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21. srpna 2022

Svátek sv. Bartoloměje (24. 8.) a památka sv. Jiljí (1. 9.)

Michelangelo Buonarroti, Sixtinská kaple a Mistr sv. Jiljí
(kolem roku 1500) National Gallery, London.
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Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení C, lekcionář pro liturgické mezidobí.
Neděle

21. 8. – 21. neděle v mezidobí

Pondělí
Středa
Sobota

22. 8. – památka Panny Marie Královny
24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola
27. 8. – památka sv. Moniky

Neděle

28. 8. – 22. neděle v mezidobí

Pondělí
Sobota

29. 8. – památka Umučení sv. Jana Křtitele
3. 9. – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Neděle

4. 9.

– 23. neděle v mezidobí

Na začátku školního roku
Za několik dní nám opět začne nový školní rok a s ním i my, kteří již
nejsme „školou povinní“, vstoupíme do všednější, pracovní části roku.
Všichni se však potřebujeme věnovat nejen práci a škole, ale i chvílím, kde
posilujeme a utužujeme své přátelství s Bohem.
Živá víra, která se projevuje v praktickém životě, určitě není jen teoretická
znalost vyčtená z katechismu. Ani to není jen nacvičené pravidelné chození
na mši. Přesto však víra nějaké znalosti a dovednosti vyžaduje.
Kdo chce mít radost z hraní a poslechu hudby, potřebuje se naučit noty a
musí cvičit. Kdo chce poznat radost z malířství, měl by se naučit, jak malovali
a kreslili staří mistři a musí pokreslit spoustu papírů. I ten, kdo dělá sport,
neobejde se bez znalosti lidského těla a funkce svalů a samozřejmě mu
nezbývá než trávit čas v posilovně a při tréninku.
To všechno neudělá z člověka skvělého muzikanta, malíře či sprintera, ale
je to jakýmsi základem, bez nějž se nedostaví výsledky a radost z úspěchu.
Člověk bez znalosti toho, co dělá, zůstane jen nešikovným amatérem a
postupně ztratí nadšení a chuť pokračovat.
Myslím tedy, že pokud nechceme zůstat jen amatérskými, matrikovými
křesťany, kterým se pak mnohdy zdá, že jim vlastně víra nic nepřináší a jen je
zatěžuje povinnostmi, potřebujeme všichni trvalé křesťanské vzdělávání,
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doprovázené modlitbou a účastí na svátostech. Pak se v nás znovu rozhoří
zájem o věci Boží a zjistíme, jak je nám Ježíš blízko a jak pomáhá.
Když slyším diskuse nadšenců pro železnici, jak znají čísla vlaků a
lokomotiv, jak se radují z každého nového vagonu, který někde spatří, nebo
když přijdu mezi včelaře a vidím jejich zájem a znalosti ohledně včel a jejich
chovu, tak vnímám, že tito lidé to nepovažují za obtížné břemeno, ale přináší
jim to radost, odpočinou si při tom, dává jim to potěšení. A Bůh nám nabízí
mnohem a mnohem víc.
Myslím, že bychom se u nich měli inspirovat a podobě získávat přehled a
zkušenosti v duchovním životě. Abychom dokázali s Bohem počítat i
v těžkých okamžicích, důvěřovat mu, že se postará o budoucnost, že nám
také jednou dá skvělou věčnost.
Rádi bychom k tomuto poznávání Boha a jeho díla, jakožto duchovní
správa, i letos přispěli. A to jak výukou náboženství pro školní děti, tak i
přednáškami pro dospělé, ale třeba i přípravou na biřmování, které
zamýšlíme uskutečnit začátkem léta 2023.
Začít však můžeme už nyní. Tím, že budeme pravidelně mluvit s Bohem
v modlitbě o tom, co je pro nás důležité, že mu zkusíme i děkovat, že zase
otevřeme Evangelium, přečteme si kapitolku a budeme o ní přemýšlet, jak se
vztahuje k našemu životu, že si zkusíme najít nějakou duchovní knihu a
dokážeme pozorně a v klidu prožít svaté přijímání. Svatý Augustin říkal, že
nejvíce se naučíme od učitele, který mluví v naší duši, od Krista. Nemluvil jen
kdysi k apoštolům, ale mluví i dnes ke každému z nás a jeho slova jsou
moudrá a mocná. Dokáží nám pomoci. Tak ho nepřeslechněme, ale pozorně
jej vnímejme, důvěřujme mu a svěřme mu své starosti i naděje.
Ivo Prokop, probošt

Oznámení:
Kunžacká a Strmilovská pouť
V neděli 28. srpna oslaví pouť ke cti sv. Bartoloměje farnost v Kunžaku. Mše
bude, jako obvykle, od 9.30 hod. V tento den nebude mše sv. ani bohoslužba
slova ve Strmilově. O týden později, tedy v neděli 4. září, se koná pouť ke cti
sv. Jiljí v sousední strmilovské farnosti. V tento den bude ve Strmilově mše
sv. mimořádně od 9.30 hod. a v Kunžaku bohoslužby nebudou.
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Pouť ve Vlčetínci
V sobotu 27. srpna se od 14.00 hodin uskuteční poutní mše sv.
v kapli Panny Marie Královny na návsi ve Vlčetínci (farnost Nová
Včelnice).
Vzývání Ducha Svatého
V neděli 28. srpna budeme při dopolední mši sv. prosit Ducha Svatého o
pomoc, povzbuzení a inspiraci pro všechny žáky a studenty, jejich učitele a
rodiče při vstupu do nového školního roku.
Mše v Roseči a v Číměři
V sobotu 3. září je plánována mše sv. v Roseči. Začátek je od 15.00 hod.
V tentýž den bude od 15.00 hod. sloužena poutní mše sv. ke cti sv. Jiljí
v Číměři.
Sbírka na bohoslovce
Podpořit kandidáty kněžství při jejich studiu a formaci můžeme v neděli 4.
září, kdy budou kostelní sbírky určeny na tento důležitý účel. Podpořme naše
bohoslovce i svými modlitbami.
Začátek výuky náboženství
Výuka náboženství v Jindřichově Hradci začne v pátek 9. září v přízemním
sále (kavárničce) na proboštství. Tak jako v loňském školním roce bude i
v tom letošním výuka od 13.00 hodin určena pro 1. - 3. roč. ZŠ a od 14.00
hodin pro 4. - 6. roč. ZŠ. Od 15.00 do 16.00 hod. bude na témže místě farní
dětský klub pro děti a mládež. Informace o dalších aktivitách spojených
s dětmi a mládeží naleznete na samostatné straně tohoto zpravodaje (str. 5).
Poděkování
Srdečně děkujeme všem, kdo přispěli u misijního stánku o Porciunkulích.
Vybraná částka 8.000,- Kč byla zaslána na chudé děti v misiích.
Biřmování
V roce 2023 bude v Jindřichově Hradci udílena svátost biřmování. Vybízíme
všechny, kteří tuto svátost dosud nepřijali, aby o jejím přijetí uvažovali a
přihlásili se na proboštství.
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Římskokatolická farnost – proboštství Jindřichův Hradec
srdečně zve na pravidelné akce pro děti a mládež
ve školním roce 2022/2023
CO A KDY?
STŘEDA
16.00 – 16.45 BIBLICKÉ PŘÍBĚHY PRO PŘEDŠKOLNÍ
DĚTI (3-6 let)
- vyprávění, obrázky, písnička...
- účast dětí možná s doprovodem i samostatně
dle uvážení
17.00 – 17.45 SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽE (cca 13-18 let)
- poznávání Bible, biblických historických
reálií, odkazu svatých…
Obě středeční skupiny jsou otevřené – účast je vhodná pro věřící i nevěřící, je
možné přijít se podívat na kteroukoli schůzku a přidat se i během roku.
Hlavní náplní je poznávání kulturních kořenů naší společnosti formou
přiměřenou věku účastníků.
PÁTEK
13.00 – 13.45
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ PRO 1.-3.
ROČNÍK ZŠ
14.00 – 14.45
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ PRO 4.-6.
ROČNÍK ZŠ
15.00 – 16.00
FARNÍ DĚTSKÝ KLUB PRO DĚTI A
MLÁDEŽ
Farní dětský klub představuje otevřený prostor pro setkávání s volným
programem dle zájmu účastníků.
Na výuku náboženství je nutné se přihlásit nejpozději do poloviny října,
později případně po individuální domluvě, předpokládá se pravidelná účast.
Přihlášky jsou dostupné na webu www.proboststvi-jh.cz nebo osobně v místě
a čase konání.
KDE?
Všechny uvedené akce se konají v prostorách jindřichohradecké fary –
proboštství: Kostelní 74, Jindřichův Hradec (u kostela „na
poledníku“ naproti vstupu na městskou věž).
ZA KOLIK?
Všechny uvedené akce jsou ZDARMA. Uvítáme dobrovolný příspěvek na
pořizování tištěných materiálů, pomůcek, provozní náklady prostor apod. - za
Vaši štědrost předem děkujeme.
Začínáme ve středu 7. září
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ČESKOBUDĚJOVICKÝ BISKUP UDĚLIL MEDAILE SV. AURACIÁNA
Každoročně 3. srpna slavíme v českobudějovické katedrále svátek sv. Auraciána,
mučedníka a spolupatrona města, jehož ostatky se od roku 1670 uchovávají ve
vzácném relikviáři v katedrále. Právě v tento slavnostní den českobudějovický
biskup také uděluje zasloužilým osobnostem ocenění za zásluhy při šíření
křesťanských hodnot a mimořádné přispění k rozvoji života diecéze.
Českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil tak i letos v závěru mše svaté předal
jednu zlatou a čtyři stříbrné medaile sv. Auraciána.
Oceněné osobnosti roku 2022
Ing. Dana Smolková (*1952) – převzala zlatou medaili sv. Auraciána
Spolek podporovatelů kostela Umučení sv. Jana Křtitele v Zátoni – stříbrnou medaili
sv. Auraciána převzal předseda spolku Christoph Anderl
Horst Wondraschek (*1939) – stříbrnou medaili za něho převzala paní Ema Marxová
Božena Lapáčková (*1939) – převzala stříbrnou medaili sv. Auraciána
Marie Fišerová (*1932) – stříbrnou medaili převzala dcera paní Fišerové
Medaile sv. Auraciána je vyhotovena ve dvou
stupních – stříbrné a zlaté variantě. Na jedné
straně je vyobrazení světce ve vojenském šatě s
mučednickou palmovou ratolestí a s mečem,
doplněné latinským nápisem „Svatý Auracián
mučedník“. Na druhé straně je potom opatřena
znakem českobudějovické diecéze a nápisem
„Medaile sv. Auraciána za zásluhy“.

Vážení rodiče, ctěná mládeži, milé děti,
srdečně zveme k účasti na pravidelných farních
akcích pro děti a mládež ve školním roce
2022/2023:
V pátek po obědě se bude konat již tradičně výuka
náboženství pro školní děti, a to od 13.00 hodina určená pro 1.-3. roč. ZŠ a od 14.00
hodina určená pro 4.-6. roč. ZŠ - velice prosíme o snahu respektovat věkové určení
skupin. S ohledem na pravidelné páteční skautské schůzky na faře (od 16 hod.) nově
nabízíme možnost využití farního zázemí v čase mezi 15.00 a 16.00 ve formě
otevřeného farního klubu.
Ve středu také nově připravujeme možnost setkávání předškolních dětí ve věku 3-6
let nad tématikou nejznámějších biblických příběhů od 16.00 a setkávání pro mládež
ve věku cca 13-18 let nad Biblí, biblickými historickými reáliemi, odkazy svatých
apod. od 17.00 hod. Obě středeční akce jsou plánovány jako otevřená společenství s
možností přijít se podívat na kteroukoli schůzku a přidat se i v průběhu roku. Na
výuku náboženství v pátečních termínech je třeba se přihlásit – přihlášky jsou
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dostupné na webu www.proboststvi-jh.cz nebo osobně v místě a čase konání,
předpokládá se pravidelná účast. Začínat budeme ve středu 7. září.

Poutní mše svatá s poděkováním za úrodu v
kostele sv. Jiljí v Číměři
bude sloužena v sobotu
3. září 2022 v 15 hodin.

Úmysly mší sv. od 22. srpna do 4. září 2022
P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie
K – klášterní kostel sv. Kateřiny
Ranní mše sv.: Ne 9.30 hodin, Po 8.00 hodin
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Úmysly mší sv. od 22. srpna do 4. září 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 22. 8.

P Za nová kněžská
povolání a na dobrý
úmysl

Po 29. 8.

P Na poděkování za
všechny dary

Út 23. 8.

K Za Jana a Marii
Prokopovy

Út 30. 8.

K Za dary Ducha svatého

St 24. 8.

P Za Cecilii a Matěje
Černých a jejich děti

St 31. 8.

P Za † manžela a d. v o.

Čt 25. 8.

K Za † z rodiny Mazanců, Čt 1. 9.
Prokopů a Komárků

K Za synovce Adama a
Boží požehnání do
života

Pá 26. 8.

P Za † z rodiny Opplovy

Pá 2. 9.

P Za požehnání pro děti
a studenty, vyučující i
rodiče

So 27. 8.

P Za † Miloše Plachého,
jeho děti, vnoučata a
pravnoučata

So 3. 9.

P Za Jindřišku Veseckou,
roz. Šimpachovou a
celý rod

Ne 28. 8.

P: Za farnosti

Ne 4. 9.

22. neděle
v mezidobí

K: Za † rodiče Suchých, 23. neděle
v mezidobí
Helovy a celý žijící
i † rod

P: Za farnosti
K: Za pevnou víru,
odpuštění a lásku v
rodinách

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost – proboštství Jindřichův
Hradec, Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec  728 995 603,
Redakce: Prob. Ivo Prokop, P. Miroslav Štrunc
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení zaslaných příspěvků.
Výrobní náklady jednoho výtisku činí 5,- Kč.
Uzávěrka příštího čísla je ve středu 31. 8. 2022.
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