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 Mojí drazí, 
tak rychle se blíží závěr dalšího občanského roku a přede vším oslava Narození 

Božího Syna, Ježíše Krista  - Vánoce! 

Jistě přemýšlíme, jak co nejkrásněji prožít největší oslavu v dějinách lidstva – 

příchod Božího Syna na tento svět. Narodil se, žil zde uprostřed nás a s námi, 

byl odsouzen, zemřel a vstal z mrtvých, aby nás zachránil! Tajemství Krista je 

zcela jedinečné a neopakovatelné. Buďme vděční! Bůh splnil a plní své sliby, 

protože je věrný. Čeká na odpověď každého z nás – být věrný… 

Také zkusme v této vrcholící době naplnit slova známé písně – nechme 

nerozumných hádek, nechme sporů… 

 Tímto Vánočním pozdravem děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem sloužili 

obětavě v našich farnostech po celý uplynuly rok – ať t už viditelným způsobem, 

či neviditelným – ať Vám všem Bůh bohatě žehná! 

 

Všem Vám přejí hluboký pokoj v srdci i ve Vašich rodinách a požehnaný celý příští nový rok.    

P.Ivo Valášek 

P.Jiří Špiřík 

Tomasz Zbucki 

 

Příjemné prožití vánočních svátku 

a šťastný Nový Rok 2016 přeje duchovní správa 

Zveřejněno poselství Svatého otce ke Světovému dni míru 

Vatikán. „Bůh není lhostejný! Záleží mu na lidstvu, které nikdy neopouští“. Těmito slovy začíná Poselství k příštímu Světovému dni 
míru (1.1.2016) pod titulem „Vítězstvím nad lhostejností dosáhnout míru“, které papež František podepsal osmého prosince, v den 
zahájení Svatého roku milosrdenství. Největším nepřítelem míru je naopak lidská lhostejnost, která vzniká odmítnutím Boha. Dnes 
nabyla globálních rozměrů, vysvětluje Petrův nástupce, a kromě nezájmu o Boha se projevuje také nepozorností vůči bližním a 
veškerému stvoření. Uzavírající se rok poznamenaly války a teroristické činy, pronásledování z etnických a náboženských důvodů, 
zajetí nevinných lidí a zvůle. Navzdory tomu papež vyzývá celé lidstvo, včetně jeho náboženských a politických představitelů, aby 
nepozbývalo naděje a v nadcházejícím roce 2016 se tím usilovněji zasazovalo o spravedlnost a mír. „Nesmíme ztrácet naději, že 
člověk s Boží pomocí překoná zlo a nepoddá se rezignované lhostejnosti“, povzbuzuje Svatý otec.                                          
Letošní rok, píše dále papež, byl pro církev mimořádný. Připomínala si padesáté výročí publikace koncilních dokumentů Gaudium et 
spes a Nostra aetate, které zahájily dialog církve s lidstvem a nekřesťanskými náboženstvími. V jejich duchu a v souladu s právě 

zahájeným Svatým rokem milosrdenství papež vyzývá církev k modlitbě za každého křesťana, aby dozrával k pokoře a soucitu a 
stával se hlasatelem a svědkem milosrdenství. Poselství poté analyzuje různé druhy lhostejnosti – od lhostejnosti vůči Bohu, která 
vystoupila z niterné duchovní sféry jednotlivce a zachvátila veřejnou společenskou sféru, po nezájem o bratra, který může být 
dvojího druhu. Na jedné straně informovaný postoj bez soucitu, na druhé sebestředné pohodlí a blahobyt. Prvním biblickým 
příkladem lhostejnosti je Kainův nezájem o osud svého bratra, navazuje papež na svůj loňský dokument ke Světovému dni míru 
(„Už ne otroci, ale bratři“). Zatímco Kainův postoj ztělesňuje propastný nezájem, Ábelova krev má velkou hodnotu před Božím 
zrakem. Bůh tak vystupuje jako Ten, kdo projevuje zájem o lidské osudy.                                                                              
Stejně tak vtělený Boží Syn se ztotožnil s lidstvem, vyjma hříchu, a nespokojoval se s pouhým učením zástupů, nýbrž se o ně staral, 
zejména když byly hladové (Mk 6,34-44) či bez práce (Mt 20,3). Ježíš svým zrakem objímal celé stvoření, avšak neomezoval se 
jenom na tento vjem, podotýká papež. Dotýkal se lidí, mluvil s nimi, pomáhal potřebným, dal se pohnout až k dojetí a plakal. Ježíš 
nás učí, abychom byli milosrdní jako Otec a po vzoru milosrdného Samaritána se dokázali zastavit před utrpením tohoto světa. 

Solidarita se tak stává morální ctností a sociálním postojem, který vyžaduje osobní obrácení, zdůrazňuje papež na jiném místě 
dokumentu. Zároveň se zakládá na spojeném úsilí všech výchovných a formačních subjektů – rodiny, školy, kultury a sdělovacích 
prostředků.  

V závěru poselství ke Světovému dni míru papež předkládá několik výzev, určených jednotlivcům a státním celkům. Každý člověk je 

povolán k tomu, aby rozpoznal, jak lhostejnost ovlivňuje jeho život, a vyvinul konkrétní úsilí ke zlepšení svého okolního prostředí – 
počínaje rodinou přes sousedské vztahy po pracoviště, vybízí Petrův nástupce. Státy a političtí představitelé jsou navíc vyzváni ke 
konkrétním gestům a rozhodným krokům ve prospěch nejslabších členů společnosti – vězňů, migrantů, nezaměstnaných a 
nemocných. Mají rovněž upřít zrak za své státní hranice a obnovit své vztahy s jinými národy. Zejména pak mají zabránit vtahování 
druhých národů do konfliktů a válek, které ničí nejenom jejich materiální, kulturní a sociální bohatství, nýbrž také jejich duchovní a 
morální integritu. Papež dále apeluje na vymazání státních dluhů nejchudších zemí. Jak dodává, pomoc těmto státům nemá být 
ideologicky podmíněna, nýbrž má ctít místní hodnoty, aniž by poškozovala základní a nezcizitelné právo nenarozených dětí na život.



 

Chrámová hudba o Vánocích 
V podání našeho Chrámového sboru Adama Michny, za doprovodu orchestru a varhan, zazní při mši svaté 24.12. a 25.12. 

latinské mešní ordinarium: Jakub Jan Ryba: „Missa pastoralis in B“; jako úvod mše svaté : John Reading v úpravě Jana 

Nepomuka Vitáska: „Adeste fideles“; před evangeliem pastorela J. J. Ryby „Co pastýři“; při obětování: Camille Saint-Saëns: 

„Tollite hostias“ (z Oratorio de Noël, op. 12); při svatém přijímání: : Adolphe-Charles Adam: „Ó svatá noc“ a na závěr si 

všichni zazpíváme „Narodil se Kristus Pán“. Sestry a bratři, členové chrámového sboru Vám všem přejí požehnané prožití 

svátků Narození Páně a hojnost Božího požehnání i ochrany v roce 2016. Současně také mezi sebe zvou každého, kdo rád 

zpívá a měl by možnost stát se novým členem sboru.  Všichni jsou upřímně vítáni, i ti, kdo vůbec neznají noty. Veškeré 

informace Vám ochotně podá pan sbormistr Ing. Tomáš Petrů (telefon č. 602 734 182). 

 Tříkrálová sbírka 

Tuto sbírku organizuje tak zvaná „Farní charita“, která však nemá se zdejší římskokatolickou farností vůbec nic společného. 

V J. Hradci je to ryze sociální instituce, jistě potřebná, ale, bohužel,  bez katolického duchovního zázemí a kontaktu s 

naší farností. O přípravě, organizování a uskutečnění Tříkrálové sbírky v počátku roku 2016 nic nevíme, katolická farnost se 

na tom nepodílí. 
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       P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie    K –  klášterní kostel sv. Kateřiny  
       Ranní mše sv.:  Ne 9.30 hodin, Po 7.30 hodin     J –  kostel sv. Jana Křtitele 
       Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18.00 hodin                           V – kostel sv. Václava 

                                                                                       KnP  -  kaple na proboštství 

Po 
21.12.              
KnP 

Za rodinu Kolářů, Nožínů a Plaňanských  Po           P         
28.12.         
Svátých 
Mlad‘atek            

 

Út               
22.12.       K 

Za  † Viktorii Hirschovou  Út               
29.12.        K 

 O  Boží požehnání pro sebe a své děti a jejich 

rodiny s prosbou o zdraví, štěstí a klidný život  

St               
23.12.      P 
 

 Ráno v  8.30:Za † Ludmilu Kopečnou, 

manžela , syna Karla a duše v očistci  

  
dnes večer není mše svatá 

St               P 
30.12.          

Ráno v  8.30: Za †  rodinu Prokůpkovu, a za 

† z rodiny Vorhemusovy a za †  Helenku 

Michalovou     

 dnes večer není mše svatá 

Čt              P 
24.12.       P 
Štědrý  den   

Odpoledne15.30hod: Na úmysl dárce (I.) 

Večer: 22.00 hod.:     Za farnost 

Čt             P 
31.12. 

Večer: 16.00 hod: děkovná mše svatá  za 

přijaté dobrodiní v uplynulém roce  

Pá     
25.12.       P 
Slavnost Na-
rození Páně  

Ráno v  9.30:             Za farnost 

 
dnes večer není mše svatá 

Pá              
1.1. P 
2016 

Ráno:10.30:    Za farnost  

 
dnes večer není mše svatá 

So            P 
26.12.        
Svátek sv. 
Stěpana   

Ráno v  9.00:              
Za  živě a zemřelé z rodiny Krátkých  

So 
2.1.        P  

Večer: 17.00 hod 

Ne             P 
27.12.       K 
Svátek svaté 

rodiny  

Ráno: Za farnost 

Večer:  Na dobrý úmysl  

Ne              P 
3.1.        K 

Slavnost 
Zjevení Páně  

Ráno: Za farnost 

Večer:  Za milost a Boží požehnání, zdraví 

duše i těla  pro syna a všechny v rodině   

 
Po            
4.1.           P 

 Po            
11.1.    KnP  

  

Út              
5.1.           K   

Na úmysl dárce (I.) Út          
12.1.         K 

 Na úmysl dárce (I.) 

St              P 
6.1.         

Za Annu a Františka Valáškovy  St              
13.1.    KnP      

Za † z rodiny Kolínovy, Hlávkovy a 

Glükseligovy  

Čt               K 
7.1. 

Za † Annu Kopáčkovou  Čt              
14.1.          K 

 

Pá              P 
8.1. 

 Za †  Vlastislavu Šěbelovu, manžela a 

oboje rodiče  

Pá         
15.1.          P 

 Za živé a † z rodiny Ševečkovy  

So            
9.1.          P 

   So            
16.1.          P 

 

Ne              P       
10.1 .        K 

Svátek Křtu 
Páně 

Ráno: Za farnost 

Večer:   

Ne              P 
17.1.          K 

2. neděle 
v mezidobí   

Ráno: Za farnost 

Večer:    Za † kmotry: Antonína, manželku 

Marii, oboje rodiče Broukalovy a duše 

v očistci.  
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Vánoce 2015 - 16 
Den Datum Hodina  
Neděle 20.12.  

       9.30 

      18.00 

4. neděle adventní – obvyklý pořad bohoslužeb  

  Proboštský chrám- mše svatá 

   klášterní kostel   -  mše svatá 

Pondělí 21.12.       7.00 Proboštská kaple  –  mše svatá  

Úterý 22.12.      

      15.30 

     17.00 

 18.00 

Svátek  Výročí  posvěcení  českobudějovické katedrály  

Proboštství –  sál v přízemí – setkání sekulárního řádu sv. Františka 

Klášterní kostel - příležitost k předvánoční svaté zpovědi     

  Klášterní kostel  - mše svatá 

Středa 23.12.  8.30 

    

      17.00 

Proboštský chrám  -  mše svatá, po ní stavění a zdobení vánočních stromků,k tomu zveme i děti, které už mají 

prázdniny 

Náměstí Míru -  skauti zde budou rozdávat  Betlémské světlo   

                                                               POZOR: Dnes večer není mše svatá  

Čtvrtek 24.12.        15.30 

  

       21.30 

       21.30 

       22.00 

         0.00 

Proboštský chrám –   první vánoční mše sv. se zaměřením na rodiče s dětmi  

 zpívá a hraje skupina „Petrovy klíče“ 

Proboštský chrám – zpěv koled (texty budou rozdány na lavicích) 

 televize NOE – přímý přenos mše sv. s papežem Františkem z Vatikánu  

Proboštský chrám – slavná mše svatá,  doprovázená zpěvem Chrámového sboru Adama Michny s orchestrem 

  ČT 2 – přímý přenos půlnoční mše sv. ze Strahova v  Praze  

Pátek 25.12.  

       9.30 

      10.00 

      11.55 

Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční – zasvěcený svátek 

proboštský chrám  -  slavná mše svatá, doprovázená zpěvem chrámového sboru 

Televize NOE – přímý přenos vánoční mše svaté z Dolní Lutyně 

 ČT 2 a také televize NOE – přímý přenos papežského požehnání „Urbi et Orbi – Městu a Světu“, při kterém je 

možno získat plnomocné odpustky                              POZOR: dnes večer není mše svatá 

Sobota  26.12.  

    9.00 

       10.30 

       

Svátek svatého Štěpána, prvomučedníka  

proboštský chrám  -  mše svatá        

Televize NOE – přímý přenos mše svaté           

POZOR: dnes večer není mše svatá 

Neděle   27.12.    

 

          9.30 

        

         10.00 

         18.00 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa – obvykly nedělní pořád bohoslužeb  

(letos nelze liturgicky slavit svátek sv. Jana Evangelisty) 

 proboštský chrám – mše svatá, při ní po kázání obnova manželských slibů,srdečně zveme k účasti manželské 

páry, které mají řádně uzavřený církevní sňatek 

Televize NOE – přímý přenos mše svaté s papežem Františkem z Vatikánu 

   klášterní kostel – mše svatá (první vánoční mše sv. v tomto kostele) 

Pondělí  28.12.           8.30  Proboštský chrám – mše svatá ze Svátku sv. Mláďátek, mučedníků,  

Úterý 29.12.         18.00 klášterní kostel  -  mše svatá 

Středa 30.12.          8.30. 

 

Proboštský chrám – mše svatá, po ní: vánoční posezení se seniory v kavárně 

 na proboštství, všichni jste srdečně zváni                    POZOR: Dnes večer není mše svatá 

Čtvrtek 31.12.  

         13.00 

       

 

         16.00 

Sedmý den v oktávu Narození Páně 

Mnich u Kamenice nad Lipou (kostel) – „Půjdem spolu do Betléma“ – společné  putování  pro rodiny s dětmi do 

nedaleké vesničky Betlém, pouť vede P. Václav Šika, hudbou doprovází skupina „Petrovy klíče“. Více informací 

bude na plakátku v kostele.  

 proboštský chrám – děkovná mše svatá na závěr občanského roku 2015, výstav Nejsvětější svátosti, adorace, 

prosby o Boží pomoc a ochranu v roce 2016, svátostné požehnání 

Pátek  1.1. 

2016 

    

 

        l0,30   

       18.00      

Slavnost Matky Boží Panny Marie – zasvěcený svátek 

Oktáv Narození Páně, Světový den modliteb za mír 

proboštský chrám - slavná mše svatá, doprovázená zpěvem chrámového sboru 

ČT 2 – přímý přenos novoroční ekumenické bohoslužby      POZOR: dnes večer není mše svatá 

Sobota 2.1.          9.00    

       17.00 

   18.00 

Domov seniorů v Otíně – pastorační návštěva   

proboštský chrám – mše svatá s nedělní platností spojena se  křtem Štěpána Haška  

Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru 

Neděle 3.1.    

        9.30 

     18.00 

Slavnost Zjevení Páně     

   proboštský chrám – mše svatá, žehnání tříkrálové vody, kadidla a křídy 

   klášterní kostel - mše svatá, žehnání tříkrálové vody, kadidla a křídy 

Pondělí  4.1.       7.30 proboštský chrám  -  mše svatá 

Úterý 5.1.       18.00  Klášterní kostel  – mše svatá    

Středa 6.1.       18.00 

      18.30 

Proboštský chrám – mše svatá  

Proboštství –  sál v přízemí –  setkání Focolare 

Čtvrtek       7.1.  17.00 

 18.00 

 20.00 

Klášterní kostel – výstav Nejsv. Svátosti, adorace 

Klášterní kostel  - mše svatá 

Proboštská kaple   - modlitba mužů  

Pátek 8.1. 18.00 

19.00 

proboštský chrám  -  mše svatá 

Kulturní dům Střelnice – spolek Hippolyt pořádá 7. nekuřácký ples, vhodný také pro rodiny s dětmi. Jste srdečně 

zváni. 

Sobota  9.1. 17.00 

18.00 

Proboštský chrám – mše svatá s nedělní platností  

Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru 

Neděle 10.1.    Svátek Křtu Páně  - konec liturgické doby vánoční. Pořad bohoslužeb jako v neděli 3.1. 

Pondělí 11.1.      

    7.30 

Dnešním dnem začíná první část liturgického mezidobí 

 kaple na proboštství – mše svatá, po ní prosíme o pomoc při odstraňování vánoční výzdoby v proboštském chrámu 

Čtvrtek 14.1.  

20.00 

 klášterní kostel – bohoslužby jako 7.1. 

Proboštská kaple   - modlitba mužů 

Sobota 16.1. 9.00 

18.00 

Domov seniorů v Otíně – pastorační návštěva  

Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru 

Neděle 17.1.  2. neděle v mezidobí  ––  pořad  bohoslužeb jako 3.1. 

 


