
 

Úmysly mší svatých od 1. do 14. ledna 2018 

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 
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1. ledna 2018 

 

Děkuji Vám za další rok, který jsem mohl s Vámi prožít, za 
krásná společná setkání při mších i v rodinách, za Vaši pomoc 

v nejrůznějších záležitostech a především za modlitby, kterými 
mne provázíte v mé kněžské službě. 

 
Váš P. Ivo Prokop, 

administrátor  
 

 
DATA POHYBLIVÝCH SLAVNOSTÍ A SVÁTKŮ V ROCE 2018 

 
Z církevní historie víme, že v západní latinské církvi se od nejstarších dob při mši 
svaté na Slavnost Zjevení Páně (6. ledna), po zaznění textu evangelia, slavnostním 
způsobem ohlašovalo datum nadcházejících Velikonoc a později i termíny všech 
dalších pohyblivých svátků v tom kterém roce. 
 
Také východní alexandrijská církev každoročně toto datum sdělovala zvláštním 
listem ostatnímu křesťanstvu právě též v tento velký vánoční svátek, zvaný 
Epifanie, protože Kristus, nové Slunce, vychází od Epifanie (Zjevení Páně) 
k Velikonocům. 
 
A proto,  po příkladu našich dávných předků z prvních staletí Církve, Vám, sestry 
a bratři, tedy Božímu lidu, sdělujeme termín Velikonoc a všech dalších 
pohyblivých slavností a svátků v roce 2018, s přáním jejich milostiplného 
a zbožného prožití s aktivní účastí na bohoslužbách : 
 

Po  1. 1.  
Slavnost 
Matky Boží 
Panny Marie        

P:   9.30 Za farnosti 
K: 18.00 Za † Anežku 
Simonovou a za uzdravení 
Natálie Simonové 

Po  8. 1.        P 
Svátek Křtu 
Páně 

Na poděkování za 
všechna dobrodiní 

Út  2. 1.       K Bohoslužba slova! 
Intence bude odsloužena 
v místě pobytu. 

Út  9. 1.        P    Za † Elišku 
Svobodovou, rodiče 
a sourozence 

St  3. 1.        P Za † Štěpána Veselého, jeho 
dvě sestry a duše v očistci 

St  10. 1.      P Za Boženu Jelínkovou  
a celou rodinu 

Čt  4. 1.        K    

 

Za rodinu Bartůňkovu  
a Cimbálníkovu 

Čt  11. 1.      K 
  

Za † rodiče z obou stran 

Pá  5. 1.       P Za † Pavla Brázdu Pá  12. 1.      P Za sestru Jiřinu 

So  6. 1.       P Za pana Iva a jeho příbuzné 
a blízké 

So  13. 1.      P Za † MUDr. Miroslava 
Kümmela 

Ne  7. 1. 
Slavnost 
Zjevení Páně 

P:  Za farnosti 
K: Za nová kněžská povolání 

Ne  14. 1. 
2. neděle v 
mezidobí 

P: Za farnosti 
K: Volná intence 

  



 7. ledna - neděle - Slavnost Zjevení Páně (přeložená ze soboty   
   6. ledna) 

 8. ledna        - pondělí – svátek Křtu Páně (přeloženo z neděle 7. ledna)  
   konec doby vánoční  

11. února - poslední (6.) neděle první části liturgického mezidobí                                                                 
 14. února - Popeleční středa, začátek liturgické doby postní 
 25. března - Květná neděle, začátek Svatého týdne 

29. března - Zelený čtvrtek 
30. března - Velký pátek 
31. března - Bílá sobota, večer liturgické obřady velikonoční vigilie,  

   začátek doby velikonoční 
 1. dubna - neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Hod Boží  

  velikonoční) 
10. května - čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně 
20. května - neděle – Slavnost Seslání Ducha Svatého, konec 

  liturgické doby velikonoční 
27. května - neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice 
31. května - čtvrtek – Slavnost Těla a krve Páně 
 8. června - pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
 5. srpna - neděle - v Jindřichově Hradci františkánská slavnost 

       Porciunkule (přeložená z 2. 8.) 
25. listopadu - neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle  

   2. části liturgického mezidobí 
 2. prosince    - neděle – 1.neděle adventní, začátek nového církevního  

   roku  
30. prosince - Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. 

 
K termínu Velikonoc 

 
První všeobecný koncil v Niceji už v roce 325 závazně stanovil, že Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně se bude slavit vždy v neděli po prvním jarním úplňku 
Měsíce. Z toho vyplývá, že termín Velikonoc je přímo ovlivněn dvěma 
astronomickými faktory, totiž jarem, jako jedním ze čtyř ročních období a přitom 
současně také fázemi Měsíce. Protože první jarní den je 21. března, Boží hod 
velikonoční může být v závislosti na úplňku Měsíce nejdříve už v neděli 22. března 
a nejpozději až v neděli 25. dubna. Od data Velikonoc se každoročně odvozují 
termíny dalších pohyblivých slavností a svátků v tom kterém roce, s výjimkou toho 
prvního (Křtu Páně) a dvou posledních výše uvedených (ty se řídí Vánocemi), kdy 
rozhraním je Slavnost Ježíše Krista Krále. 

 

               

Výzva: Sháníme dobrovolníky  
pro Tříkrálovou sbírku 2018 

 
Tříkrálová sbírka proběhne v letošním roce od 1. do 14. ledna 2018. Farní charita 
Jindřichův Hradec plánuje realizovat tříkrálovou sbírku v termínu od 2. do 14. 1. 
2018.  
Sháníme dobrovolníky, kteří by pomohli: 

1) s kostýmy pro koledníky (především s jejich výrobou) 
 
2) s technickým zázemím pro koledníky (aby se měli během koledování kde 

ohřát, občerstvit apod.) 
 
3) s koledováním 

Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné 
krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit 
novorozenému Ježíškovi. Jedna z těchto osob je vedoucí skupinky, měla 
by být starší 15 let. Tato osoba je ve vztahu k Zákonu o veřejných sbírkách 
„osobou pověřenou konáním sbírky“. Vedoucí skupinky je vybaven plnou 
mocí (průkazkou) s pořadovým číslem, které by mělo odpovídat číslu 
uvedenému na zapečetěné pokladničce.  
 

V tuto chvíli sháníme především koledníky. 
 
Rozsah možného koledování Farní charity Jindřichův Hradec není pouze 
v Jindřichově Hradci, je i v přilehlých obcích, spadajících ve větší míře 
pod jindřichohradecký vikariát. Např. Deštná, Pluhův Žďár, Nová Včelnice, 
Lodhéřov, Kostelní Radouň, Jarošov nad Nežárkou, Kardašova Řečice, Roseč, Stráž 
nad Nežárkou, Horní Pěna, Číměř, Nová Bystřice, Staré město pod Landštejnem, 
Klášter, Hůrky, Člunek, Kunžak, Blažejov, Strmilov aj. 
 
 
V případě zájmu se hlaste na email: info.jhradec@dchcb.charita.cz nebo 
na karolina.pichova@dchcb.charita.cz. Případně volejte na telefonní čísla: 
731 604 554, 733 741 816, 730 540 628. 
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Poděkování 
Spolek Hippolyt děkuje všem, kteří podpořili Vánoční jarmark. Krásných 3.000,- Kč 
poputuje na účet Hospice sv. Kleofáše v Třeboni. Všem štědrým přispěvatelům Pán 
Bůh zaplať! 
 
 

Příprava na biřmování 
Další setkání zájemců o biřmování se po vánoční přestávce koná ve čtvrtek 
11. ledna (mladší biřmovanci s P. Jozefem od 19.00 hod.) a v sobotu 13. ledna 
(starší biřmovanci s P. Ivem od 18.15 hod.). 
 
 

Pozvání na rodinný ples 
Spolek Hippolyt všechny srdečně zve na již tradiční rodinný ples. Ten proběhne 
v pátek 12. ledna 2018 od 19.00 hodin na Střelnici. A na co se můžete těšit? Nejen 
na výbornou rodinnou atmosféru, ale i na vystoupení dvou kapel, předtančení 
baletek že ZUŠ, soutěž o věcné ceny, moderátory Vítka Zemana a Veroniku 
Batelkovou a na hlavní atrakci "Dog dancing".  
Předprodej vstupenek Obchod Prádlo Slavíkovi i na mobilu 607 785 820. Cena 
vstupenky 150 Kč. Děti do 15 let zdarma a dětská místenka 50 Kč. Vstup na balkón 
rovněž 50 Kč. Veškeré informace jsou na plakátech. Vstupenky na ples můžete 
použít i jako vhodný vánoční dárek! 

 
 
Mše pro rodiny s dětmi 
V neděli 14. ledna budeme v proboštském kostele slavit mši sv. se zaměřením 
pro rodiny s dětmi. Začátek je od 9.30 hod. 
 
 

 

PROSEBNÉ DNY V ROCE 2018 
 

Prosebné dny mají v západní katolické církvi velmi starou tradici. Bývaly spojeny 
s posty, almužnou, procesími do polí, spojených s prosebnými modlitbami o Boží 
požehnání pro budoucí úrodu na polích, s udílením jáhenských a kněžských svěcení. 
Bývaly dva druhy prosebných dnů:  
a) Rogationes – dny prosebné s průvodem, měly více méně kající charakter a při 
prosebných procesích zněly Litanie ke všem svatým, prosby za úrodu zemskou, 
za odvrácení jakéhokoliv nebezpečí, zla a škod, tedy za Boží pomoc a ochranu. Sem 
patří průvody do polí 25. 4. v den svátku sv. Marka a ve třech dnech před slavností 
Nanebevstoupení Páně. V Jindřichově Hradci to bylo naposledy v roce 1952. 
b) Dny kvatembrové – tak zvané „suché“, uskutečňovaly se uvnitř kostela 
ve středu, pátek a sobotu čtyř týdnů v roce, které se přibližně kryly s počátky čtyř 
ročních období. Byly zasvěceny postu, modlitbě, almužně a modlitbám za kněžský 
dorost a byla během nich udělována jáhenská a kněžská svěcení. 
Po II. vatikánském koncilu nový řád liturgického roku (zaveden 1969) o prosebných 
dnech praví, že v nich „se církev modlí za nejrůznější potřeby lidí, především 
za zemskou úrodu a za požehnání pro lidskou práci; tyto dny jsou rovněž příhodné 
pro veřejné úkony díků“. Bližší stanovení termínů, formy a náplně prosebných dnů 
bylo svěřeno biskupským konferencím, aby se mohly lépe respektovat místní 
podmínky. Česká biskupská konference stanovila náplň prosebných dnů v letošním 
roce takto:  
 1. ledna - Slavnost Matky Boží Panny Marie – světový den modliteb za mír 
18. až 25. ledna - týden modliteb za jednotu křesťanů 
 2. února - Svátek uvedení Páně do chrámu - světový den modliteb za zasvěcené   
        osoby 
11. února - P. Marie Lurdské - světový den modliteb za nemocné, jejich lékaře  

      a ošetřovatele 
9. dubna - Slavnost Zvěstování Páně -  den modliteb za úctu k počatému životu  

      a za nenarozené děti 
22. dubna - 4. neděle velikonoční (Dobrého Pastýře) den modliteb za povolání  

      k duchovnímu stavu 
11. května - 19. května - příprava (novéna) na slavnost Seslání Ducha  Svatého, 

      modlitby za dary Ducha Svatého 
13. května - 7. neděle velikonoční - den modliteb za sdělovací prostředky 
21. října - 29. neděle v liturgickém mezidobí - den modliteb za misie 
17. až 24. prosince - intenzivní  adventní příprava na Slavnost Narození Páně 

      (vánoční svátky) 
31. prosince - poděkování za Boží milosti v roce 2018 a prosba o Boží pomoc 

       v roce následujícím. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFst
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Z liturgického kalendáře: 

 
Nedělní cyklus čtení B, první týden žaltáře v Breviáři 
 
Neděle   31. 12. – svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 
 
Pondělí  1. 1.  – slavnost Matky Boží Panny Marie  

  (závazná účast na mši sv.) 
 

Úterý  2. 1. – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, 
    biskupů a učitelů církve 
 

Středa  3.1. – památka Nejsvětějšího jména Ježíš 
 
Neděle 7. 1.   – Slavnost Zjevení Páně 
 
Pondělí 8.1. – svátek Křtu Páně, konec doby vánoční 
 
Sobota 13. 1. – památka sv. Hilaria z Poitiers, biskupa a učitele církve  
 
Neděle               14. 1. – 2. neděle v mezidobí 
 

 
 

Nahlédnutí do farní statistiky 

Začátkem nového roku je vhodné otevřít matriky naší farnosti, abychom 

se alespoň letmo ohlédli zpět za uplynulými 12 měsíci. 

Loňského roku bylo v našem proboštském kostele při křtu přivítáno v církvi 27 dětí 

a 2 dospělí.  

Na společnou cestu životem se z našeho proboštského kostela vydalo 13 

manželských párů.   

První svaté přijímání přijali 2 nově pokřtění, kteří byli současně i biřmováni. 

Milosrdnému Bohu jsme svěřili v minulém roce celkem 51 zemřelých, z toho 
při pohřbech do hrobu 13 a 38 při rozloučení před kremací.  

Svátostí pomazání nemocných jsme posílili 55 věřících. 

Výuku náboženství navštěvovalo 40 dětí.  

Zprávy a oznámení: 
 
Mše „na Silvestra“ a Nový rok 
Na poslední den roku 2017 letos připadá svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie 
a Josefa.  Tento svátek (při němž zveme manželské dvojice k obnově svatebních 
slibů) oslavíme při ranní mši sv. od 9.30 hod. v proboštském kostele. Za uplynulý 
rok pak poděkujeme a budeme si vyprošovat požehnání do roku nového při 
večerním mši svaté. Toto děkovné „Te Deum“ se bude konat v proboštském 
kostele od 17.00 hod. 
Na Nový rok v pondělí 1. ledna 2018 o Slavnosti Matky Boží Panny Marie bude 
mše sv. v 9.30 hod. v proboštském kostele a večer v kostele klášterním od 18.00 
hod. 
 
 

Pozvánka na zahájení Tříkrálové sbírky a žehnání koledníkům 
Město Jindřichův Hradec a zdejší Farní charita vás srdečně zvou na slavnostní 
zahájení Tříkrálové sbírky, které proběhne 2. ledna 2018 od 18.00 hod. v kostele 
sv. Máří Magdaleny. 
Na úvod zazní několik slov jindřichohradeckého starosty pana Ing. Stanislava 
Mrvky. Poté požehná koledníkům k jejich dalšímu počínání farní vikář P. PhDr. 
Jozef Gumenický. 
Celým večerem bude provázet hudba Jakuba Jana Ryby v podání pěveckého sboru 
Smetana.  
 
 

Dovolená 
Ve dnech 2. – 6. ledna bude P. Ivo Prokop čerpat krátkou povánoční dovolenou. 
Vzhledem k této dovolené a k nezbytné přítomnosti P. Gumenického na obřadu 
žehnání koledníkům, bude v úterý 2. ledna večer v klášterním kostele sv. Kateřiny 
pouze bohoslužba slova. Intence Za Josefa Bednáře, Alenu Floriánovou, jejich 
rodiče a prarodiče, připadající na tento den, bude odsloužena v místě pobytu 
P. Prokopa. 
 
 

Slavnost Zjevení Páně 
V letošním roce oslavíme Slavnost Zjevení Páně (sv. Tří králů) v neděli 7. ledna, kdy 
také budeme při mších sv. žehnat vodu, křídu a kadidlo. Na křídu a kadidlo budou 
k dispozici sáčky, na vodu si prosím přineste vhodné nádobky. Vánoční doba 
skončí svátkem Křtu Páně v pondělí 8. ledna 2018.  

 


