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  2-3/2023 

XXVIII. ročník 
  

 
 
 

 
 
 
 

22. ledna 2023 

 

Liturgické mezidobí 
 

 
Bl. Bedřich Bachstein a druhové 

Mimo liturgické doby, které mají svůj vlastní ráz, zbývá v ročním okruhu 
ještě 33 nebo 34 týdnů, kdy se tajemství Kristova života a poslání neoslavuje 
z určitého hlediska, nýbrž spíše v celé jeho plnosti. Zvláště to platí o nedělích. 
Toto období se nazývá liturgické mezidobí. 

Liturgické mezidobí začíná v pondělí po neděli následující po 6. lednu a 
trvá až do úterý před začátkem doby postní. Znovu začíná v pondělí po 
neděli Seslání Ducha svatého a končí před 1. nešporami 1. neděle adventní. 
Podle tohoto uspořádání se užívá liturgických textů uvedených pro neděle i 
všední dny tohoto období v misálu a v breviáři. 

(Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 43-44) 
Používá se zelená liturgická barva, o slavnostech a svátcích Páně barva 

bílá. V neděli se závazně berou liturgické texty připadající na neděli. 
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Z liturgického kalendáře: 
Nedělní cyklus čtení A, první cyklus feriálního lekcionáře. 

 

Neděle 22. 1.  – 3. neděle v mezidobí 

Úterý  24. 1.  – památka sv. Františka Saleského, biskupa  

     a učitele církve 

Středa  25. 1.  – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola 

Čtvrtek 26. 1.  – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

Sobota  28. 1.  – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze  

     a učitele církve 
 

Neděle 29. 1.  – 4. neděle v mezidobí  
 

Úterý 31. 1.   – památka sv. Jana Boska, kněze 

Čtvrtek 2. 2.   – svátek Uvedení Páně do chrámu 

Pátek 3. 2.  – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 
 

Neděle 5. 2.  – 5. neděle v mezidobí  

 

Pondělí 6. 2.  – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 

Pátek 10. 2.  – památka sv. Scholastiky, panny 

Sobota 11. 2.  – památka Panny Marie Lurdské 

 

Neděle 12. 2.  – 6. neděle v mezidobí  

 

Středa 15. 2.  – bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků 

 

Neděle 19. 2.  – 7. neděle v mezidobí  
 

 
Oznámení: 

 
Senior klub na proboštství 
Srdečně zveme všechny dříve narozené k dalším přátelským setkáním na 
proboštství – tentokrát 1. 2. a 15. 2., vždy ve středu od 9.00 hod. 
v kavárničce. Program bude zajištěn. 
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Tematická setkání pro manžele 
Manžele bez ohledu na věk či délku manželství zveme ve středu 25. 1. po 
večerní mši sv. (přibližně od 18.45) na první ze série čtyř přednášek 
o partnerských vztazích, které připravilo Pastorační středisko při Biskupství 
českobudějovickém. První setkání má téma "Pečovat o vztah, jako pečujeme 
o naše dítě". 
 
Vikariátní schůze 
Ve čtvrtek 26. ledna se v Jindřichově Hradci uskuteční vikariátní schůze. 
Kněží našeho vikariátu budou slavit koncelebrovanou mši sv. od 9.30 hod. 
v proboštském kostele. Farníci jsou srdečně zváni. Večerní mše sv. v tento 
den již nebude. 

 
Mše sv. pro rodiny s dětmi 
Příští mše sv. se zaměřením pro rodiny s dětmi se uskuteční v neděli 29.1. od 
9.30 hod. v proboštském kostele. Další termín je předběžně plánován na 
neděli 19.2. 
 
Setkání františkánů 
V úterý 31. ledna se v kavárničce na proboštství koná setkání přátel 
františkánského řádu. Začátek je od 15.00 hod. 
 
Ekumenická bohoslužba – změna času mše sv. 
Společná modlitba za jednotu křesťanů za účasti církví působících 
v Jindřichově Hradci a okolí se uskuteční ve středu 1. února v evangelickém 
kostele v parku. Začátek je od 18.00 hod. Z důvodu této bohoslužby bude 
mše sv. v proboštském kostele sloužena již ráno od 8.00 hod. a večerní mše 
sv. nebude. 
 
Hromnice 
O svátku Uvedení Páně do chrámu ve čtvrtek 2. února začne mše sv. 
obřadem žehnání svící v křížové chodbě klášterního kostela sv. Kateřiny a 
poté bude následovat průvod se svícemi. 

 
Svatoblažejské požehnání 
Tradiční požehnání s prosbou o zdraví těla i duše na přímluvu svatého 
biskupa a mučedníka Blažeje budeme udílet v den jeho památky, tj. v pátek 
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3. února po večerní mši sv. v proboštském kostele. Adorace před Nejsvětější 
svátostí oltářní, náležející k prvnímu pátku, bude již od 17.00 hod. 
 
Mše v Roseči a Číměři 
V sobotu 28. ledna bude od 15.00 hod. mše v Roseči. 4. února bude sloužena 
mše sv. v číměřském kostele. Tentokrát ji bude slavit P. Martin Bětuňák 
z Třeboně. Na závěr bude udíleno svatoblažejské požehnání. Začátek je od 
15.00 hod. 

 
Pouť ke cti bl. Bedřicha Bachsteina 
V sobotu 11. února se koná pěší pouť do Horní Pěny ke cti bl. Bedřicha 
Bachsteina a dalších františkánských mučedníků. Poutníci vyjdou v 12.30 
hod. od kláštera sv. Kateřiny. Poutní mše bude slavena v Horní Pěně od 
15.00 hod. V případě velmi špatného počasí se pěší putování ruší a sejdeme 
se až na mši v pěněnském kostele. Večerní mše sv. v J. Hradci v tento den 
nebude. Při mši sv. bude udílena svátost pomazání nemocných starším a 
nemocemi souženým farníkům u příležitosti památky Panny Marie Lurdské, 
světového dne nemocných. 
 
Kněžský den – změna bohoslužeb 
V úterý 14. února se koná kněžský den ve Štěkni. Vzhledem k účasti 
duchovních na tomto setkání nebude v uvedeném termínu v Jindřichově 
Hradci a v Kunžaku mše sv. 
 
Mše za pomáhající organizace 
Ve středu 15. února od 18.00 hod. bude v proboštském kostele sloužena mše 
sv. za pomáhající instituce v J. Hradci. 
 
Setkávání maminek s nejmenšími dětmi 
Maminky s dětmi se pravidelně scházejí ve čtvrtek ve farní kavárničce. 
Nadále ovšem budou setkání v pozměněném čase, a to od 16.00 hod. Pro 
podrobnější informace kontaktujte Jitku Košťálovou (tel. 724 922 764). 
 
Masopust a vepřové hody 
Společně se starosty obcí, které z J. Hradce duchovně spravujeme, zveme na 
masopust a vepřové hody. Masopust ve Člunku bude zahájen v sobotu 11.2. 
ve 13.00 hod. žehnáním maškar na návsi mezi obecním úřadem a kostelem. 
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Následovat bude mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého. Masopust 
v Deštné začne v sobotu 18.2. v 8.00 hod. průvodem maškar od hasičské 
zbrojnice. Ve stejný den budou od rána probíhat vepřové hody v Číměři na 
návsi za účasti místopředsedy poslanecké sněmovny PČR Ing. Jana Bartoška.  
 
Dovolená farního vikáře 
Od pondělí 30. ledna do pátku 10. února bude čerpat farní vikář P. Miroslav 
Štrunc dovolenou. Z tohoto důvodu nebudou mše sv. ve všední dny 
v Deštné, Strmilově a Kunžaku. 

 
Výzva – kapličky 
Rádi bychom požádali všechny, kdo zamýšlejí uspořádat příležitostné 
bohoslužby v kaplích v okolních obcích, aby nám to již nyní nahlásili na 
proboštství a domluvili si s námi termíny, abychom s tím mohli počítat. 

 
 

Přehled o udělování svátostí v Jindřichově Hradci v roce 2022 
 
- svátost křtu byla udělena 20 dětem 

a 2 dospělým 
- první svaté přijímání bylo uděleno 

16 prvokomunikantům 
- biřmovaní byli u nás celkem 2 

dospělí 
- svátost manželství uzavřely 3 

manželské páry 
- svátost pomazání nemocných 

přijalo individuálně 40 osob a při 
hromadném slavení 25 nemocných 
farníků 

- katolických pohřebních obřadů bylo 
celkem 44 

- výuku náboženství v roce 2022 v 
našem městě navštěvovalo celkem 30 
dětí. 
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VÝSLEDKY VOLEB DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI: 
 
Při volbách ve dnech 14. a 15. ledna 2023 bylo odevzdáno celkem 190 

hlasovacích lístků, z nichž jeden byl neplatný. Do pastorační rady farnosti byli 
zvoleni následující kandidáti: 

1/ HEGER, Miloš ml. – 143 hlasů, 2/ SLAVÍKOVÁ, Jana – 136 hlasů, 
3/ KUBÁTOVÁ, Věra – 127 hlasů, 4/ HEGER, Miloš st. – 114 hlasů, 
5/ BLAŽKOVÁ, Drahomíra – 107 hlasů, 6/ ŠIMEK, Ondřej – 99 hlasů. 

Náhradníky pak byli zvoleni: 

7/ DUŠEK, Jiří – 87 hlasů, 8/ TŮMOVÁ, Eva – 82 hlasů, 9/ KLAŠKOVÁ, 
Marie – 78 hlasů, 10/ VANĚK, Martin – 71 hlasů, 11/ KOSÍK, Jaroslav – 68 
hlasů. 

Hlasy sčítala dne 19. ledna 2023 komise ve složení Ivo Prokop, Miroslav 
Štrunc, Marie Petrů a Jaroslav Krafka. 

(Poznámka: dalšími členy na základě vykonávané služby jsou: Jaroslav 
Jizba – kostelník, Tomáš Petrů – regenschori, Marie Petrů – pastorační 
asistentka, Magdaléna Horváthová – stavební technička, Karolína Píchová – 
ředitelka Charity, Vladimír Slavík mladší – předseda spolku Hippolyt) 

Zvoleným členům farní rady blahopřeji a těším se na spolupráci. Všem 
kandidátům i voličům děkuji za účast. V co nejkratší době bude svoláno 
ustavující zasedání pastorační rady. 

  
Probošt Ivo Prokop 

 
Tříkrálová sbírka 2023 

 
Před uzávěrkou zpravodaje nebyly sečteny ještě pokladničky ve dvou obcích. 
Neúplný výsledek Tříkrálové sbírky 2023 zatím činí neuvěřitelných 481 767 
korun. Z této částky se 143 949 korun vybralo v Jindřichově Hradci. V kostele 
Nanebevzetí Panny Marie obsahovala kasička 4700 korun a v kostele sv. 
Kateřiny 2827 korun. Celkem bylo zapečetěno 156 kasiček. Všem dárcům a 
dobrovolníkům srdečně děkujeme! 
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Úmysly mší sv. od 23. ledna do 5. února 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 

 

 

 

 

 

 

 

Po 23. 1.             P 
 

Za děti a jejich rodiny Po 30. 1.             P      
 

Za kněze a nová 
duchovní povolání 

Út 24. 1.             K 
 

Za † Marka Osowského 
a rodiče 

Út 31. 1.             K 
 

Za dary Ducha svatého 
 

St 25. 1.              P Za rodinu Mráčků a 
Hešíků 

St 1. 2.       8.00 P 
Večerní nebude 

Za † členy rodiny 
Špirkovy a Maiwaldovy 

Čt 26. 1.             P 
Mše sv. bude 
v 9.30 hod. 
v proboštském 
kostele. 

Za rodinu Svobodovu, 
Zítkovu a Cimbálníkovu 
 
Večerní mše sv. 
nebude 

Čt 2. 2.             K 
 

Za † Marii Vintrovou, 
manžela Josefa a 
sourozence z obou 
stran 

Pá 27. 1.            P Za Vlastu Bezemkovou 
a Adolfa Veitha 

Pá 3. 2.            P 
 

Za † Ladislava 
Veselého, rodinu 
Vytiskovu, Veselých, 
Janákovu 

So 28. 1.            P 
 

Za živé i † z rodiny 
Průchovy 

So 4. 2.             P 
 

Za † Hanku 
Řimnáčovou 

Ne 29. 1. 
 
4. neděle v 
mezidobí 

P: Za farnosti 
 
K: Za † Jana Kadlece, 
manželku Anežku a 
rodiče z obou stran 

Ne 5. 2.  
 
5. neděle v 
mezidobí 
 

P: Za farnosti 
 
K: Za † manžela a DVO 
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Úmysly mší sv. od 6. do 19. února 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 15. 2. 2023. 

 

Po 6. 2.               P 
 

Za nová kněžská 
povolání a na dobrý 
úmysl 

Po 13. 2.             P      
 

Za † Aloise a Pavla 
Markovy 

Út 7. 2.               K 
 

Na poděkování za 
všechny dary 

Út 14. 2.              
Kněžský den ve 
Štěkni. Mše sv. 
nebude. 

 
 

St 8. 2.                P Za † manžela a DVO St 15. 2.              P 
 

Za pomáhající instituce 

Čt 9. 2.               K 
 

Za živé i † z rodiny 
Jandovy a Geistovy 

Čt 16. 2.             K 
 

Za † rodinu Varousovu, 
Vránkovu, Veselých a 
DVO 

Pá 10. 2.             P Za † manžela, oboje 
rodiče, Dr. Pavla a DVO  

Pá 17. 2.            P 
 

Za nenarozené děti 
z naší rodiny 

So 11. 2.  Horní 
Pěna 15.00  
V J.H. mše 
nebude !!!        

Za † rodiče, manžela, 
sestru a DVO 

So 18. 2.             P 
 

Za živé i † z rodiny 
Filsochovy a Jelínkovy 

Ne 12. 2. 
 
6. neděle v 
mezidobí 

P: Za farnosti 
 
K: Volná intence 

Ne 19. 2.  
 
7. neděle v 
mezidobí 
 

P: Za farnosti 
 
K: Volná intence 


