolyta, patrona města Jindřichova Hradce (13.8.) v proboštském chrámu
- Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (14.8) v našem farním proboštském chrámu, který je Nanebevzaté Panně Marii zasvěcen. Je to zde
tedy patrocinium, nebo-li titulární slavnost

Slavnosti Adama Michny z Otradovic
Díky pražskému umělci panu Michaelu Pospíšilovi se letos uskuteční ve dnech 23. až 25. září již XXII. ročník Slavností Adama Michny z Otradovic, snad
rodáka z Jindřichova Hradce (asi 1600), ale zcela určitě žáka zdejšího jezuitského gymnasia, varhaníka a regenschoriho proboštského chrámu a
významného básníka a hudebního skladatele doby baroka, který zde zemřel v roce 1676.
Oslavy začnou, tak, jako ve většině ročníků, v pátek 23.9. v proboštském chrámu od 18,00 hodin zpívanou mší svatou za spásu duše Adama Michny a
skončí v neděli 25.9. v 9,15 hodin procesím s replikou Palladia země české od sousoší na náměstí Míru do proboštského chrámu, kde bude následovat
slavnostní zpívaná mše svatá. Účast na Slavnostech Adama Michny vřele doporučujeme.
Výuka náboženství
Výuka náboženství v novém školním roce se bude konat jako v minulých letech. Ve středy bude pravděpodobně od 13 hodin– důkladněji bude
domluveno na náboženství, a v pátek bude od 13 hodin.
Vše bude záležet na počtu přihlášených dětí, a to, milí rodiče, je pouze ve Vašich rukách. Tiskopisy k přihlášení dětí k výuce náboženství budou
k dispozici na stolku u vchodu do proboštského chrámu i klášterního kostela sv. Kateřiny, také ve školách
a na proboštství. Prosíme, vyplněný tiskopis přihlášky co nejdříve odevzdejte v sakristii nebo na proboštství. Předem děkujeme.
. 
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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
29.8.

K – klášterní kostel sv. Kateřiny

Po
5.9.

P

P

Umučení sv.
Jana Křtitele

Út
30.8.
St
31.8.
Čt
1.9.

K

Za † Annu a Václava Klikovy
P

Za † Bronislavu Katonovou
K

Út
6.9.
St
7.9.
Čt
8.9.

Za † Vojěcha a Marii Fiedlerovy
K
P
K

Sv.Narození
P. Marie

Pá
2.9.
So
3.9.
Ne
4.9.

P
P
P Ráno: Za farnost
K Večer:

23. neděle
v mezidobí

Po
12.9.
Út
13.9.
St
14.9.

K
P

Svátek
Matouše

K

Za † Marii a Josefa Tušerovy a jejich
sourozence

Svátek
Narození
P. Marie

Čt
22.9.

Pá
16.9.
So
17.9.

P

P

Pá
23.9.
So
24.9.

Ne
18.9 .

P Ráno: Za farnost
K Večer: Slavnost

Ne
25.9.

25. neděle
v mezidobí

Za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu
pro celou rodinu

P
P
P Ráno: Za farnost
K Večer:

24. neděle
v mezidobí

Po
19.9.
Út
20.9.
St
21.9.

P

Sv. Povýšení
Svatého Kříže

Čt
15.9.

Pá
9.9.
So
10.9.
Ne
11.9.

Za † Jana Veseckého a celý rod

P
K

Za † Marii Klikovou a celou rodinu
P
sv.

K

Za spásu duše Adama Michny z Otradovic
P

Na poděkování za dar života s prosbou o
Boží ochranu pro Hedviku Machulovou
P Ráno: Za farnost
K Večer:

P

26. neděle
v mezidobí

Další číslo farního zpravodaje vyjde v neděli 25. září 2016
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 Prokop: 728 995 603, mail: prokop.ivo@ quick.cz
mobil P. Josef. Gumenický 775 124 857, mobil j. Tomasz Zbucki: 721 850 039

Vážení čtenáři, milí farníci,
jsem rád, že Vás mohu oslovit nejen od oltáře či od ambonu, ale i prostřednictvím zpravodaje,
který už po mnoho let pomáhá informovat o dění v jindřichohradecké farnost. Modlím se za to,
abychom si v něm mohli číst především dobré zprávy a aby nás jeho četba povzbuzovala na
naší společné cestě k Bohu.
Vracím se po mnoha letech do farnosti, kde jsem začínal jako kaplan, ale nyní s mnohem větší
zodpovědností, kterou mám jakožto administrátor proboštství – jedné z nejvýznamnějších
farností v diecézi – a okrskový vikář. Musím se přiznat, že se této služby ujímám s velkou bázní,
ale také s nadějí, že mi budete pomáhat modlitbami, abych vše zvládl a navázal na vše dobré,
co zde vykonal pan probošt Václav Habart, u nějž jsem měl možnost „vyučit se“ farářskému
řemeslu. Těším, se že v kostele i na proboštství bude panovat podobně přátelská atmosféra,
jakou jsem zde v době svého kaplanování sám zažil.
Duchovní správa přináší jednu velkou radost: kněz pozná spoustu dobrých lidí, má možnost
spřátelit se s lidmi, o jejichž existenci by jinak vůbec nevěděl a spolu s nimi prožívat jejich
úspěchy i zármutky. Doufám, že se nám to bude s Boží pomocí dařit a přes množství práce,
která náš farní tým čeká (máme spolu s panem kaplanem Gumenickým a panem jáhnem
Zbuckim ve správě celkem 18 farností, zahrnujících 123 obcí a osad), si na sebe navzájem
najdeme čas a dokážeme si dobře porozumět, spolupracovat a také být užiteční i pro své okolí.
V dnešním čísle se věnujeme především tématu, které mně a jistě i vám velice leží na srdci, totiž
výuce náboženství. Děkuji katechetkám za jejich obtížnou a záslužnou činnost i rodičům a
příbuzným dětí za to, že dbají na vzdělávání dětí ve víře, a budu se snažit, abychom nabídli
možnost prohloubení náboženských znalostí i středoškolákům a dospělým. I zde potřebujeme
vaši modlitební podporu, aby se naše plány podařilo realizovat a naše úsilí přineslo své plody.
Také si vás dovoluji pozvat na diecézní pouť s panem biskupem Kročilem, která se koná
v sobotu 1. října v Nových Hradech. Předpokládám, že z naší farnosti pojedeme společně
autobusem a prožijeme v klášteře Božího milosrdenství zajímavý program vrcholící slavnostní
mší sv. pod širým nebem.
Na závěr tohoto úvodníku vám všem děkuji za krásné uvítání, kterého se mi zde ve městě i
v ostatních farnostech dostalo a za všechna setkání, která jsem zde už za těch pár dní svého
působení zažil.
P. Ivo Prokop

Milí farníci z Jindřichova Hradce a okolí!
Když jsem byl před třemi roky v českobudějovické katedrále vysvěcen na kněze, představil jsem
se našim diecezánům slovy Josefa Egyptského: Jsem Josef, váš bratr. Tato slova jsem se snažil
žít, s většími či menšími úspěchy, na svém předešlém působišti – v katedrální farnosti, na
církevní základní škole, kde jsem působil jako spirituál a v posledním roce především mezi
mladými lidmi naší diecéze, protože jsem byl pověřen moderací pastorace mládeže a vedením
Diecézního centra mládeže.
Rád bych se stejnými slovy představil i vám – farníkům ve všech našich farnostech. Těším se na
setkávání s vámi, na spolupráci s panem vikářem Prokopem, s panem jáhnem Zbuckim,
s akolyty, katechetkami, ministranty, skauty, našimi scholami, rodinami a zvláště se všemi
mladými lidmi našeho vikariátu, ke kterým mě otec biskup zároveň posílá jako jejich kaplana.
Prosím vás o přijetí do vašeho/našeho společenství a o vzájemné doprovázení v modlitbě, abych
jako váš bratr a duchovní otec spolu s vámi hledal, poznával a věrně následoval našeho Pána.
P. Jozef Gumenický

Vážení rodiče,
dovolte, abych Vám popřál vše dobré pro Vaše děti, které se v těchto dnech chystají do školy. Jistě máte na
začátku školního roku mnoho starostí a málo času, ale přesto bych Vás požádal, abyste si udělali chvilku na zvážení
mého pozvání. Chtěl bych totiž pozvat Vaše děti k výuce náboženství, která bude probíhat v našem městě i tento
rok.
Nejspíše jste kdysi zažili radostnou událost křtu, kdy jste slíbili, že své děti vychováte ve víře. Výuka
náboženství Vám pomůže tento slib naplnit a vztah mezi Vašimi dětmi a Bohem, který tehdy vznikl, upevnit a
zdokonalit.
Pokud snad nejsou Vaše děti pokřtěné, přesto jim výuka náboženství může pomoci v rozlišování
prospěšného od škodlivého, v nalezení moudrých životních hodnot, vytváření dobrého vztahu k lidem i přírodě.
V neposlední řadě jim dodá mnoho informací o tom, z čeho vyrůstá celá naše evropská kultura i schopnost
porozumět mnoha uměleckým dílům, stejně jako lidovým zvyklostem, inspirovaným křesťanskou tradicí.
Možná právě v naší době, kdy se mezi nás vnucují agresivní ideologické a náboženské směry, je důležité se
zorientovat v tom, co je naše vlastní dědictví i v tom, jak k duchovním otázkám přistupují jiné národy a civilizace.
Svobodně a rozumně si vybrat své životní směřování může jen ten, kdo má dostatek informací a může srovnávat.
Jistě není úplně snadné najít v nabídce nejrůznějších kroužků a zájmových činností čas a chuť na
náboženskou výchovu. Ale každý, dítě i dospělý, má potřebu naučit se nejen různým dovednostem a znalostem, ale
i pohlédnout někam dál, poznat proč se to všechno učím, proč jsem tady na světě, proč tu jsou druzí a jak mám
s nimi vycházet. To, co se děti na náboženství naučí, je bude provázet po celý život a přispěje k tomu, aby byl
opravdu zdařilý.
Výuka náboženství nechce z dětí udělat malé mnichy a řeholnice odvrácené od světa, ale i s pomocí různých
výletů, exkursí a besed jim pomoci, aby se staly radostnými, harmonickými lidmi, kteří všechno co znají a dovedou,
využijí pro dobro svého okolí. Výuka náboženství slouží též jako předběžná příprava pro děti, které mají zájem
přijmout křest nebo první svaté přijímání. Zákonná úprava nám umožňuje vyučovat náboženství ve škole, pokud se
přihlásí alespoň sedm dětí. Výuka bude také na proboštství, jako v minulých letech.
Pokud jste dočetli až sem, tak Vám srdečně děkuji, ať už se rozhodnete jakkoliv. Jestliže máte zájem o
nabídku náboženské výuky Vašich dětí, vyplňte přihlášku otištěnou v tomto čísle farního zpravodaje a odevzdejte ji
po vyplnění na faře, v sakristii nebo přímo katechetkám.
Ještě jednou přeji Vám i Vašim dětem hodně zdaru v nastávajícím školním roce.
P. Ivo Prokop, administrátor
V Jindřichově Hradci dne 28. srpna 2016

