
1 

   18/2022 

XXVII. ročník 
  

 
 
 

 
 
 

4. září 2022 

 

 

Povýšení svatého kříže 14. září 
 

 
Bazilika sv. Klementa, Řím 

 

Do podzimních dnů s Pannou Marií 

Máloco uteče tak rychle, jako doba prázdnin. Po dvou měsících se opět vracíme 
ke školním a pracovním povinnostem. Po oddychu přichází opět starosti. Před námi 
je velká nejistota a v našem nitru možná i značný neklid. Slyšíme samé znepokojující 
zprávy a různé „moudré“ rady, jak se s obtížnou situací vyrovnat, které člověka 
spíše ještě víc vytočí a rozčílí. 

Jako v předchozích nejistých letech však máme i nyní jednu jistotu: Nic se neděje 
bez Božího vědomí a Bůh umí i v těžkých situacích velmi účinně pomáhat těm, kdo 
na něho opravdu spoléhají.  
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V měsíci září slavíme několik krásných mariánských svátků: Narození Panny 
Marie, Jména Panny Marie a Panny Marie Bolestné. Všechny nám ukazují Pannu 
Marii jako tu, která důvěřovala „Tomu, který je mocný, který se ujímá svého lidu, 
mocné sesazuje z trůnu a ponížené povyšuje“.  

Maria je vzorem trpělivosti a vytrvalosti, jak v radosti, tak i v bolesti a úzkostech. 
A je naší Matkou, která nás vybízí, abychom si nedělali obavy a konali v klidu to, co 
nám říká její Syn Ježíš. Tak se to osvědčuje křesťanům už dva tisíce let a není důvod, 
proč by to nemělo fungovat i nadále.  

Na konci září pak oslavíme patrona našeho národa, sv. Václava. Ten nám 
ukazuje, že tu nejsme opuštění, zapomenutí a ztracení, ale máme každý svůj úkol, 
svou službu, kterou máme plnit a tak být prospěšní celku. Hněv, zarputilost, 
zatrpklost, msta nebo násilí nejsou prostředkem k zlepšení naší situace. Tou je 
jedině modlitba, štědrost, přemáhání sebe sama.  

Vzápětí po slavnosti sv. Václava následuje svátek sv. Archandělů Michaela, 
Gabriela a Rafaela. Každý křesťan může spoléhat na mimořádnou a mocnou 
ochranu andělů, a to v jakékoliv situaci. Andělé dodávají odvahu, správné rady a 
posilují nás, když slábneme.  

Uprostřed září slavíme také svátek Povýšení svatého Kříže. Ten nás upozorňuje, 
že z lidského života se všechny kříže odstranit nedají. Stále tu jsou a někdy jsou i 
velmi těžké. Ale nejsou nesmyslné, stejně tak jako nebyl nesmyslný kříž Kristův. 
Křížem Bůh vykoupil svět, otevřel každému z nás nebe a zajistil věčnou radost v ráji.  

Snášením vlastních křížů a jejich nadlehčováním druhým se učíme zbavovat 
hříchů, přemáhat své slabosti a oceňovat Boží pomoc, která bývá nablízku právě 
tehdy, když už nemůžeme. Kříž nás učí doufat ve chvílích, kdy je temno, šíří se 
beznaděj a malomyslnost, ve chvílích, kdy jako bychom i my stáli na Golgotě a 
všechny jistoty, na něž jsme spoléhali, se nám zhroutily.  

Maria nás učí, abychom pouze příjemně nepopíjeli s Kristem na hostině v Káni 
Galilejské, ale abychom s ním vytrvali, i když se zdá bezmocný, umučený a mrtvý. 
Maria odcházela z Kalvárie smutná, ale i tehdy s vírou, že Hospodin dokáže 
zasáhnout a pomoci, že nic není ztraceno.  

Tuto Mariinu víru si vyprošujme pro obtížné situace, které mohou být před námi. 
Vždy si připomínejme, že Bůh je dárce radosti, přítel svobody, ochránce života, 
pravdy a spravedlnosti. S ním se nebál sv. Pavel ani ostatní apoštolové. S ním prožili 
naplněný, cenný a krásný život všichni, kdo v něj uvěřili, a s ním se navždy radují ti, 
kdo vytrvali.  

Nepřerušujme své napojení na Boha v modlitbě, ve svátostech, v četbě Písma, 
aby nám nedošla energie, nebylo v nás temno a studeno. Přeji sobě i vám plné 
zásobníky živé víry, naděje a lásky, abychom měli světlo v nejrůznějších temnotách 
a dokázali posvítit druhým. 

Ivo Prokop, probošt                
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Z liturgického kalendáře: 
Nedělní cyklus čtení C, lekcionář pro liturgické mezidobí. 

 

Neděle 4. 9.  – 23. neděle v mezidobí 
 

Čtvrtek  8. 9. – svátek Narození Panny Marie 
 

Neděle 11. 9. – 24. neděle v mezidobí 
 

Úterý 13. 9. – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele 

církve 

Středa 14. 9. – svátek Povýšení svatého kříže 

Čtvrtek 15. 9. – památka Panny Marie Bolestné 

Pátek 16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice 
 

Neděle 18. 9. – 25. neděle v mezidobí 
 

Oznámení: 
Dovolená probošta 
V době od 5. do 17. září 2022 bude probošt Ivo Prokop čerpat řádnou 
dovolenou. V neodkladných záležitostech zastupuje pan kaplan Miroslav 
Štrunc. 
 

Setkání františkánů 
V úterý 6. září se sejde na proboštství společenství přátel františkánského 
řádu. Začátek je od 15.00 hod. v kavárničce. Večerní mši sv. v klášteře bude 
též sloužit františkán, otec Jan Maria Vianney Dohnal, OFM. 
 

Bohoslužba v Políkně 
V sobotu 10. září se uskuteční poutní mariánská bohoslužba slova v kapli 
v Políkně. Začátek je od 14.00 hod. 
 

Mše sv. v Lomech 
V kapli v Lomech u Kunžaku bude sloužena mše sv. v sobotu 10. září od 15.00 
hod. 
 

Adorace za mír 
Podle výzvy Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) vybízí i naši 
biskupové k adoraci za mír na Ukrajině. Na celém kontinentu se má konat 
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na svátek Povýšení svatého Kříže ve středu 14. září tichá adorace před 
Nejsvětější svátostí oltářní. V proboštském kostele v J. Hradci bude tato 
adorace před večerní mší sv. od 17.00 hod. 
 

Bohoslužby ve farnostech 
V neděli 11. srpna bude mše sv. pouze v Jindřichově Hradci (9.30 a 18.00 
hod.) a v Deštné (od 11.00 hod.). Ve Strmilově (od 8.00 hod.), v Kunžaku 
(od 9.30 hod.), v Kostelní Radouni a Nové Včelnici (od 11.00 hod.) budou 
bohoslužby slova. V Jarošově nad Nežárkou bohoslužby nebudou. 
V neděli 18. srpna bude mše sv. v Jindřichově Hradci jako obvykle (9.30 a 
18.00 hod.). Dále ve Strmilově (od 8.00 hod.), v Kunžaku (od 9.30 hod.), 
v Deštné a Kostelní Radouni (od 11.00 hod.). V Nové Včelnici je bohoslužba 
slova (od 11.00 hod.). V Jarošově nad Nežárkou bohoslužby nebudou. 
 

Vikariátní pastorační asistentka Marie Petrů 
Milí spolufarníci, minulou neděli při ranní mši svaté jste měli možnost být při 

tom, když mi pan probošt, P. Ivo Prokop, požehnal k mojí nové službě v naší farnosti 
i celém jindřichohradeckém vikariátu. V minulých dnech totiž českobudějovický 
diecézní biskup, otec Vlastimil, rozhodl, abych se od začátku letošního školního roku 
stala oficiální vikariátní pastorační asistentkou pro vikariát Jindřichův Hradec a stala 
se jednou z laických zaměstnankyň našeho 
biskupství. Věřím, že svoji osobu zde 
představovat nemusím. Ráda bych Vás ale 
seznámila s tím, co by mělo být obsahem mojí 
služby. Podstatnou částí mojí práce 
bezpochyby bude vedení skupinových 
katechezí dětí a mládeže, tedy výuka 
náboženství na naší faře. Moje služba by ale 
měla být k dispozici všem bez ohledu na věk – 
od rodin s nejmenšími dětmi, přes zmíněné 
školáky a dospívající mládež, dospělé všech 
generací, až po seniory. Měla by zejména tvořit 
jakýsi most – mezi kněžími na proboštství a 
laiky v kostele, mezi jednotlivci i společenstvími 
v naší farnosti i celém vikariátu, mezi 
jednotlivými farnostmi vikariátu navzájem, mezi proboštstvím a centrální úrovní 
diecéze, mezi "kostelním prostředím“ a "ostatním světem" reprezentovaným např. 
školami či různými organizacemi… Zahrnovat bude např. i organizaci a koordinaci 
nejrůznějších akcí či setkávání, spolupráci na tvorbě tohoto farního zpravodaje nebo 
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webových stránek proboštství, koordinaci zapojení laiků do liturgie a mnoho 
dalšího. Především se ale budu snažit být nablízku Vám všem, naslouchat Vašim 
potřebám, přáním i nápadům, být tím, na koho se můžete kdykoliv obrátit. Těším se 
a doufám, že se budu moci spolehnout na Vaši spolupráci a podporu a zároveň Vás 
na tomto místě moc prosím (a předem velmi děkuji) za Vaše přímluvné modlitby, 
aby moje práce byla opravdu k užitku a přiváděla lidi blíž k Bohu i k sobě navzájem. 

Marie Petrů 
 

Skauti 
 
7. (dívčí) a 10. (chlapecký) skautský oddíl jsou součástí naší farnosti již od 

roku 1991 za lvího přispění P. Vrby, který naši činnost rozhýbal a pomohl se 
zázemím. Obecně skauting přímo vychází z křesťanských hodnot, které jsou 
ukotveny ve skautském slibu v podobě tří základních principů, a to povinnost 
k Bohu, povinnost k bližním a povinnost k sobě. Jako jedni z mála, právě naše 
oddíly kladou důraz na uvedený první princip. V současné době čítá základna 
dohromady přes 80 členů, a to jak dětí do 15 let, tak nad tuto věkovou 
kategorii, kdy se stávají pomocnými s vedením. Program probíhá v podobě 
pátečních schůzek od 16 do 18 hod, dále zhruba jednou měsíčně výpravami 
nebo jinými akcemi a vyvrcholením roku je vždy letní tábor na Bukové 
pasece u Landštejna. Většina programu je koncipována zvlášť pro dívky a pro 
chlapce. V případě zájmu nás mohou zájemci (děti od 7 let – 1. třída ZŠ) 
navštívit na pátečních schůzkách, které jsou ve skautské klubovně a 
kavárničce na faře. Fotky z činnosti jsou k nahlédnutí na webových stránkách 
http://www.sedmicka.8u.cz/ a www.desitkajh.cz. 

Miloš Heger 

  

http://www.sedmicka.8u.cz/
http://www.desitkajh.cz/
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Plánované mše svaté a aktivity pro rodiny s dětmi ve školním 

roce 2022/23 
 

Nedělní mše sv. začínají v 9. 30 hod., hudebně doprovází Petrovy klíče 
 

25. 9. Mše sv. pro děti spojená s poděkováním za úrodu  

 (26. neděle v mezidobí) 

23. 10. Mše sv. pro děti spojená s misijní nedělí  

 (30. neděle v mezidobí) 

13. 11. Mše sv. pro děti spojená s oslavou svátku sv. Martina  

 (33. neděle v mezidobí) 

11. 12. Mše sv. pro děti spojená s oslavou svátku sv. Mikuláše 

 (3. neděle adventní) 

24. 12. Vánoční vigilie pro děti v 15.30 hod. 

30. 12. Živý Betlém - svátek sv. Rodiny – cca ve 14. hod. 

__________________________________________________________ 

 

15. 1. Mše sv. pro děti (2. neděle v mezidobí) 

19. 2. Mše sv. pro děti spojená s oslavou masopustu  

 (7. neděle v mezidobí) 

12. 3. Mše sv. pro děti (3. neděle postní) 

2. 4. Pašijový příběh – Květná neděle – od 15.00 hod. 

7. 4. Křížová cesta pro rodiny s dětmi – Velký pátek – 10.00 hod. 

16. 4. Mše sv. pro děti (2. neděle velikonoční) 

14. 5. Mše sv. pro děti (6. neděle velikonoční) 

11. 6. / 18. 6. Mše sv. pro děti - ukončení školního roku 

 (10. / 11. neděle v mezidobí)  

Během školního roku může dojít (vzhledem k nečekaným okolnostem) 
k posunu plánovaných termínů. Všechny tyto mše sv. a aktivity budou vždy 
zveřejněny předem ve farním zpravodaji. 
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Úmysly mší sv. od 5. do 18. 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 

 

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 14. 9. 2022. 

Po 5. 9.             P 
 

Za uzdravení 
nemocných 

Po 12. 9.             P      
 

Za živé i † obyvatele 

Políkna 

Út 6. 9.             K 
 

Za † rodiče Fiedlerovy Út 13. 9.             K  
 

Za kněze a nová 
duchovní povolání 

St 7. 9.              P Za nová kněžská 
povolání a na dobrý 
úmysl 

St 14. 9.              P 
 

Za Věru Švarcovou 

Čt 8. 9.              K 
 

Za † Jana Svobodu a 

celou rodinu 

Čt 15. 9.             K     Za všechny drahé † a 

DVO 

Pá 9. 9.             P Za † Karla Přibyla a 

živé i † z rodiny a DVO 

Pá 16. 9.             P 
 

Za † Ludmilu 

Kopečnou, manžela, 
dva syny a dva zetě, 
ostatní příbuzné a DVO 
 

So 10. 9.             P 
 

Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 

So 17. 9.             P 
 

Za † manžele 

Aignerovy 

Ne 11. 9. 
 
24. neděle  
v mezidobí 

P: Za farnosti 
 

K: Za † Josefa Vintra, 

manželku Marii, syna 
Jiřího a rodiče z obou 
stran 

Ne 18. 9.  
 
25. neděle  
v mezidobí 
 

P: Za farnosti 
 
K: Za vysvobození duší 
z očistce a jejich 
věčnou blaženost v 
nebi 


