Úmysly mší sv. od 30. prosince 2019 do 12. ledna 2020
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 30. 12.

Út 31. 12.

Kaple na proboštství
Po 6. 1.
Za † Jarmilu Hřebíčkovou
P

St 1. 1. 2020

Čt 2. 1.

Pá 3. 1.

So 4. 1.

P

P

Ne 5. 1.
Slavnost Zjevení
Páně

17.00
Na poděkování Bohu

Út 7. 1.

P 9.30: Za farnosti
K 18.00: Za † Kateřinu
Maňákovou

St 8. 1.

XXIV. ročník

Kaple na proboštství
Za † i živé členy rodiny
K

P

Za † manžela Václava
Štrupla a celou rodinu
Štruplovu
Za Emilii Svobodovou a
rodinu Zídkovu

P 16.30: Za nová kněžská Čt 9. 1.
povolání
a na dobrý úmysl

K

Za † rodiče Hejtmanovy
a jejich rodiče

Pá 10. 1.

P

Za † rodiče Mlíčkovy,
bratra, rodinu
Krejčíkovu a celý rod

Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl

So 11. 1.

P

Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl

P: Za farnosti
K: Za uzdravení neteře
Blanky

Ne 12. 1.
svátek Křtu
Páně

25-26/2019

Za † rodiče Sadílkovy

P: Za farnosti
K: Za Frant. Müllera,
Anežku Müllerovou a
jejich rodiče, za
Ludmilu Vítů, Josefa
Mráze, bratra Františka
a duše v očistci
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Výrobní náklady jednoho výtisku činí 5,- Kč.
Uzávěrka příštího čísla je ve středu 8. 1. 2020.

15. prosince 2019

Z apoštolského listu Admirabile signum
papeže Františka
Podivuhodné znamení vánočních jesliček, tak drahých křesťanskému lidu, stále
budí úžas a obdiv. Znázornění události Ježíšova narození je jednoduchým a
radostným zvěstováním tajemství vtělení Božího Syna. Jesličky jsou totiž jakýmsi
živým evangeliem, kterým překypují stránky Písma svatého. Když rozjímáme o
Narození Páně, jsme zváni vydat se duchovně na cestu, přitahováni pokorou Toho,
který se stal člověkem, aby se s každým člověkem setkal. Zjišťujeme, že nás miluje
do té míry, že se s námi sjednocuje, abychom se také my mohli sjednotit s Ním.
Proč vzbuzují jesličky takový úžas a dojímají nás? Především proto, že ukazují
Boží něhu. Stvořitel veškerenstva se snižuje k naší nepatrnosti. Dar života, pro
každého z nás tajemný, nás uchvacuje ještě víc, když vidíme, že Ten, který se
narodil z Marie, je zdrojem a oporou každého života. V Ježíši nám Otec daroval
bratra, který nás přichází hledat, když jsme dezorientovaní a ztrácíme směr;
věrného přítele, který je nám stále nablízku. Daroval nám svého Syna, který nám
odpouští a pozvedá z hříchu.
Strojení betléma v našich domovech nám pomáhá znovu prožívat událost,
která se stala v Betlémě. Evangelia přirozeně nadále zůstávají zdrojem, který nám
onu událost umožňuje poznat a rozjímat o ní. Nicméně její znázornění vánočním
betlémem pomáhá si ji představit, probouzí city, vtahuje nás do dějin spásy,
abychom se cítili současníky této události, která je živá a aktuální v nejrůznějších
historických a kulturních kontextech.
Již od svého františkánského původu jsou jesličky především pozváním „cítit“ a
„dotknout se“ chudoby, kterou si Boží Syn zvolil svým vtělením. A jsou také

implicitní výzvou k Jeho následování cestou pokory, chudoby a sebezřeknutí, jež
vede od betlémských jeslí ke Kříži. Zvou k setkání s Ním a ke slitovné službě těm
nejpotřebnějším bratřím a sestrám.
Před jesličkami se mysl ráda vrací do dětských let, kdy se dychtivě čekalo, až
začne jejich strojení. Tyto vzpomínky nás vždycky přivádějí k novému uvědomění si
velkého daru, který jsme dostali tím, že nám byla předána víra, a zároveň v nás
budí povinnost a radost umožnit dětem a vnukům prožít tutéž zkušenost. Není
důležité, jak se betlém vystrojí, může být stále tentýž nebo se každý rok měnit.
Záleží na tom, že promlouvá do našeho života. Všude a jakoukoli formou vyprávějí
jesličky o Boží lásce, o Bohu, který se stal děťátkem, aby nám řekl, jak blízko je
každé lidské bytosti v jakékoli situaci, ve které se nachází.
Drazí bratři a sestry, jesličky jsou součástí něžného a náročného procesu
předávání víry. Počínaje dětstvím a potom v každém životním období vychovávají
k rozjímání o Ježíši, ke vnímání Boží lásky k nám, abychom cítili a věřili, že Bůh je
s námi a my jsme s Ním, všichni jsme dcerami a syny díky onomu Dítěti, Božímu
Synu a Panně Marii, a vnímali, že v tom spočívá štěstí. Ve škole svatého Františka
otevřme srdce této jednoduché milosti a nechme, aby se z tohoto úžasu zrodila
pokorná modlitba: naše „děkování“ Bohu, který s námi chtěl sdílet všechno a
nenechat nás nikdy samotné.
přel. P. Milan Glaser, S.J.

Nejstarší jesličky na světě

Úmysly mší sv. od 16. do 29. prosince 2019
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 16. 12.

kaple na proboštství
Na dobrý úmysl
a za celou rodinu

Po 23. 12.

Út 17. 12.

K Za † Martinu Kučerovou Út 24. 12. P

St 18. 12.

P Za rodinu Vaculínovu
St 25. 12. P
a Šimpachovu a celý rod

Čt 19. 12.

K Za † Anežku
Varousovou, rodiče
a sourozence

Pá 20. 12.

P 6.30 hod.
Pá 27. 12. P
Na poděkování za 50 let
společného života
Večerní mše není

So 21. 12.

P Za † Miloše a Marii
Plachých a jejich děti,
vnoučata a pravnoučata
P: Za farnosti
K: Za rodiče Petrášovy
a jejich syna Ladislava

Ne 22. 12.
4. neděle
adventní

Čt 26. 12. P

So 28. 12. P

Ne 29. 12.
svátek Svaté
rodiny

kaple na
proboštství
Za † Růženu
Hůlkovou
a Hermínu
Tulisovou
15.30 Za Boží
požehnání pro
rodinu Přibylovu
22.00 Za farnosti
9.30 Za †
Antonína, Olgu
a Zdeňka
Kaštánkovy
Večerní mše není
9.30
Za Jana Veseckého
a celý rod
Večerní mše není
Za rodinu
Prokůpkovu,
Vorhemusovu,
Novotných
a Helenu
Michalovou
Za † Martinu
Kučerovou
P: Za farnosti
K: Za P. Karla
Menharta

málo se nám podařilo realizovat z toho, po čem jsme toužili. Jako by všechno to,
co o loňských Vánocích tak vonělo a zdobilo v našem nitru, zase uschlo a zešedlo,
jako ten růžový věnec v římském horkém létě.
Ale právě proto, že Bůh ví o všem, oč se snažíme a co zažíváme, dává nám slavit
Vánoce vždy znovu. Abychom alespoň na chvíli zase ozdobili svou duši radostí
a přátelstvím, oživili naději, prožili pár dní v pokoji a hojnosti, které nám naznačují,
jak krásné to bude jednou u něj v ráji.
Vždycky o Vánocích pociťuji velikou vděčnost: Vždyť tu je tolik dobrého, co se
dotýká každého člověka: Můžeme obdarovávat blízké a sami něco hezkého dostat,
pochutnat si na jídlech, která během roku obvykle nemáme, poslouchat hudbu,
která nyní zní úplně jinak, můžeme chvíli neřešit každodenní pracovní problémy
a konflikty. Můžeme oslavit opravdový svátek, kdy se raduje duše i tělo, kdy
bohoslužby hovoří o něčem nádherném – že Bůh je štědrý, stal se člověkem
a zažíval vše lidské, aby nás mohl obdarovat, abychom my mohli s ním zažívat
věčnost a nekončící štěstí.
Vše hmotné a někdy až nevkusné, co se nahromadilo kolem oslavy Vánoc, je
jen neumělou snahou, nedokonalým pokusem nějak vyjádřit a naznačit to
podstatné, hluboké a duchovní, co Vánoce přinášejí a co nakonec hledá každý
člověk. Přeji sobě i vám čtenářům, abychom se k tomu podstatnému i letos zase
o kousek přiblížili, zase znovu si dali ozdobit své nitro věncem růží – Božích milostí
– prožili Vánoce opravdu svátečně a pokojně a načerpali v nich důvěru, že Bůh nás
neopouští, nezapomíná, ale vždy znovu mezi nás přichází a otevírá cestu k sobě.
P. Ivo Prokop

Přejeme všem čtenářům zpravodaje pokojné prožití Vánoc,
radost, naději a sílu z Boží blízkosti, prožívané při
bohoslužbách, návštěvách i v přírodě, příjemný
vánoční odpočinek i požitek z hezké hudby a všech
dárků obdržených i věnovaných.

P. Ivo Prokop a P. Jenda Turek

Nacházejí se v bazilice Santa Maria
Maggiore v Římě. Vytesal je z mramoru
Arnolfo di Cambio v roce 1291 na
objednávku prvního františkána na
papežském stolci – Mikuláše IV. na
připomínku
živého
Betléma
zorganizovaného sv. Františkem v Grecciu
roku 1223.

Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení A.
Neděle

15. 12. – 3. neděle adventní, zvaná podle vstupní antifony mše sv.
„Gaudete – Radujte se“. Užívá se růžových liturgických rouch.

Sobota

21. 12. – připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve

Neděle

22. 12. – 4. neděle adventní

Pondělí
Úterý

23. 12. – svátek Výročí posvěcení českobudějovické katedrály
24. 12. – Štědrý den (vigilie slavnosti Narození Páně)

Středa

25. 12. – slavnost Narození Páně

Čtvrtek
Pátek
Sobota

26. 12. – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
27. 12. – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28. 12. – svátek sv. Mláďátek, mučedníků

Neděle

29. 12. – svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Úterý
Středa

Pátek

31. 12. – památka sv. Silvestra I., papeže
1. 1. – slavnost Matky Boží Panny Marie
(závazná účast na mši sv.)
2. 1. – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
3. 1. – památka Nejsvětějšího jména Ježíš

Neděle

5. 1.

– Slavnost Zjevení Páně

Úterý

7. 1.

– památka sv. Rajmunda z Penafortu, kněze

Neděle

12. 1. – svátek Křtu Páně, konec doby vánoční

Čtvrtek

Kaplanské zamyšlení
Když jsem ještě byl administrátorem farností, překvapovalo mě v době
adventních koncertů, že hudebníkům nejen že nevadí zpívat v adventní době
vánoční písně, ale jak hluboce nechápou, proč by to mělo být špatně. Slavnostní
a radostné: "Narodil se Kristus Pán" před prázdnými jesličkami, a když Kristus
přijde, nejeví o něj zájem. Je to tragédie naší kultury, oddělené od kultu.
O Vánocích mnozí myslí na sebe a tak učíme děti žádat dárky pro sebe
a požadovat hezkou atmosféru, abychom si je "užili". Jsem vděčný mojí mamince,
jakou úžasnou vánoční atmosféru uměla doma vytvořit. Bylo to nádherné. I když
se mi po tom mnohdy zastesklo, vím, že Vánoce dělá něco jiného: Totiž hluboké
sklonění před tajemstvím vtělení našeho Boha. Ta veliká radost, která propuká
o vánoční noci, a kterou prožíváme při každé modlitbě "Anděl Páně", je radostí
Boží přítomnosti. Bůh je s námi! Bůh je blízký člověku! Boha se nemusíme obávat.
Kdo by se neradoval? Kdo by nechtěl být dobrý jako Bůh? Ať se tedy i "tělo" stane
"Slovem".
S modlitbou Jenda Turek.

Vánoční povzbuzení
Jednou z nejkrásnějších památek v Římě je sloup na náměstí Piazza Spagna. Na
jeho vrcholku stojí socha Matky Boží, kterou papež vždy 8. prosince
prostřednictvím hasičů ozdobí nádherným věncem z růží. Stál jsem pod tímto
sloupem v polovině listopadu a věnec od loňska tam nahoře kupodivu stále ještě
byl. Jenže po tom roce už celý uschlý a šedý. Už to nebyla žádná krása.
Mohlo by to vypadat smutně. Ale když člověk ví, že za pár dní se tu opět objeví
Svatý otec a umístí věnec nový, svěží a voňavý, nevede to k zármutku, ale k naději.
Napadlo mne, že cosi podobného zažíváme i ve svém životě. Vždy v adventu
a kolem Vánoc zažíváme něco vzácného a svátečního, dotýká se nás cosi krásného
a povznášejícího. A my si dáváme obvykle potichu předsevzetí, že se budeme více
věnovat svým blízkým i Pánu Bohu, že zkusíme dávat přednost věcem duchovním,
před záležitostmi hmotnými, že si uděláme čas na modlitbu, Bibli, na zamyšlení.
Pak ovšem přijdou zase starosti v šedých lednových dnech, najednou jsou tu
Velikonoce, léto, prázdniny a dovolená a my zjišťujeme, jak to vše zase uteklo a jak

Neděle
Úterý

29. 12.
31. 12.

Středa

1. 1. 2020

v Nové Včelnici
Úterý
24. 12.
Středa
25. 12.
Neděle
29. 12.
Středa
1. 1. 2020
v Jarošově nad Nežárkou
Úterý
24. 12.
Neděle
29. 12.
Středa
1. 1. 2020
v Kostelní Radouni
Úterý
24. 12.
Středa
25. 12.
Neděle
29. 12.
Středa
1. 1. 2020

11.00
17.00
23.00 - 24.00 adorace na Červené Lhotě
11.00

20.00 BS
11.00
11.00 BS
11.00

Oznámení
Narozeniny papeže
17. 12. se dožívá věku 83 let Svatý otec František. Prosme v modlitbě za Boží
požehnání pro jeho službu, za jeho zdraví i duševní sílu.

Františkánské setkání
Poslední schůzka přátel Františkánského řádu v tomto roce se uskuteční v úterý
17. prosince od 15.30 hod. na proboštství.

Mše v Otíně
20.30
8.00
8.00

15.30 BS
9.30
11.00
11.00 BS

Ve středu 18. prosince bude sloužena mše sv. v Domově seniorů v Otíně. Začátek
je plánován na 14.00 hod.

Předvánoční zpověď
V posledním předvánočním týdnu se budeme snažit zpovídat přibližně hodinu
před každou večerní mší sv. a podle možností i v průběhu mše a na požádání
i po jejím skončení. Na Štědrý den a na Boží Hod vánoční se zpovídat z časových
důvodů nebude. Rozšířená možnost zpovědi bude ve čtvrtek 19. prosince od 16.30
hod. v klášterním kostele.

Rorátní mše

ve Strmilově
Úterý
Středa
Neděle
Středa

24. 12.
25. 12.
29. 12.
1. 1. 2020

20.00
11.00
8.00 BS
8.00

v Kunžaku
Úterý
Středa
Čtvrtek
Neděle
Úterý
Středa

24. 12.
25. 12.
26. 12.
29. 12.
31. 12.
1. 1. 2019

21.30
9.30
9.30 (Valtínov)
9.30
16.00
9.30 BS

V Blažejově mše sv. nebudou, stejně jako v Člunku a Lodhéřově. V Roseči bude
sloužena mše sv. 26. prosince od 11.00 hod. Mše bude i v Jindřiši v sobotu 28.
prosince od 15.30 hod. V Horní Pěně je mše 24. prosince od 17.00. Jinak jsou tam
bohoslužby vždy v sobotu od 16.30 hod.

Poslední „rorátní“ mše sv. bude sloužena v pátek 20. prosince od 6.30 hod.

Vánoční výzdoba v kostele
Zdobení vánočních stromků a úklid kostela před svátky proběhne v pondělí 23.
prosince po ranní mši sv. Předem děkujeme všem dobrovolníkům za ochotu
a pomoc.

Živý betlém
Děti z naší farnosti s paní katechetkou Hejdovou uspořádají živý Betlém v pondělí
23. prosince od 16.00 hod. v proboštském kostele. Srdečně zveme.

Betlémské světlo
Světlo z Betlémské jeskyně Narození Páně k nám do Jindřichova Hradce přinesou
skauti na Náměstí míru v pondělí 23. prosince v 17.00 hod. Světlo pak bude
v proboštském kostele k dispozici i na Štědrý den a na Boží Hod vánoční, abychom
si je mohli odnést do svých domovů.

Vánoční mše sv.

Ples Charity

Na Štědrý den v úterý 24. prosince se koná první vánoční bohoslužba odpoledne
od 15.30 hod. v proboštském kostele. Tato mše je vhodná především pro rodiny
s dětmi. Druhá mše „půlnoční“ pak bude od 22.00 hod. O slavnosti Narození Páně
ve středu 25. prosince je mše od 9.30 hod., stejně jako o svátku sv. Štěpána 26.
prosince. Po oba dny nebudou večerní bohoslužby. Pořad vánočních bohoslužeb
v ostatních kostelích naleznete v tomto Zpravodaji.

V tradici oblíbených rodinných plesů pokračuje v pátek 10. ledna 2020 Tříkrálový
rodinný ples pořádaný nově jindřichohradeckou Farní Charitou. Začátek je
od 19.00 hod. na Střelnici. Vstupné činí 150,- Kč, na balkon 100,- Kč. Více informací
na plakátu.

Žehnání vína
Na svátek sv. Jana Evangelisty v pátek 27. 12. žehná církev podle dávné tradice
víno. Kdo by měl zájem si nechat tento ušlechtilý plod révy požehnat, může si jej
přinést na mši sv. v 18.00 hod. a postavit na vyhrazené místo v proboštském
kostele, kde bude víno na závěr mše sv. požehnáno.

Svátek Svaté rodiny
Na neděli 29. prosince připadá svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa.
K oslavě zveme zvláště manželské dvojice. Při dopolední mši sv. od 9.30 hod.
v proboštském kostele bude možnost obnovy manželských slibů a požehnání
do dalších společných let.

Dětská tombola
Prosíme kdo má doma nějaké drobnosti, které by se hodily do dětské tomboly na
Tříkrálový ples (např. náramky, hračky z Kinder vajíček, malá autíčka, drobné
sladkosti atd.), může je přinést do konce roku do farní kavárny. Za dveřmi na stole
bude na ně připravena papírová krabice. Za pomoc předem děkujeme.

Zjevení Páně
V letošním roce oslavíme Slavnost Zjevení Páně (sv. Tří králů) v neděli 5. 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.

„Dětská mše“
Vánoční doba skončí svátkem Křtu Páně v neděli 12. ledna 2019, kdy budeme
v proboštském kostele sloužit mši sv. se zaměřením pro rodiny s dětmi.

Děkovná bohoslužba
Za uplynulý rok poděkujeme a budeme si vyprošovat požehnání do roku nového
při večerním mši svaté s chvalozpěvem „Te Deum“ od 17.00 v úterý 31. prosince
v proboštském kostele. Na Nový rok ve středu 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.

Poděkování - sbírka na bohoslovce
Na podporu studia a formace kandidátů kněžství pro naši diecézi jsme
v Jindřichově Hradci v neděli 8. prosince vybrali 10.375,- Kč. Díky všem, kdo
přispěli.

Tříkrálová sbírka
Jindřichohradecká Farní Charita hledá koledníky a vedoucí skupinek
pro Tříkrálovou sbírku. Prosíme všechny, kdo jsou ochotni se přidat a prospět
dobré věci, aby se přihlásili na tel. na tel: 731 604 554, 733 741 816, 730 540 628.
Děkujeme, že pomáháte pomáhat.
Město Jindřichův Hradec a zdejší Farní charita vás srdečně zvou na slavnostní
zahájení Tříkrálové sbírky, které proběhne ve čtvrtek 2. ledna 2018 od 18.00 hod.
v kapli sv. Máří Magdaleny. Koledníkům požehná probošt P. Ivo Prokop.
U příležitosti zahájení sbírky zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání
souboru Smetana. Z důvodu této akce bude ve čtvrtek 2. ledna mše mimořádně
v proboštském kostele a to již od 16.30 hod. a nebude před ní obvyklá čtvrteční
hodinová adorace. Adorace bude až druhý den o svátku Jména Ježíš na první
pátek v měsíci 3. ledna 2020 od 17.00 hod. v proboštském kostele.

Vánoční bohoslužby
v Jindřichově Hradci
Úterý
24. 12.
Středa
25. 12.
Čtvrtek
26. 12.
Neděle
29. 12.
Úterý
31. 12.
Středa
1. 1. 2020

15.30 P
9.30 P
9.30 P
9.30 P
17.00 P
9.30 P

v Deštné
Úterý
Středa
Čtvrtek

23.00
11.30
11.00 (na Červené Lhotě)

24. 12.
25. 12.
26. 12.

22.00 P

18.00 K
18.00 K

