13-14/2022
XXVII. ročník

26. června 2022

Slavnost Cyrila a Metoděje

Duchovní správa v J. Hradci Vám přeje pokojné a radostné
prázdniny.
Prob. Ivo Prokop
P. Miroslav Štrunc
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Papež: Rodinný život není „mission impossible“
Papež František ve středu večer zakončil Festival rodin, který byl prvním
dějstvím desátého Světového setkání rodin, jež probíhá v Římě do 26.
června. Papež pronesl rozsáhlou promluvu věnovanou kráse rodinného
života, která vyplynula z pěti svědectví rodin, jež vystoupily na pódiu v aule
Pavla VI. před čtyřmi a půl tisíci diváků.
„Rodinný život není nemožné poslání“, ujistil papež rodiny z celého světa
v závěru večera, nazvaného „Krása rodiny“. „Musíme se jako církev společně
obrátit, aby se naše diecéze a farnosti stávaly stále více společenstvími, která
podporují každého člověka, a to s otevřenou náručí“, požádal František poté,
co vyslechl pět rodinných svědectví.
Vatican News

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

26. 6. – 13. neděle v mezidobí

Úterý
Středa
Čtvrtek

28. 6. – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29. 6. – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
30. 6. – památka sv. Prvomučedníků římských

Neděle

3. 7.

Pondělí
Úterý

4. 7. – památka sv. Prokopa, opata
5. 7. – slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa,
patronů Evropy

Neděle

10. 7. – 15. neděle v mezidobí

Pondělí
Pátek
Sobota

11. 7. – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
15. 7. – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16. 7. – památka Panny Marie Karmelské

Neděle

17. 7. – 16. neděle v mezidobí

– 14. neděle v mezidobí
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Pátek
Sobota

22. 7. – svátek sv. Marie Magdalény
23. 7. – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Neděle

24. 7. – 17. neděle v mezidobí

Oznámení:
Duchovní správa přeje všem čtenářům zpravodaje pokojné, požehnané
letní měsíce, krásný čas prázdnin a dovolených, osvěžení a načerpání
nových sil stejně jako radost z odpočinku i poznávání nových míst na
letních cestách.
Pouť v Lodhéřově
V kostele sv. Petra a Pavla v Lodhéřově se koná poutní mše sv. v sobotu 2.
července od 17.00 hod. Srdečně zveme. V souvislosti s touto bohoslužbou
sdělujeme, že mše sv. v proboštském kostele v J. Hradci mimořádně nebude.
Slavnost věrozvěstů
V úterý 5. července o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv.
mimořádně v proboštském kostele a to do 9.30 hod. Večerní mše sv. v
klášteře nebude.
Mše v Lomech
V sobotu 9. července bude slavena mše sv. v Lomech u Kunžaku a to od
15.00 hod.
Pouť v Jarošově
Mše sv. ke cti patrona kostela v Jarošově nad Nežárkou sv. Prokopa, bude
sloužena tentokrát v sobotu 9. července od 17.00 hod.
Karmelská pouť
V Kostelním Vydří se koná v sobotu 16. července „kněžská pouť“ se mší sv.
od 8.00 a 10.00 hod. (pontifikální). Velká pouť začíná večerní mší sv. od
19.00 hod. po níž následuje adorace do 24.00 hod. V neděli 17. července
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budou poutní bohoslužby v 7.00, 8.00, 9.30 a 11.00 hod. Pouť bude
zakončena svátostným požehnáním v 14.30 hod.
V sobotu 16. července se koná poutní mše ke cti Panny Marie Karmelské v
kapli v Jižné u Deštné. Začátek je v 15.00 hod.
Mše v Člunku
V kostele v Člunku bude sloužena mše sv. v sobotu 23. července od 15.00
hod.
Pouť v Roseči
Svatou Annu si připomeneme o rosečské pouti při mši sv. v sobotu 30.
července od 17.00 hod.
Ubytování poutníků
V neděli 24. července večer by k nám měli s otci Pallotiny dorazit opět
poutníci k Božímu Milosrdenství na své cestě do Slavkovic. Požádali naší
farnost o možnost noclehu, než druhý den vyrazí dál. Tak prosíme všechny,
kdo by měli možnost nocleh poskytnout, aby se po 10. červenci přihlásili paní
Vlasákové na telefonu 776 777 810.
Den prarodičů a seniorů: dekret o plnomocných odpustcích
Vrchní penitenciář kardinál Piacenza podepsal dekret o odpustcích, které se
vztahují k 24. červenci, na nějž připadá II. Světový den prarodičů a seniorů.
Vatican News:
Zvláštním dekretem, který zveřejnila Apoštolská penitenciárie, se u
příležitosti Druhého světového dne prarodičů a starých lidí, 24. července,
udělují plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď,
eucharistické přijímání a modlitba na papežův úmysl) prarodičům, seniorům
a všem věřícím, kteří se v uvedený den zúčastní mše svaté, jíž bude Svatý
otec předsedat ve Vatikánské bazilice, nebo různých akcí, které se budou
konat po celém světě, pokud při tom budou vedeni opravdovým duchem
pokání a lásky.
Plnomocné odpustky lze získat rovněž pro duše v očistci. Ve stejný den
mohou být uděleny také věřícím, kteří věnují dostatek času návštěvě starých
lidí v nouzi nebo v nesnázích, ať už osobně, nebo virtuálně. Mohou je také
získat staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu
nemohou vzdálit ze svých domovů a duchovně se zapojí do bohoslužeb
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Světového dne seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a utrpení.
Apoštolská penitenciárie nakonec žádá kněze, aby s ochotou a velkorysostí
vytvořili čas a prostor ke slavení svátosti pokání.
Inzerát
Jindřichohradecká charita hledá koordinátora dobrovolníků a též realizátora
projektových dnů pro děti a mládež. Bližší informace jsou na plakátcích v
kostelích či na webových stránkách Charity.

LÉTO V ČESKÉ KANADĚ
Sobota 2. 7. 2022 mše svatá v kostele sv. Jiljí v Číměři v 15
hodin
Úterý 5. 7. 2022 mše pod širým nebem se slavnostním
vysvěcením nové kapličky v lese mezi Dobrou Vodou a Hůrkami v
11 hodin; sraz na pěší pouť v 10 hodin na návsi v Dobré Vodě

Sobota 30. 7. 2022 poutní mše svatá v kapli sv. Anny v Sedle
v 15 hodin
Sobota 3. 9. 2022 poutní mše svatá s poděkováním za úrodu v
kostele sv. Jiljí v Číměři v 15 hodin
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Úmysly mší sv. od 27. června do 10. července 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 27. 6.

P Za Verunku Šonkovou,
rozenou Erbenovou

Po 4. 7.

P

Volná intence

Út 28. 6.

K Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl

Út 5. 7.
9.30 hod. !

P

Za farnosti

St 29. 6.

P Za poděkování za 20
let kněžské služby

St 6. 7.

P

Za † z rodiny
Filsochovy a Jelínkovy

Čt 30. 6.

K Za † Jiřího a Miloslavu
Vintrovy

Čt 7. 7.

K

Za Ludvíka a Růženu
Černých

Za živé i † z rodin
Duškových,
Doležalových a
Jeníčkových

Pá 8. 7.

P

Za † Marii a Julii
Studničkovy

So 2. 7.
Lodhéřov 17.00
hod.
V J. Hradci mše
sv. nebude

Na poděkování za dar
křtu s prosbou o Boží
milost, lásku a
požehnání do dalších
let

So 9. 7.

P

Za rodiče a jejich
nenarozené děti

Ne 3. 7.

P: Za farnosti

Ne 10. 7.

P: Za farnosti

14. neděle
v mezidobí

K: Za Antonii a Rudolfa
Duškovy

15. neděle
v mezidobí

K: Volná intence

Pá 1. 7.

P
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Úmysly mší sv. od 11. do 24. července 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 11. 7.

P Za nová kněžská
Po 18. 7.
povolání a dobrý úmysl

P

Za všechny drahé †
a d. v o.

Út 12. 7.

K Za † Vladislava Nožína
a celou rodinu

Út 19. 7.

K

Volná intence

St 13. 7.

P Za † Hanku Mikešovou

St 20. 7.

P

Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl

Čt 14. 7.

K Volná intence

Čt 21. 7.

K

Volná intence

Pá 15. 7.

P Volná intence

Pá 22. 7.

P

Volná intence

So 16. 7.

P Volná intence

So 23. 4.

P

Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl

Ne 17. 7.

P: Za farnosti

Ne 24. 7.

16. neděle
v mezidobí

K: Za † Milana Váňu,
17. neděle
jeho rodiče a prarodiče v mezidobí

P: Za farnosti
K: Volná intence
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