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12. ledna 2020 

 
  

(z důvodu pobytu P. Ivo Prokopa na povánoční dovolené  
vychází toto číslo v omezeném rozsahu) 

 
VÁŽENÉ SESTRY A BRATŘI 

 
Podle starodávného zvyku byla a dosud jsou v katolické církvi západního 

i východního obřadu na Slavnost Zjevení Páně slavnostně oznamována data 
pohyblivých liturgických svátků a slavností v nadcházejícím roce. My tak činíme 
v prvním čísle našeho letošního farního zpravodaje a přejeme Vám jejich 
milostiplné a zbožné prožití:  
   
12. ledna - neděle – svátek Křtu Páně, konec doby vánoční 

13. ledna         - pondělí – začátek 1. části liturgického mezidobí  

23. února - poslední (7.) neděle první části liturgického mezidobí                                                                 

26. února - Popeleční středa, den přísného postu, začátek liturgické doby      

  postní 

5. dubna       - Květná neděle, začátek Svatého týdne 

9. dubna - Zelený čtvrtek 

10. dubna - Velký pátek, den přísného postu 

11. dubna - Bílá sobota, večer liturgické obřady velikonoční vigilie, začátek  

  doby velikonoční 

12. dubna - neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Hod Boží velikonoční) 

21. května - čtvrtek – Slavnost Nanebevstoupení Páně 

Po 13. 1.  
kaple na 
proboštství             

Za nová kněžská 
povolání a na dobrý 
úmysl 
 

Po 20. 1. 
kaple na 
proboštství       

Za pana Iva Kloboučníka 

Út 14. 1.             K 
 

Za † Františka a Terezii 
Plachých 

Út 21. 1.       K 
 

Za † Vlastimila Macho, 
syna Jiřího a oboje 
rodiče  

St 15. 1.              P 

 

Za hospic sv. Kleofáše 
 

St 22. 1.       P Za Františku a Josefa 
Svobodovy a rodinu 
 

Čt 16. 1.             K   
 

Na dobrý úmysl Čt 23. 1.       P 8.00 hod. Za † tatínka 
Jiřího Vintra 

Pá 17. 1.             P 
 

Za † Marii Hejlíčkovou 
 

Pá 24. 1.       P  Za uzdravení pravnuků 

So  18. 1.            P 
 

Za nová kněžská 
povolání a na dobrý 
úmysl 

So 25. 1.       P Za Boženu Petrů a živou 
rodinu 

Ne 19. 1. 
 
2. neděle  
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K:  Za † Anežku 
Trčkovou, jejího 
manžela Františka  
a dceru Mařenku, její 
rodiče a ostatní 
příbuzné 

Ne 26. 1.  
 
3. neděle 
v mezidobí 

P: Za farnosti 
 
K:  Za dary Ducha 
Svatého 

  



31. května - neděle – Slavnost Seslání Ducha Svatého, konec liturgické doby  

  velikonoční 

7. června - neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice, začátek 2. části liturgického   

  mezidobí 

11. června - čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně 

19. června - pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

2. srpna - neděle - v Jindřichově Hradci františkánská slavnost Porciunkule 

            22. listopadu - neděle – Slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle 2. části  

   liturgického mezidobí 

29. listopadu     - neděle – 1. neděle adventní, začátek nového liturgického roku  

2 27. prosince - neděle - Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. 

 
   

 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 

Nedělní cyklus čtení A, 2. cyklus feriálního lekcionáře 
 
Neděle   12. 1. – svátek Křtu Páně 
 
Pátek 17. 1. – památka sv. Antonína, opata 
Sobota  18. 1. – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů  

(od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů) 
 
Neděle 19. 1. – 2. neděle v mezidobí   
           
Pondělí 20. 1. – památka sv. Fabiána, papeže a Šebestiána, mučedníků 
Úterý   21. 1. – památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
Středa 22. 1. – památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka 
Pátek 24. 1. – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 
Sobota  25. 1. – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 
 
Neděle 26. 1. – 3. neděle v mezidobí 
 

 

 

OZNÁMENÍ 

Modlitby za jednotu křesťanů 

Od soboty 18. ledna do soboty 25. ledna budeme slavit týden modliteb za jednotu 
křesťanů. Pamatujme tedy na tento důležitý úmysl. Společně se pomodlíme 
za jednotu křesťanů při tradiční ekumenické bohoslužbě ve čtvrtek 23. ledna 
od 18.00 hod. v kostele Českobratrské církve evangelické v Mertových sadech, 
Bratrská 129. 
Z důvodu ekumenické pobožnosti se uskuteční mše sv. mimořádně již ráno od 8.00 
hod. a to v proboštském kostele. 
 

Vánoční jarmark 

Spolek Hippolyt děkuje všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu vánočního 
jarmarku, ať už si zakoupili drobné výrobky, knihy nebo ochutnali výborný svařák. 
Krásných 3.000 Kč poputuje na pomoc hospicové péče sv. Kleofáše. V rámci 
misijního klubka byla vybrána částka 2.616 Kč, která byla odeslána na misie. Ještě 
jednou velké díky všem, kteří se podíleli na této zdařilé akci. 
 

Poděkování 

Děkujeme všem, kteří přinesli drobné dárečky do dětské tomboly na Tříkrálový 
rodinný ples.  

Děkujeme také vám všem, kdo jste pomohli při přípravě a oslavě vánočních svátků 
např. úklidem, výzdobou kostela, hudbou a zpěvem, při liturgii i obřadech a též 
účastí. Mohli jsme tak všichni společně zažít krásnou, radostnou atmosféru 
a důstojně oslavit narození Spasitele ve společenství.  

 


