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12. června 2022

Těla a krve Páně

Pozvánka k svátosti křesťanské dospělosti
O letošní slavnosti Seslání Ducha Svatého jsem dostal několik dotazů, zda
bude zase po delším čase v naší farnosti udělováno biřmování. Vzhledem
k tomu, že naposledy u nás biřmoval pan biskup Posád v květnu roku 2018,
bylo by skutečně už na čase opět poskytnout zájemcům tuto možnost. Proto
bych chtěl vybídnout všechny, kdo tuto důležitou a velmi potřebnou svátost
ještě nepřijali, aby zvážili její přijetí. Duch Svatý nám pomáhá
prostřednictvím biřmování dosáhnout upevnění a zralosti vlastní víry i
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převzetí zodpovědnosti za druhé v našem okolí i za celou farnost a církev.
Pokud se najde v Jindřichově Hradci i v okolních farnostech dost zájemců,
začali bychom s přípravou v říjnu 2022 a samotné biřmování by podle
časových možností pana biskupa proběhlo koncem května či začátkem
června roku 2023. Prosím tedy o předběžné oznámení zájemců, abych věděl,
s kolika biřmovanci budeme moci počítat. Stačí poslat mail na farní adresu či
zavolat nebo poslat SMS. Závazné přihlášky budou připraveny až na prvním
setkání. Minimální doporučené stáří je 15 let. Horní hranice neexistuje, a
tudíž uvítáme i zájemce vyššího věku. Při přípravě se obvykle vytvoří
sympatické společenství, probírají se zajímavá témata, a tak se na tato
setkávání již dopředu těším.
Prob. Ivo Prokop

Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení C, lekcionář pro liturgické mezidobí.
Neděle

12. 6. – slavnost Nejsvětější Trojice

Pondělí
Středa

13. 6. – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele
církve
15. 6. – památka sv. Víta, mučedníka

Čtvrtek

16. 6. – slavnost Těla a Krve Páně

Neděle

19. 6. – 12. neděle v mezidobí

Úterý
Čtvrtek
Pátek
Sobota

21. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.

Neděle

26. 6. – 13. neděle v mezidobí

– památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
– slavnost Narození sv. Jana Křtitele
– slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
– památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
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Oznámení:
Poděkování
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se aktivně zapojili do přípravy dětského
dne na proboštství ať již technickou organizací nebo donesením občerstvení.
Zvláště bychom rádi poděkovali panu Ivu Prantlovi a jeho společnosti
PRANTL Masný průmysl s.r.o. za darované uzeniny.
Noc kostelů
Poděkování patří všem, kdo se podíleli na organizaci a průběhu letošní Noci
kostelů.
Mše za pomáhající instituce
Ve středu 15. června bude v proboštském kostele sloužena mše sv. za
pomáhající instituce v J. Hradci a okolí. Po mši bude v kavárničce možnost
posezení a vzájemného sdílení.
Boží Tělo
Ve čtvrtek 16. června budeme sloužit mši sv. ze slavnosti Těla a Krve Páně
mimořádně v proboštském kostele. Po mši bude následovat eucharistické
procesí kolem kostela. Prosíme opět děti, aby Pána Ježíše v eucharistii
doprovázely a sypaly mu na cestu kvítky a také hledáme čtyři muže, kteří by
nesli nad monstrancí baldachýn.
Žehnání hasičům
V sobotu 18. června v 17.00 hod. požehnáme členům SDH Zdešov u
příležitosti oslav 100. výročí založení jejich sboru. Liturgický obřad se
uskuteční v areálu Šipka ve Zdešově, kde také bude po celé odpoledne
probíhat doprovodný program pro děti i dospělé.
První svaté přijímání
V neděli 19. června při mši sv. pro rodiny s dětmi od 9.30 hod. se koná první
svaté přijímání. Prosíme farníky, aby děti doprovázeli modlitbou. Také
prosíme, aby nebyly obsazovány první dva bloky lavic v proboštském kostele,
které budou vyhrazeny pro děti a jejich rodiče. Předem děkujeme.

3

Poutní bohoslužby
V neděli 19. června se koná pouť v Deštné. Mše sv. bude sloužena v
někdejším lázeňském kostelíku sv. Jana Křtitele od 11.00 hod. Ve farním
kostele mše sv. nebude. Pouť slaví také kostel sv. Víta v Kostelní Radouni,
kde bude mše sv. od 11.30 hod.
Zrušená mše
V pondělí 20. června mimořádně nebude ranní mše sv. v proboštském
kostele.
Mše u sv. Jana Křtitele
Ve středu 22. června bude sloužena poutní mše sv. v někdejším minoritském
kostele sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici. Začátek je od 18.00 hod.
Večer chval
Oblíbený hudební večer chval se po delší době koná opět v klášterním
kostele sv. Kateřiny v pátek 24. června a to po mši sv. (cca od 18.45 hod.)
Mše sv. ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude od 18.00 hod.
sloužena mimořádně též u sv. Kateřiny. V proboštském kostele mše nebude.
Pouť v Dolní Pěně
V kostelíku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Dolní Pěně bude složena poutní
mše sv. v sobotu 25. června od 11.00 hod. Srdečně zveme.
Vikariátní schůze
Naposledy v tomto školním roce se kněží našeho vikariátu sejdou na setkání
v Klášteře u Nové Bystřice, kde budou slavit mši sv. ve čtvrtek 23. června od
9.30 hod. společně s pomocným biskupem Mons. Posádem.

4

Diecéze bude mít dva nové kněze
Srdečně zveme na obřad kněžského svěcení do katedrály sv. Mikuláše v
Českých Budějovicích. Skrze modlitbu a vzkládáním rukou otce biskupa
Vlastimila Kročila přijmou dne 25. června 2022 kněžské svěcení dva kandidáti
kněžské služby:
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Představujeme naše společenství
Společenství modliteb matek zve na Triduum
/modlitební třídenní/
Srdečně zveme farníky, zvláště maminky a babičky na modlitební
Triduum, které se uskuteční ve dnech 24. - 26. 6.
V pátek 24. 6. proběhne modlitba od 16:45 hod. v kapli na proboštství, kde
budeme mimo jiné odprošovat za svoje hříchy a pomodlíme se i korunku k
Božímu Milosrdenství.
V sobotu 25. 6. proběhne modlitba po večerní mši svaté v proboštském
kostele, kde budeme prosit za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim
dětem.
V neděli 26. 6. pak po ranní mši svaté budeme chválit Pána za vše, co učinil v
našich životech.
Triduum - dar z nebes
Tak jako je spiritualita modliteb matek spiritualitou života Panny Marie,
tak i triduum je pozvání z nebes, připomenout si každého čtvrt roku
velikonoční tajemství a prožít tento čas s Matkou Marií. Je to pozvání prožít
něco skutečného z jejího života. Pán Ježíš zvlášť nás matky zve, abychom žily
život, který žila jeho Matka. Je to něco podobného, jako když utrpení, které
prožíváme, připojujeme k Ježíšovu utrpení na křížové cestě. Má v tu chvíli
zcela jinou hodnotu, než když se trápíme samy. Toto vysvětlení nám může
pomoci pochopit náš vztah k Panně Marii. Marii neuctíváme jako Boha, ale
učíme se od ní Bohu důvěřovat v každé situaci, zvlášť v těžkých životních
zkouškách, kterým často vůbec nerozumíme. Učíme se od ní odpouštět tam,
kde se nám vůbec odpustit nechce a nakonec za všechno velebit Boha.
Zdá se, že po dobu tridua jsou nebesa otevřená a Pán Ježíš k nám přichází
s košem plným drahokamů - uzdravením, osvobozením, odpuštěním,
smířením, radostí, pokojem a láskou. Stačí, abychom přišly k němu a nabraly
si z nich. Připravil je pro nás, jsme zvány.
Nebojme se předstoupit v modlitbě před našeho Pána takové jaké jsme.
Nejisté, křehké a hříšné. Očekávejme, že konat bude On. Nebojme se
vstoupit na tuto nejistou půdu, do neznáma, kde nemáme všechno pod
kontrolou a můžeme skutečně jen s důvěrou prosit, čekat a věřit.
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Výstava fotografií D. Havránka „Pastýř Josef Hlouch“
Srdečně zveme na vernisáž výjimečné výstavy nazvané „Pastýř Josef
Hlouch“ od fotografa Daniela Havránka, která se koná v českobudějovické
katedrále 10. června v den 50. výročí biskupova úmrtí, a to od 18:30 hod. po
mši svaté na jeho památku (ta začíná v 17:00). Akce je součástí programu
Noci kostelů. Výstava v katedrále potrvá celé léto.
Na přiloženém snímku je biskup Josef Hlouch se svým tehdejším
sekretářem a pozdějším nástupcem Miloslavem Vlkem při jarní pouti v
Římově dne 3. května 1969.
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Úmysly mší sv. od 13. do 26. června 2022
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 13. 6.

P Za naše kněze a nová
kněžská povolání

Po 20. 6.
Intence bude
Mše sv.
odsloužena v místě
mimořádně není pobytu probošta

Út 14. 6.

K Za rodiče, manžela,
dceru Martinu a na
dobrý úmysl

Út 21. 6.

St 15. 6.
P

K Za † rodinu Varousovu
a Slancovu

Za pomáhající instituce St 22. 6.
v J. Hradci
v kostele sv.
Jana Křtitele !!!

Za vnuky a jejich
rodiče, za jejich tělesné
i duševní uzdravení

Čt 16. 6.

K Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl

Čt 23. 6.

K Na poděkování všem
dobrodincům

Pá 17. 6.

P Na dobrý úmysl

Pá 24. 6.
Za Jaroslava Petráka
u sv. Kateřiny !!! a jeho rodiče

So 18. 6.

P Za † Milušku Fialovou

So 25. 6.

P Za dobrá rozhodnutí
v životě

Ne 19. 6.

P: Za farnosti

Ne 26. 6.

P: Za farnosti

12. neděle
v mezidobí

K: Na dobrý úmysl

13. neděle
v mezidobí

K: Za † Janu a Karla
Hronovy
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