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   12-13/2021 

XXVI. ročník 
  

 
 
 

 
 
 

13. června 2021 

 

Vážení čtenáři, 
 
vzhledem k tomu, že v pondělí 21. června podstoupím v českobudějovické 
nemocnici operaci žlučníku a budu pak pravděpodobně 14 dní v pracovní 
neschopnosti, vychází toto číslo Zpravodaje už v „prázdninové“ formě, tedy 
na čtyři týdny. Dovolte mi, abych Vám již nyní popřál klidné a krásné letní dny, 
v nichž si odpočineme od všeho, co nás soužilo od loňského jara. Snad si všeho 
dobrého budeme více vážit, oceníme vztahy a setkání, poznáme kolik 
krásných míst je i v naší přírodě, nedaleko od nás, a uvědomíme si, že 
nejcennější je pokoj v našem nitru a důvěra v Boží vedení. Přeji tedy dětem 
i dospělým požehnané prázdniny, ochranu svatých andělů, a mnoho hezkých 
zážitků. 

probošt Ivo Prokop  

 
 

Vilém Platzer - probošt jindřichohradecký 
 
V letošním roce si připomínáme dvousté výročí narození vzácného kněze 

a později i jindřichohradeckého probošta P. Viléma Platzera. Narodil se 
23. června 1821 na Šimanově dvoře u Stráže nad Nežárkou v německy mluvící 
rodině. Později se rodina přestěhovala do Jindřichova Hradce, kde Vilém 
vystudoval gymnázium. Po ukončení studií v Jindřichově Hradci odešel 
do Českých Budějovic, kde studoval filozofii a bohosloví a tam byl také dne 
8. srpna 1844 vysvěcen na kněze. Poté byl jmenován kaplanem v Jindřichově 
Hradci, kde se díky působení obrozeneckého lékaře Josefa Procházky 
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Devítského naučil česky a seznámil se s jeho vlasteneckými aktivitami, 
směřujícími k oživení národní kultury.  

   Během svého působení vystřídal několik farností na jindřichohradecku. 
Byl jmenován administrátorem v Hůrkách a po krátkém pobytu v Jindřichově 
Hradci byl ustanoven farářem v Blažejově. Odtud byl přeložen do Nového 
Etynku, (dnešní Nové Včelnice) kde byl díky své angažovanosti nejen 
v církevním, ale i ve veřejném životě jmenován čestným občanem.  

V roce 1879 se stal 21. jindřichohradeckým proboštem a vůdčí osobností 
místního veřejného dění. Jako duchovní se aktivně podílel na českém 
národním životě. Navzdory skutečnosti, že sám pocházel z německé rodiny, 
zasloužil se výrazným způsobem o probuzení českého živlu a národního 
uvědomění v Jindřichově Hradci. Německé obyvatelstvo tvořilo v rámci 
obyvatel města pouze menšinu, ale až do druhé poloviny 19. století měl 
Jindřichův Hradec spíše německý ráz. 

P. Vilém Platzer se zapojil i do zemské a celostátní politiky. V letech 1861 - 
1880 byl poslancem Českého zemského sněmu a v letech 1870 -1885 byl 
poslancem Říšské rady. V této době se také zasadil o vybudování železniční 
trati z Mezimostí (dnešního Veselí nad Lužnicí) přes Jindřichův Hradec 
do Horní Cerekve. 

Tento velice činorodý kněz působil také jako předseda Hospodářského 
spolku, byl členem okresního zastupitelstva a později se stal i jeho starostou. 
V srpnu 1868 patřil mezi 81 signatářů státoprávní deklarace českých poslanců, 
kteří odmítli centralistické směřování státu, a kteří v se tímto způsobem snažili 
hájit české státní právo. Čeští poslanci v této době praktikovali politiku pasivní 
rezistence, při níž bojkotovali práci zemského sněmu. 

Probošt Platzer byl za své přínosné aktivity pro město Jindřichův Hradec 
rovněž jmenován čestným občanem města. Tohoto významného ocenění se 
mu dostalo i z rodné Stráže nad Nežárkou. 

Dne 27. října 1888 v Jindřichově Hradci náhle zemřel a po církevních 
obřadech byl za velké účasti obyvatelstva a významných osobností církevního, 
politického, městského i kulturního života uložen k poslednímu odpočinku 
na hřbitově u kostela Nejsvětější Trojice. 

Jeho hrob je jedním z mála, který se na tomto bývalém pohřebišti dochoval 
dodnes. Nalezneme jej u východní stěny presbytáře kostela. Kamennou 
náhrobní desku zdobí výčet titulů a nejvýznamnějších aktivit zesnulého 
probošta a národního buditele P. Viléma Platzera. Myslím si, že i v dnešní době 
má malé ohlédnutí za touto významnou osobností jindřichohradecké historie 
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svůj smysl, abychom si připomněli odkaz našich předchůdců z doby formování 
vlasteneckého hnutí a jejich úsilí při obnově národní kultury a svébytnosti 
v dobách habsburské monarchie. 

Před šesti lety vyšla nákladem Městského úřadu kniha s názvem  
„Nezapomenutelné osobnosti v historii města Jindřichův Hradec“. Ke cti jejích 
autorů budiž uvedeno, že do tohoto registru významných osobností města 
byla jimi zařazena i osoba P. Viléma Platzera.  Nepochybně si to zaslouží. 
 
R.I.P.  

Ladislav Holický, Okrouhlá Radouň 
 
Použitá literatura: 
1/ Nezapomenutelné osobnosti v historií města Jindřichův Hradec 
(autoři: František Fürbach, Štěpánka Běhalová, vydal Městský úřad 2015), 
2/ Wikipedie, 
3/ Osobní archiv (Ladislav Holický) 
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Z liturgického kalendáře: 

 
Nedělní cyklus čtení B, první cyklus feriálního lekcionáře. 

 

Neděle  13. 6. – 11. neděle v mezidobí 
Úterý  15. 6. – památka sv. Víta, mučedníka 
Sobota 19. 6. – památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 
Neděle   20. 6. – 12. neděle v mezidobí 

Pondělí   21. 6. – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 
Úterý   22. 6. – památka sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora,  

    mučedníků 
Čtvrtek   24. 6. – slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
Neděle  27. 6. – 13. neděle v mezidobí 
Pondělí  28. 6. – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 
Úterý  29. 6. – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
Středa  30. 6. – památka Svatých prvomučedníků římských 
Sobota  3. 7. – svátek sv. Tomáše, apoštola 
Neděle  4. 7. – 14. neděle v mezidobí 
Pondělí  5. 7. – slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa patronů  

   Evropy 
Úterý  6. 7. – památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice 
Pátek  9. 7. – památka sv. Augustina Žao Ronga, kněze a druhů,  

   mučedníků 
Neděle  11. 7. – 15. neděle v mezidobí 
 

Oznámení: 
 
Nedostupnost probošta 
Od nedělního večera 20. června bude z důvodu operace probošt Ivo Prokop 
po několik dní telefonicky nedostupný. Obracejte se tedy v neodkladných 
záležitostech na farního vikáře P. Turka.  
 
Mše u sv. Jana Křtitele 
Poutní mše sv. v „muzejním“ kostele sv. Jana Křtitele bude sloužena 
o slavnosti Narození Předchůdce Páně, tedy ve čtvrtek 24. června od 18.00 
hod. 
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Návštěva probošta Habarta  
Emeritní jindřichohradecký probošt Václav Habart bude sloužit farní mši sv. 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v neděli 27. června a zastoupí tak 
P. Prokopa, který bude v pracovní neschopnosti. 
 
Nedělní mše v klášteře 
Od neděle 4. července budou opět i nedělní večerní mše sv. slaveny 
v klášterním kostele sv. Kateřiny a to v obvyklou dobu, tj. od 18.00 hod. 
 
Oslava věrozvěstů 
O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje v pondělí 5. července budeme slavit mši sv. 
v proboštském kostele jako v neděli, tedy od 9.30 hod.  
 
Pouti 
V Deštné bude slavena pouť ke cti sv. Jana Křtitele v „lázeňském“ kostelíku, 
který je mu zasvěcen. Mše tam bude sloužena v neděli 20. června od 11.00 
hod. Ve stejný den a stejnou hodinu je také pouť v Kostelní Radouni v kostele 
sv. Víta. K sv. Prokopu pak můžeme putovat v neděli 4. července do Jarošova 
nad Nežárkou. Poutní mše tam bude mimořádně od 11.00 hod. 
 
Farní charita hledá sociálního pracovníka 
Podrobnosti najdete na webových stránkách Farní charity Jindřichův Hradec 
a na nástěnkách v proboštském kostele. 
 
Rozloučení s P. Jendou 
Při mši sv. v sobotu 10. července poděkujeme odcházejícímu P. Turkovi za jeho 
dvouleté působení v naší farnosti a budeme mu vyprošovat požehnání na další 
životní cestě. Po mši sv. bude na proboštství možnost posezení, popovídání 
a pohoštění. 
 
Diecézní pouť 
Přeložená z loňského roku na rok 2021 se uskuteční, dá-li Bůh, v sobotu  
9. října v Českých Budějovicích v klášterním kostele Obětování Panny Marie. 
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Modleme se za Mezinárodní eucharistický kongres 

Z pověření otce biskupa Mons. Jana Vokála, delegáta pro Eucharistické 
kongresy při ČBK, přinášíme modlitbu za Mezinárodní eucharistický kongres v 
Budapešti.  

Kongres bude zahájen 5. září mší na Náměstí Hrdinů v centru 
Budapešti.  Program bude zahrnovat přednášky, svědectví, katecheze, panelové 
diskuse a kulturní akce. Eucharistický kongres vyvrcholí ve dnech 11. a 12. září. 
Kardinál Péter Erdő bude sloužit mši na Kossuthově náměstí a poté povede 
eucharistické procesí na Náměstí Hrdinů. Tam také bude eucharistický kongres 
následujícího dne zakončen bohoslužbou s papežem Františkem. Všechny akce 
budou dostupné na internetu, a to i ve znakové řeči. 

Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrovni 
jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se s námi ve stejných chvílích spojují 
křesťané z celého světa, postavme Eucharistii do centra svých společných aktivit. 
Modleme se proto, za nadcházející Mezinárodní eucharistický kongres například 
slovy: 
 
Nebeský Otče, 
prameni života, 
naplň nás svým Svatým Duchem, 
abychom rostli v lásce ke Kristu, 
který za nás obětoval svůj život, 
a poznávali ho přítomného v 
Eucharistii. 
On je náš Pán a Mistr, 
náš pokrm a náš přítel, 
náš lékař a náš pokoj. 
Dej nám odvahu, 
abychom přede všemi vydávali 

svědectví 
o jeho radosti a síle. 
Dej, aby příprava 
na eucharistický kongres 
i jeho slavení 
vedly k opravdové duchovní 
obnově 
křesťanských společenství, 
měst, národů Evropy i celého 
světa. 
Amen. 

 
Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes 
duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, které 
přípravu cesty koordinuje. E-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon 731 598 752. 
Potřebné informace najdete rovněž na stránkách www.cirkev.cz. 
Doufejme, že cestování po Evropě – za předepsaných hygienických podmínek – 
bude bezproblémové. Blíže budou jednotliví účastníci informováni podle vývoje. 
Ostatní věřící vyzýváme, aby se k eucharistickému kongresu připojili modlitbou 
právě ve farnostech či jiných společenstvích. 

 

mailto:poutnik@bihk.cz
https://www.cirkev.cz/731598752
http://www.cirkev.cz/
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Úmysly mší sv. od 14. do 27. června 2021 
P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie 

K –  klášterní kostel sv. Kateřiny 

Ranní mše sv.:  Ne 9.30 hodin, Po 8.00 hodin 

Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18 hodin 

 

 

 Po  14. 6.         P Za naplnění povolání 
mladíka Jiřího 

Po  21. 6.     P       Za Charitu v J. Hradci 

Út  15. 6.         K Za naplnění povolání 
mladíka Josefa 
 

Út  22. 6.     K    Za Janu Šopíkovou 

St  16. 6.          P Za hospic sv. Kleofáše St  23. 6.      P Za Boží požehnání 
pro děti 
 

Čt  17. 6.          K   Za † Vlastimila, Jiřího 
a rodiče Machovy  
a Lackovy 
 

Čt  24. 6.   
kostel sv. 
Jana Křtitele     

Za celou rodinu, živé 
i † a za duše v očistci  
 

Pá  18. 6.         P Za † Filipa Prokýška  
a jeho nejbližší 

Pá  25. 6.      P Za † manžele 
Vahalovy a jejich děti 
 

So 19. 6.          P Za † kamarádku a její 
rodinu 

So  26. 6.      P Za † Jindru 
Šimpachovou, roz. 
Veseckou 
 

Ne  20. 6. 
 
12. neděle  
v mezidobí 

P: Za farnosti 
P: Za † probošta 
Viléma Platzera 

Ne  27. 6.  
 
13. neděle 
v mezidobí 

P: Za farnosti 
P: Za poděkování  
a požehnání pro 
novorozená 
dvojčátka a jejich 
rodiče   
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Úmysly mší sv. od 28. června do 11. července 2021 

P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie 

K – klášterní kostel sv. Kateřiny 

Ranní mše sv.:  Ne 9.30 hodin, Po 8.00 hodin 

Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18 hodin 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost – proboštství Jindřichův 
Hradec, Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec  728 995 603,  

mail: prokop.ivo@dicb.cz 

 Redakce: P. Ivo Prokop, paní Eva Hejdová  

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení zaslaných příspěvků. 

Výrobní náklady jednoho výtisku činí 5,- Kč.  

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 7. 7. 2021. 

Po 28. 6.       P 
 

Za Petry a Pavla Hejdovy Po  5. 7.        P       
9.30 hod. !!! 

Za zdravotníky  
a ošetřovatele 
 

Út  29. 6.      K Za milost a dary Ducha 
Sv. pro rodiny Duškovy  
z Dubějovic 
 

Út  6. 7.        K    Za Boží požehnání 
pro Štefana Kováče 

St  30. 6.       P 

 

Za † P. Pavla Kubů  
a P. Ondřeje Huječka 

St  7. 7.         P Za † Gustava 
Pavlištíka a celý rod 
 

Čt  1. 7.         K   

 

Za † z rodiny Kolářů, 
Nožínů, Plaňanských  
a duše v očistci 
 

Čt  8. 7.        K 

 

Za Vladislava 
Nožína  
a celou rodinu 

Pá  2. 7.        P 

 

Za † předky Pá  9. 7.        P Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 
 

So  3. 7.         P  Za rodinu Mráčků So  10. 7.      P Za † Hedviku 
Bokovou 
 

Ne  4. 7. 
14. neděle 
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K: Za uzdravení a 
obrácení matky zetě 

Ne  11. 7.  
15. neděle 
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K: Za † Jaroslava 
Kozlovského 
 


