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   25-26/2022 

XXVII. ročník 
  

 
 
 

 
 
 
 

11. prosince 2022 

 

Advent a Vánoce 
 

  
 
Vážení čtenáři, 
 

letošní advent není asi pro některé z nás v mnoha ohledech příliš 
radostný. Pokud bychom se nechali vést pouze světským pohledem, tak se 
skutečně není nač těšit a může nás ovládnout spíše nejistota a obavy. 
Hledíme-li však na věci ze stránky duchovní, pak se i v komplikovaných 
časech můžeme radovat a být pokojní, protože Vánoce nám pokaždé 
potvrzují, že Bohu na nás a na světě záleží. A to až do té míry, že se stal 
člověkem a narodil se mezi nás. Není mu lhostejné, co prožíváme, a nikdy 
neopustí ty, kdo v něho důvěřují.  

Abychom svou důvěru v Boží pomoc posílili, přetiskuji zde krásnou 
autentickou zprávu o zjevení Panny Marie chudému Aztékovi Juanu Diegovi 
(Janu Didakovi) 12. prosince roku 1531. Indián byl také plný obav a 
zármutku. Mexiko bylo tehdy čerstvě dobyto Španěly, mezi uchvatiteli a 
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původním obyvatelstvem panovala nenávist a nedůvěra. Indiáni vesměs 
odmítali vnucovanou křesťanskou víru. Řádila hrozná epidemie zavlečených 
neštovic. I Juanův strýc onemocněl. Vše bylo velmi neutěšené a temné. 
V pochmurné náladě a pochybnostech šel Indián na jitřní rorátní mši a zažil 
něco úžasného, co proměnilo životy všech obyvatel Mexika a působí dodnes. 
Kéž to potěší a ujistí o pomoci z nebes i nás:       

 
Z dochované zprávy, zvané „Nican Mopohua“ 

(16. století, z archivu mexické arcidiecéze) 
 
Stalo se to v roce 1531, na začátku prosince. Jakýsi Indián, chudý a 

přívětivý, který se jmenoval Jan Didak a pocházel z osady Cuauhtitlan, patřící 
duchovní správou k řeholníkům se sídlem v Tlatilolco, šel v sobotu časně 
ráno na bohoslužby do osady Tlatilolco. Když došel k návrší zvanému 
Tepeyac, už se rozednívalo. Uslyšel nad návrším zpěv. Když pak zpěv ustal a 
už nepřicházel, zaslechl seshora z návrší volání: „Milý Jene Didaku“. Hned se 
pokusil vystoupit tam, odkud poznal, že je volán. 

Přišel na návrší a uviděl tam stát paní, která ho zavolala, aby přistoupil. 
Došel až k ní a užasl, jak byla půvabná: její šat zářil jako slunce. Hned mu tam 
oznámila své přání. Řekla mu: „Věz, milý synu, že já jsem svatá Maria, 
ustavičná Panna, Matka pravého Boha, Původce života, který všechno stvořil 
a udržuje, Pána nebe i země. Velmi chci, toužebně si přeji, aby byl vystavěn 
můj chrám na tom místě, které ti ukážu. Zjevně ho proslavím, tam budu 
prokazovat svou lásku a přízeň, pomoc a ochranu, poněvadž já jsem opravdu 
vaše laskavá Matka; i tvoje a všech, kdo přebýváte v této zemi, i všech 
ostatních, kteří mě milují, kteří mě hledají, kteří mě zbožně a s důvěrou 
vzývají. Tam budu pozorně naslouchat jejich pláči a zármutkům, v jejich 
nouzi jim budu prokazovat dobrodiní a v každé tísni přinášet úlevu. Aby se 
mé přání splnilo, jdi do Mexika, do biskupova paláce. Řekni mu, že tě 
posílám, abys mu oznámil, že si přeji, aby mi zde byl vystavěn dům, tady na 
návrší mně zbudován chrám.“ 

Když se dostal do města, hned přišel do domu biskupa, který se jmenoval 
Jan de Zumarrága, z řádu svatého Františka. Biskup ho vyslechl, a protože mu 
úplně nevěřil, řekl: „Synu, přijď znovu a já tě pak vyslechnu. Budu přemýšlet 
o tom, co by se dalo dělat s tvým úmyslem a přáním.“ 

Druhého dne spatřil Jan Didak Královnu, jak sestupuje z návrší, odkud se 
na něho dívala. Šla mu naproti a blízko návrší ho zastavila a řekla: „Poslyš, 
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milý synu: Už se dále neboj, nebuď zarmoucený a nic si nedělej z nemoci 
svého příbuzného ani z jakéhokoli soužení. Copak tu nejsem já, tvá Matka? 
Copak nejsi pod mou záštitou a ochranou? Copak nejsi v mé náruči a v mých 
rukou? Copak potřebuješ cokoli jiného? Nebuď zarmoucený ani rozrušený. 
Vystup, milý synu, na návrší a na tom místě, kde jsi mě uviděl a kde jsem 
k tobě promlouvala, tam uvidíš různé květiny. Natrhej je a posbírej, potom 
přijď a přines je ke mně.“ 

Jan tedy přišel a přinesl Královně nebes květiny, které natrhal. Ona se na 
ně podívala, vzala je do svých vznešených rukou, znovu je uložila do Janova 
pláště a řekla mu: „Milý synu, tyto květiny jsou znamením, které doneseš 
biskupovi. Hle, ty jsi můj posel, svěřuji to tvé svědomitosti. Přísně ti nařizuji: 
Dej pozor, abys svůj plášť neotevřel a neukázal, co neseš, před nikým jiným 
než před biskupem. Vyprávěj mu také, jak jsem tě vybídla, abys vystoupil na 
návrší a natrhal tam květiny, a co jsi s úžasem spatřil; aby uvěřil a dal 
postavit chrám, jak si přeji.“ 

Jakmile to nebeská Královna Janovi uložila, rychle nastoupil cestu do 
Mexika. Šel s radostí, že všechno šťastně dopadlo. Vstoupil, postavil se před 
biskupa a vyprávěl mu všechno, co viděl a proč byl k němu poslán. Řekl mu: 
„Pane, splnil jsem, cos mi uložil. Přišel jsem k mé Paní, nebeské Královně, 
svaté Marii, Rodičce Boží, abych jí řekl, že žádáš znamení, abys mi uvěřil a 
abys zbudoval chrám tam, kde si sama Panna přeje. Řekl jsem jí tedy, že jsem 
slíbil přinést ti nějaké znamení, že je to její přání. Vyslechla, co požaduješ: 
vlídně přijala, že si přeješ znamení, máš-li splnit její přání, a dnes časně ráno 
mě k tobě znovu poslala.“ 

Shromáždilo se celé město: dívali se na úctyhodný obraz, žasli, obdivovali 
ho jako božské dílo a modlili se. Tehdy řekl příbuzný Jana Didaka, že to je 
zajisté záštita Panny a její obraz že se proto má nazývat Svatá Maria vždy 
Panna z Guadalupe. 

Prob. Ivo Prokop 
 

Duchovní správa jindřichohradeckého proboštství a celého 
širokého okolí Vám přeje požehnané vánoční svátky a stejně tak 

požehnaný rok 2023 
 

Prob. Ivo Prokop     P. Miroslav Štrunc 
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Z liturgického kalendáře: 

Nedělní cyklus čtení A, lekcionář pro dobu adventní a vánoční. 
 

Neděle 11. 12.  – 3. neděle adventní 
 

Úterý  13. 12.  – památka sv. Lucie, panny a mučednice 

Středa  14. 12.  – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele  

     církve 
 

Neděle 18. 12.  – 4. neděle adventní  
 

Čtvrtek 22. 12.  – svátek Výročí posvěcení českobudějovické  

katedrály sv. Mikuláše 

Sobota  24. 12.  – vigilie Narození Páně – Štědrý den 

 

Neděle 25. 12.  – slavnost Narození Páně   

 

Pondělí 26. 12.  – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

Úterý 27. 12.  – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

Středa 28. 12.  – svátek svatých Mláďátek, mučedníků 

Pátek 30. 12.  – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

Sobota 31. 12.  – památka sv. Silvestra I., papeže 

 

Neděle 1. 1.  – Slavnost Matky Boží, Panny Marie 

 

Pondělí 2. 1.  – památka sv. Basila Velikého a Řehoře  

Naziánského, biskupů a učitelů církve 

Úterý  3. 1.  – památka Nejsvětějšího jména Ježíš 

 

Neděle 8. 1.   – slavnost Zjevení Páně (překládá se z 6.1.) 
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Oznámení: 
 

Vikariátní schůze 
Kněží jindřichohradeckého vikariátu se sejdou na předvánoční vikariátní 
schůzi ve čtvrtek 15. prosince v Třeboni. Koncelebrovaná mše sv. bude 
složena od 9.30 hod. v třeboňském farním kostele. 

 
Zpovědní den 
Adventní zpovědní den, kdy bude díky zpovědníkům z okolních farností 
rozšířená možnost přijmout svátost smíření, se uskuteční ve čtvrtek 
15. prosince v klášterním kostele sv. Kateřiny. Zpovídat se bude od 16.30 
hod. Prosíme, abyste nespoléhali na zpověď před nedělní dopolední mší 
v proboštském kostele, kdy bývá čas zpovídání omezený kvůli příjezdu 
duchovních z předchozí mše a přípravě liturgie, a raději využili čas před 
večerními bohoslužbami. 

 
Narozeniny papeže Františka 
V sobotu 17. prosince se dožívá požehnaného věku 86 let papež František. 
Prosíme o modlitbu za jeho zdraví a službu. 

 
Mše za pomáhající instituce 
Ve středu 21. prosince bude složena v proboštském kostele mše sv. za 
pomáhající instituce v Jindřichově Hradci. Začátek je jako obvykle od 18.00 
hod. 

 
Betlémské světlo 
Světlo z Betlémské jeskyně Narození Páně k nám do Jindřichova Hradce 
přinesou skauti na náměstí Míru v pátek 23. prosince v 17.00 hod. Světlo pak 
bude v proboštském kostele k dispozici i na Štědrý den a na Boží Hod 
vánoční, abychom si je mohli odnést do svých domovů. 

 
Vánoční mše sv. 
Na Štědrý den v sobotu 24. prosince se koná první vánoční bohoslužba 
odpoledne od 15.30 hod. v proboštském kostele. Tato mše je vhodná 
především pro rodiny s dětmi. Druhá mše „půlnoční“ pak bude od 22.00 hod. 
O slavnosti Narození Páně v neděli 25. prosince je mše od 9.30 hod., stejně 
jako o svátku sv. Štěpána v pondělí 26. prosince. Večerní mše sv. v tyto dva 
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dny nebudou. Další pořad vánočních bohoslužeb v ostatních kostelích 
naleznete v tomto Zpravodaji. 

 
Žehnání vína 
Na svátek sv. Jana Evangelisty v úterý 27. 12. žehná církev podle dávné 
tradice víno. Kdo by měl zájem si nechat tento ušlechtilý plod révy požehnat, 
může si jej přinést na mši sv. v 18.00 hod. a postavit na vyhrazené místo 
v klášterním kostele sv. Kateřiny, kde bude víno na závěr mše sv. požehnáno. 

 
Živý betlém 
Skauti z naší farnosti s paní Lucií Šimkovou uspořádají živý betlém o svátku 
Svaté rodiny v pátek 30. prosince od 14.00 hod. v proboštském kostele. 
Srdečně zveme. 

 
Svátek Svaté rodiny 
Na pátek 30. prosince připadá svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa. 
K oslavě zveme zvláště manželské dvojice. Při mši sv. od 18.00 hod. 
v proboštském kostele bude možnost obnovy manželských slibů a požehnání 
do dalších společných let.  

 
Děkovná bohoslužba 
Za uplynulý rok poděkujeme a budeme si vyprošovat požehnání do roku 
nového při večerní mši svaté s chvalozpěvem „Te Deum“ od 17.00 v sobotu 
31. prosince v proboštském kostele. Na Nový rok v neděli 1. ledna 2023 
o slavnosti Matky Boží Panny Marie bude mše sv. v 9.30 hod. v proboštském 
kostele a večer od 17.00 hod. též v tomto proboštském chrámu 
zasvěceném Matce Boží. 

 
Zahájení Tříkrálové sbírky 
Město Jindřichův Hradec a naše zdejší Charita vás srdečně zvou na slavnostní 
zahájení Tříkrálové sbírky, které proběhne v pondělí 2. ledna 2023 od 18.00 
hod. v kapli sv. Máří Magdaleny. Koledníkům požehná farní vikář P. Miroslav 
Štrunc.  

 
Zjevení Páně 
V letošním roce oslavíme Slavnost Zjevení Páně (sv. Tří králů) v neděli 
8. ledna, kdy také budeme při mších sv. žehnat vodu, křídu a kadidlo. Na 
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křídu a kadidlo budou k dispozici sáčky, na vodu si prosím přineste vhodné 
nádobky. Z důvodu konání „Večera za slušnost mezi lidmi“ v Jarošově nad 
Nežárkou v pátek 6. ledna (tedy ve vlastní den slavnosti) bude tento den mše 
sv. v proboštském kostele mimořádně v 8.00 hod. 
 
Tříkrálový ples 
V tradici oblíbených rodinných plesů pokračuje v pátek 13. ledna 2023 
Tříkrálový rodinný ples pořádaný Charitou Jindřichův Hradec. Začátek je od 
19.00 hod. na Střelnici. Více informací naleznete na plakátech. 

 
Večer za slušnost mezi lidmi 
V pátek 6. ledna bude od 17.00 hod. v kostele sv. Prokopa v Jarošově nad 
Nežárkou sloužena mše sv. za slušnost mezi lidmi. Liturgii doprovodí 
Chrámový sbor Adama Michny zpěvem České mše vánoční od Eduarda 
Marhuly. Nad událostí převzal záštitu místopředseda Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky Ing. Jan Bartošek.  
  

 
 

Vánoce v Číměři  

O slavnosti Narození Páně v neděli 25. prosince 2022 

bude sloužena mše svatá od 15 hodin. 

Při mši zazní Česká mše půlnoční od Jakuba Jana Ryby.  

 

Pro prohlídku kostela s vystavenými jesličkami, modlitbu či 

rozjímání bude kostel otevřen již od 14 hodin.   

Slavnost Zjevení Páně neboli Tří králů oslavíme při mši 

svaté v sobotu 7. ledna 2023 od 15 hodin. 

Při mši budou požehnány křída, kadidlo a voda,  

které bude možné si odnést.  
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VOLBY DO FARNÍ RADY JINDŘICHŮV HRADEC 
  

Přibližně v polovině ledna 2023 se uskuteční volby do farní rady. Jak již bylo 
oznámeno, tvoří radu farnosti jednak členové jmenovaní na základě 
vykonávané služby a jednak členové volení farníky. Volených i jmenovaných 
členů bude po šesti. Pokud se ve farní radě vyskytnou dva členové z jedné 
rodiny, budou mít pouze jediný hlas. Pro informaci zde uvádím jak ty, kdo 
vykonávají služby, tak i jména kandidátů, kteří mi byli Vámi navrženi. Pokud 
byste chtěli ještě někoho dalšího do voleb navrhnout, máte možnost do 
konce roku 2022.   

   

Členové na základě vykonávané služby: 
pan Jaroslav Jizba - kostelník 
pan Tomáš Petrů - regenschori 
paní Marie Petrů - pastorační asistentka 
paní Magdaléna Horváthová - stavební technička 
slečna Karolína Píchová - ředitelka Charity 
pan Vladimír Slavík mladší, předseda spolku Hippolyt 
  
Kandidáti navržení farníky: 
pan. Miloš Heger 
paní Jana Slavíková 
pan Ondřej Šimek 
paní Eva Tůmová 
pan Jiří Dušek 
paní Drahomíra Blažková 
pan Martin Vaněk 
paní Marie Klašková 
pan Jaroslav Kosík 
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Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022 
Úmysl papeže 
Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby 

ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby 
spolupráce na mezinárodní úrovni. 

Studenti z našich škol, kteří se dostávají na praxi do nejchudších oblastí 
světa, se vracejí změněni a obohaceni. Obráceni dotykem s chudobou, nouzí 
a odvahou lidí „čtou“ svůj vlastní život v jiném světle. Dobrovolnictví osciluje 
mezi dvojím pnutím: nutností zachovávat maximální obezřetnost v ochraně 
zdraví všech, tedy i těch, kteří se o druhé chtějí starat; a zároveň potřebnou 
odvahou v nouzi druhé neopouštět. K tomu dává sílu zkušenost se 
statečnými lidmi, kteří svou velkorysou radostí rozhodující události našich 
společných dějin zapisují do Božího Srdce!“ (Papež František, Fratelli tutti, 
54) 
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Národní úmysl 
Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb 
Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali 

proniknout radostnou zvěstí. „Vánoce jsou svátky úžasu, který se neomezuje 
jen na prchavou emoci spojenou s vnějškovostí svátku nebo s konzumní 
horečnatostí. Pokud se Vánoce zredukují jen na to, nic se nezmění: zítra to 
bude stejné jako včera, příští rok to bude stejné jako loni a tak dále. Je to, 
jako bychom se ohřáli jen na pár okamžiků u slaměného ohně místo toho, 
abychom se celou svou bytostí vystavili síle události a pochopili střed 
ohnivého tajemství Kristova narození.“ (Papež František) Modleme se tedy, 
aby se letos setkali o Vánocích byť i jen sváteční návštěvníci v našem 
křesťanském společenství s živým ohnivě milujícím Dítětem Ježíšem. 
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Úmysly mší sv. od 12. do 25. prosince 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 12. 12.           P 
 

Za † rodiče Chvátalovy, 
Novotných, přátele  
a manžela Jana 

Po 19. 12.          P      
 

Na poděkování 
s prosbou o Boží 
milost, lásku, dary 
Ducha sv. a ochranu 
v celém životě 

Út 13. 12.           K 
 

Za požehnání  
a ochranu pro Libora 

Út 20. 12.           K 
 

Za uzdravení 

St 14. 12.            P Za uzdravení vnuků  
a jejich rodiče 

St 21. 12.            P 
 

Za hospic sv. Kleofáše a 
další pomáhající 
organizace 

Čt 15. 12.           K 
 

Za † Zdenku Krafkovou, 
rodiče a DVO 

Čt 22. 12.           K 
 

Za † Františka Šimků 

Pá 16. 12.  6.30 P Za Boží milost pro  
† Josefa a Helenku 
Kadlecovy, jejich 
sourozence, rodiče  
a DVO  

Pá 23. 12.  6.30 P 
 

Za † Marii Plachou  
a  † Růženu 
Fähnrichovou 

So 17. 12.           P 
 

Za † Stanislava 
Skřivánka a DVO 

So 24. 12.   15.30 
       
                     22.00 

P: Za rodinu Přibylovu, 
ostatní příbuzné a DVO 
P: Za farnosti 

Ne 18. 12. 
 
4. neděle 
adventní 

P: Za farnosti 
 
K:  Za † Miloslavu 
Vintrovou, manžela 
Jiřího a rodiče z obou 
stran 

Ne 25. 12.  
 
Narození Páně 
 

P: Za farnosti 
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Úmysly mší sv. od 26. prosince 2022 do 8. ledna 2023 
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 4. 1. 2023. 

 

Po 26. 12.           P 
 

Volná intence Po 2. 1.               P      
 

Volná intence 

Út 27. 12.           K 
 

Volná intence Út 3. 1.               K 
 

Volná intence 

St 28. 12.            P Volná intence St 4. 1.                P 
 

Za manžele Františka  
a Marii Rohelovy  
a všechny členy jejich 
rodu 

Čt 29. 12.           K 
 

Volná intence Čt 5. 1.                K 
 

Za † Vlastimila, Jiřího  
a rodiče z obou stran 

Pá 30. 12.          P Volná intence Pá 6. 1.               P 
Mše sv. bude 
v 8:00 
 

Volná intence 

So 31. 12.           P 
 

Na poděkování So 7. 1.              P 
 

Volná intence 

Ne 1. 1. 
 
Matky Boží, 
Panny Marie 

P: Za farnosti 
Mše sv. v 9:30 
 
P:  Mše sv. v 17:00  
v proboštském kostele 
Za Boží požehnání 

Ne 8. 1.  
 
Zjevení Páně 
 

P: Za farnosti 
 
K:  Volná intence 
 


