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30. října 2022

Dušičky

Job s jistotou říká: „Já vím, že můj Vykupitel žije a jako poslední se postaví
nad prachem.“ A toto je křesťanská naděje, jež je darem. Je to něco, co
nemůžeme vlastnit, ale musíme o ni prosit. Naděje je kotva, kterou máme na
druhé straně. Držme se tohoto řetězu a tato slova budou naší nadějí: „Já
vím, že Vykupitel žije a uvidím ho.“ Je třeba je opakovat ve chvílích bolesti i
smrti, v těžkých chvílích. Žít v této naději je Boží dar.
Z homilie papeže Františka 2. 11. 2020
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Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení C, lekcionář pro liturgické mezidobí.
Neděle

30. 10. – 31. neděle v mezidobí

Úterý
Středa
Pátek

1. 11. – slavnost Všech svatých
2. 11. – vzpomínka na všechny věrné zemřelé
4. 11. – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Neděle

6. 11. – 32. neděle v mezidobí

Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

9. 11. – svátek Posvěcení lateránské baziliky
10. 11. – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11. 11. – památka sv. Martina, biskupa
12. 11. – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Neděle

13. 11. – 33. neděle v mezidobí

Oznámení:
Duchovní obnova pro děti
1. 11. zveme v rámci oslavy osadního svátku všechny děti na dopolední
duchovní obnovu. Zahájení v 8.30 na proboštství. Akce bude zakončená
adorací dětí v kostele před vystavenou Nejsvětější svátostí od 10.30 hod.,
kam jsou zváni i rodiče a ostatní farníci. Prosíme, hlaste se u p. katechetky.
Sbírka na misie
Výtěžek sbírky na misie z 23. října činil v jindřichohradeckých kostelích
18. 967,- Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.
Osadní svátek
V úterý 1. listopadu slaví jindřichohradecká farnost osadní svátek. Adorace,
při níž se budeme modlit za celou naši diecézi, začne v proboštském kostele
od 10.00 hod. a potrvá do 17.30 hod. Poté následuje modlitba sv. růžence,
mše sv. ze Slavnosti Všech svatých, a následně bude ještě adorace
pokračovat do 20.00 hod. Do adorace se letos zapojí i děti v době
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od 10.30 hod. do 11.00 hod. a též jednotlivá farní společenství. Seznam
adorujících, do něhož se můžete zapsat, aby kostel nezůstával prázdný,
najdete na stolku pod kůrem proboštského kostela.
V klášterním kostele v úterý 1. listopadu mše sv. nebude.
Mše sv. na dušičky
Dne 2. listopadu bude tichá mše sv. za zemřelé sloužena v proboštském
kostele od 9.00 hod. dopoledne. Při večerní mši sv. od 18.00 hod. provede
náš chrámový sbor Requiem od W. A. Mozarta.
Sbírka na Charitu
Kostelní sbírky v neděli 6. listopadu budou určeny na podporu Diecézní
charity.
Kněžský den – upozornění
V úterý 8. listopadu se duchovní z celé diecéze shromáždí na kněžském dnu,
který se koná ve Štěkni u Strakonic. Z důvodu celodenního pobytu a
pozdního návratu musíme v tento den zrušit mši sv. v Jindřichově Hradci.
Mše pro rodiny s dětmi
V neděli 13. listopadu se koná mše se zaměřením pro rodiny s dětmi
s tématem sv. Martina. Začátek je od 9.30 hod. v proboštském kostele.
Odpustky pro duše v očistci
Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice
získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už od 25. října, pokud
z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy a zde se pomodlit za zemřelé
v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Od 1. listopadu (Slavnost Všech
svatých) odpoledne a po celý den 2. listopadu (Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé) je možno získat plnomocné odpustky pro zemřelé při návštěvě
kteréhokoliv kostela a zde splnění pěti podmínek: svátost smíření, svaté
přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, Modlitba Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu mohou získat plnomocné odpustky přivlastnitelné
pouze duším v očistci ti, kdo navštíví hřbitov a zde se pomodlí za zemřelé a
při nejbližší příležitosti se vyzpovídají, přijmou Tělo Páně a pomodlí se na
úmysl Svatého otce. V Jindřichově Hradci je k tomu možno navštívit městský
3

hřbitov Svatého kříže, ale i bývalé hřbitovy okolo kostelů svatého Václava a
Nejsvětější Trojice.
Misijní koláč
Z celého srdce děkujeme všem, kteří přispěli na Misijní koláč, ať už finanční
částkou nebo svými výrobky. Vybraná částka 6.720,- Kč byla odeslána dětem
v misiích.

+ Dušičkové mše a pobožnosti v našich farnostech +
Kostelní Radouň
30. října
11.00 hod. mše svatá v kostele sv. Víta a po ní žehnání hrobů

Kunžak
1. listopadu
16.00 hod. mše svatá v kostele sv. Bartoloměje
17.00 hod. modlitba na hřbitově a žehnání hrobů

Strmilov
2. listopadu
16.00 hod. mše svatá ve hřbitovním kostele sv. Ondřeje

Deštná
4. listopadu
16.00 hod. mše svatá v kostele sv. Ottona
17.00 hod. modlitba na hřbitově a žehnání hrobů

Člunek
5. listopadu
14.00 hod. modlitba na hřbitově a žehnání hrobů (bez mše sv.)

Jarošov n. Nežárkou
6. listopadu
8.00 hod. mše svatá v kostele sv. Prokopa spojená s žehnáním nového
hřbitovního kříže
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Skončilo 133. plenární zasedání České biskupské konference
Ve dnech 24. – 26. října 2022 se konalo 133. plenární zasedání České
biskupské konference na Hoře Matky Boží v Králíkách.

Pracovní část zasedání ČBK zahrnovala množství témat, která bylo nutné
prodiskutovat nebo o nich rozhodnout. Během zasedání se tak mluvilo
o ekonomických otázkách, kromě jiného o společném investování diecézí. Byly
schváleny celorepublikové kostelní sbírky na rok 2023. Biskupové se věnovali
tématu duchovního rozměru díla Charity ČR a diskutovali o programu s názvem
„Křesťanské hodnoty v Charitě“. Nezanedbatelný prostor měla reflexe
srpnového Celostátního setkání mládeže, které se konalo v Hradci Králové i diskuse
na téma pastorace mládeže s ředitelem Sekce pro mládež ČBK P. Romanem
Kubínem.
Bylo schváleno nové znění preface o svatých Cyrilu a Metoději, diskutovalo se
o Národním centru pro rodinu a obsazení postu ředitele této instituce. Biskupové se
setkali s představiteli společnosti T-Mobile a společně hovořili o perspektivách
spolupráce v oblasti telekomunikace a komplexních řešení administrace církevní
agendy. Členové ČBK byli v jednom z bodů jednání pozváni k účasti na
oslavách 1050. výročí založení pražského biskupství a byla připomenuta památka
významného novináře Alfreda Fuchse, který v roce 1941 zahynul v koncentračním
táboře v Dachau.
Biskupové kromě jednání prožívali rovněž chvíle společné modlitby, společné
liturgie, a v neposlední řadě byl prostor pro neformální rozhovory a společně
prožité chvíle odpočinku.
Příští plenární zasedání České biskupské konference se bude konat koncem
ledna 2023 v Praze.
5

Myslivecký spolek Kamenný stůl Číměř a Obec Číměř
srdečně zvou na

Svatohubertskou mši svatou,
která bude sloužena v kostele sv. Jiljí v Číměři v sobotu
5. listopadu 2022 od 15 hodin.
Mši bude celebrovat P. Miroslav Štrunc a v jejím průběhu zazní
Hubertská mše B dur v provedení Jihočeských trubačů.

Poděkování za sbírku potravin
· Velice děkujeme všem farníkům, kteří se zapojili do
potravinové sbírky pro lidi v nouzi!
· Poděkování patří také těm, kteří se o sbírce dozvěděli ze
sociálních sítí a potraviny přinesli přímo do výdejny.
· Sbírku pro Charitu uspořádali také studenti a vyučující ze
Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci.
Díky této pomoci se podařilo doplnit část chybějících potravin
pro lidi v tíživé životní situaci.
Trvanlivé potraviny přijímáme i nadále ve Výdejně Samaritán
v Pravdově ulici č. 837 v Jindřichově Hradci vždy v pondělí od 13
do 15 hodin nebo po domluvě s humanitární pracovnicí Renatou
Holou, Tel.: 732 136 485 nebo renata.hola@jhradec.charita.cz
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat
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Benefiční koncert přinesl přes 130 tisíc korun
Zpívající právník Ivo Jahelka vystoupil na benefičním koncertě 27. září
u příležitosti Dne Charity.
Na vstupném, sbírce a darech se podařilo vybrat 70.954 korun. K této
krásné částce přidá nadace Divoké husy dalších 60.000 korun. Na činnost
Charity Jindřichův Hradec tak poputuje 130.954 korun.
A na co Charita peníze využije? Z částky poputuje 45% na sociální
poradenství. Peníze pomohou Poradně pro lidi v nouzi, která v září získala
akreditaci na podávání návrhů na oddlužení. Část výtěžku pokryje provoz
noclehárny pro ženy.
Zbývajících 55% z vybraných peněz dostane Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež Kompas, kde mohou děti ze znevýhodněných rodin
smysluplně trávit čas. Zařízení tak může nabídnout i terénní služby.
Všem velice děkujeme!

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!
Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení
modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více
než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní
iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým
rokem, a to 23. listopadu 2022.
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Úmysly mší sv. od 31. října do 13. listopadu 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 31. 10.

P Za Boží požehnání pro
rodiny našich dětí

Út 1. 11. !!! P Za farnosti
V klášteře mše
nebude

Po 7. 11.

P

Na poděkování za pět
let práce v Charitě
s prosbou o požehnání
do dalších let

Út 8. 11.

St 2. 11. 9.00 P Za všechny věrné †
St 9. 11.
18.00 P Za † Karla Přibyla,
rodiče z obou stran,
ostatní příbuzné a DVO

Mše sv. z důvodu
kněžského dne nebude

P

Za † rodiče Jana Jirsu
a Miladu Jirsovou

Čt 3. 11.

K

Za rodinu Kloboučníků
a Krafků

Čt 10. 11.

K Za nová kněžská
povolání a DVO

Pá 4. 11.

P

Za † z rodu Černínů

Pá 11. 11.

P Za padlé vojáky

So 5. 11.

P

Za † Helenu Hálovou
a její rodinu

So 12. 11.

P Za rodiče a jejich
nenarozené děti

Ne 6. 11.

P: Za farnosti

Ne 13. 11.

P: Za farnosti

32. neděle
v mezidobí

K: Za kmotru Františku
a rodinu Březinovu

33. neděle
v mezidobí

K: Za † Marii Bendovou
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