11 / 2018

Úmysly mší svatých od 21. května do 3. června 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 21. 5.

P Za † Aloise a Pavla
Markovy a d. v o.

Po 28. 5.

Út 22. 5.

K Za † z rodiny Hruškovy

Út 29. 5.

St 23. 5.

P Za † rodiče Řepovy,
jejich tři dcery a vnuka
K Za Annu a Bohumíra
Teplých a za Anežku
a Josefa Zíkovy
P Za † rodiče Markovy,
jejich tři syny a vnuka
P Za dar víry pro syny
a jejich rodiny

St 30. 5.

P Za zlepšení vztahů
v rodině a schopnost
odpuštění
K Na poděkování Panně
Marii a za všechny
maminky
P Za biřmovance

Čt 31. 5.

P Za Jiřího Šťástku

Pá 1. 6.

P Za rodiče a jejich
nenarozené děti
P Za † rodiče Františku
a Jana Suchých, rodiče
Drahu a Františka a celý
rod
P: Za děti přistupující
k 1. sv. přijímání
a jejich rodiny

Čt 24. 5.

Pá 25. 5.
So 26. 5.

Ne 27. 5.
slavnost
Nejsvětější
Trojice

20. května 2018

Z důvodu časové zaneprázdněnosti vydavatelů Zpravodaje v souvislosti
s přípravou biřmování vychází toto číslo v omezeném rozsahu. Děkujeme
za pochopení.

Z liturgického kalendáře:
So 2. 6.

P: Za farnosti
Ne 3. 6.
K: Za † rodiče Františku
a Jana Suchých, rodiče
Drahu a Františka a celý 9. neděle v
rod
mezidobí

K: Za Miloše Plachého
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Nedělní cyklus čtení B, druhý cyklus feriálního lekcionáře, třetí a čtvrtý týden
žaltáře v Breviáři,
Neděle
Pondělí
Čtvrtek
Sobota

20. 5. – slavnost Seslání Ducha Svatého
(končí doba velikonoční)
21. 5. – památka Panny Marie, Matky církve
24. 5. – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
26. 5. – památka sv. Filipa Neriho, kněze

Neděle

27. 5. – slavnost Nejsvětější Trojice

Středa
Čtvrtek
Pátek

30. 5. – památka sv. Zdislavy
31. 5. – slavnost Těla a krve Páně
1. 6. – památka sv. Justina, mučedníka
První pátek v měsíci, den zvláštní úcty k Srdci Ježíšovu

Neděle

3. 6. – 9. neděle v mezidobí

Oznámení:
Nový pohyblivý svátek
Za pohyblivé svátky liturgického roku označujeme ty, jejichž termín se odvozuje
od data Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně v tom kterém roce. Prvním je Popeleční
středa a po ní celá doba postní, včetně Svatého týdne s velikonočním třídenním,
liturgická doba velikonoční s velikonočním oktávem, se slavností Nanebevstoupení
Páně a slavností Seslání Ducha Svatého a ve 2. části liturgického mezidobí je to
slavnost Nejsvětější Trojice, slavnost Těla a Krve Páně, slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova. Pohyblivým svátkem je na závěr liturgického roku slavnost Ježíše
Krista Krále a za týden na to 1. neděle adventní, která zahajuje další liturgický rok.
Z rozhodnutí papeže Františka bude celá církev latinského obřadu od nynějška
slavit nový pohyblivý svátek a to památku Panny Marie, Matky církve. Je to první
mariánský pohyblivý svátek. Bylo stanoveno, že každoročně bude připadat
na první pondělí po neděli Seslání Ducha svatého, letos tedy na 21. května.
Zavedením tohoto svátku chce papež František podpořit růst mateřského cítění
v církvi a rozvoj autentické mariánské zbožnosti.

Mše svatá v Nové Olešné
Poutní mše svatá ze slavnosti Nejsvětější Trojice v kapli v Nové Olešné (farnost
Strmilov) se uskuteční v sobotu 26. května v 15.00 hod. Srdečně zveme.

Mše v Jindřiši
V sobotu 26. května od 17.00 hod. bude sloužena také mše sv. ke cti Panny Marie
v mariánské kapli v Jindřiši.

Poutní slavnost Nejsvětější Trojice v Klášteře u Nové Bystřice
V neděli 27.5. se koná poutní slavnost v bývalém klášterním kostele bratří paulánů
v Klášteře u Nové Bystřice, který letos (26.6.) slaví 350 let od církevního obřadu,
při kterém v roce 1668 jindřichohradecký infulovaný probošt Dr. Jakub Maxmilián
Kurtz položil základní kámen k obnovení budovy kláštera a kostela Nejsvětější
Trojice, ve kterém o letošní poutní slavnosti bude tento pořad bohoslužeb:
- 10.00 hod. – česká mše sv.
- 14.00 hod. – německá mše sv.

Program „Noci kostelů“ v pátek 25. května 2018

Františkánské společenství

18:00 - 18:30 Mše sv.
Mši slouží P. Ivo Prokop

Přátelé františkánského řádu se sejdou v úterý 29. května od 15.30 hod. Mši
sv. v klášteře bude sloužit od 18.00 hod. františkán otec Eliáš.

18:45 - 19:15 Přednáška - Němečtí rytíři
Hovoří PhDr. Luděk Jirásko, CSc.

Pozvání na přednášku

19:30 - 20:00 Komentovaná prohlídka kostela
Kostelem provede Mgr. Petr Šulc
20:15 - 20:30 Varhanní koncert
Na chrámové varhany hraje regenschori Ing. Tomáš Petrů

Ve středu 30. května se v sále Muzea jindřichohradecka ve Štítného ulici uskuteční
přednáška teologa a germanisty z Jihočeské univerzity profesora Jaroslava
Vokouna o životě, osobnosti a díle Martina Luthera. Přednáška začíná
od 19.00 hod.

Slavnost těla a krve Páně

20:30 - 21:00 Přednáška - Jindřichohradečtí probošti
Přednáší P. Ivo Prokop

Slavnost Těla a krve Páně s eucharistickým průvodem oslavíme ve čtvrtek
31. května od 18.00 hod. v proboštském kostele. V klášterním kostele v tento den
mše sv. mimořádně nebude. Zveme do průvodu především děti, aby sypaly kvítka
na cestu, po níž půjde Nejsvětější svátost oltářní.

21:00 - 21:30 Koncert chrámového sboru
Vystoupí Chrámový sbor Adama Michny

Slavnost 1. svatého přijímání

21:30 - 22:00 Překvapení
Srdečně zve P. Ivo Prokop
22:00 - 22:00 Zakončení
Rozloučení a závěrečné požehnání všem příchozím - P. Ivo Prokop
Po celou dobu Noci kostelů bude otevřena farní kavárnička s možností menšího občerstvení.

Těšíme se na radostnou chvíli pro naši farnost, kdy v neděli 3. června přistoupí při
dopolední mši sv. v proboštském kostele větší skupina dětí k 1. svatému přijímání.
Pro tyto děti, jejich rodiče a nejbližší příbuzné budou opět vyhrazeny přední lavice.
Podobně, jako při nedávném udělování svátosti biřmování, znovu prosíme ty, kteří
jsou zvyklí v předních lavicích sedávat, aby s tímto počítali a zcela výjimečně
si našli k sezení v kostele jiné místo. Také bude tento den pro děti a jejich
doprovod rezervována po mši svaté farní kavárnička. Za pochopení duchovní
správa předem děkuje.

