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13. března 2016
PRAEPOSITURAE NOVODOMENSIS
ZPRAVODAJ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI V JINDŘICHOVĚ HRADCI

Trestání snášel pro náš pokoj, jeho ranami jsme uzdraveni
Iz 53,5
Mojí drazí
Na cestě k naší věčnosti nás církev provází. I když mnozí o tom pochybují anebo zcela
tímto opovrhují, každodenní zkušenost s tímto darem hovoří zcela pro Ni.
Slovo Velikonoce – jak rozdílný může být také pohled na to, co lidstvo v pohledu na Krista
smí slavit. Velikonoce jsou především událostí – prožívat s obrovským profitem pro sebe sama
„jak dobrý je Pán“. Už prorok Izaiáš zvěstuje uzdravující sílu v Božím služebníkovi – jeho
ranami jsme uzdravení!!! Bůh nedělá žádnou polovičatou práci. Uzdravuje tělo od našich
nemocí, uzdravuje duši, odpouštěním našich hříchů. Prožívání Kristových ran, vede jen k hlubší vděčnosti za dar
vykoupení. Asi těžko něco takového prožívá ten, kdo se nemodlí křížovou cestu, či bolestný růženec …
A pak už jen povrchní vyznání hříchů ve svátosti smíření v podstatě uvolní cestu k povrchnímu vztahu s Kristem
a bližními.
Zvláště v tomto roce Božího milosrdenství dejme veškerý prostor našeho srdce k dispozici Bohu –
a nebudeme zklamáni! Požehnané Velikonoce Vám všem vyprošují
P. Ivo Valášek P. Jiří Špiřík j.Tomasz Maciej Zbucki
Bohoslužby ve Svatém týdnu a na Velikonoce
v Jindřichově Hradci a ve farnostech odtud spravovaných – 2016
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5.neděle postní
Výroční den zvolení papeže Františka v roce 2013
proboštský chrám – mše svatá
klášterní kostel(chodba) - pobožnost křížové cesty
klášterní kostel - mše svatá
kaple na proboštství – mše svatá
klášterní kostel - mše svatá
Proboštský chrám- pobožnost křížové cesty
Proboštský chrám- mše svatá
Proboštství – sál v přízemí – setkání Focolare
klášterní kostel - výstav Nejsvětější svátosti, adorace, příležitost ke svátosti smíření
klášterní kostel - mše svatá
kaple na proboštství – modlitba mužů
Proboštský chrám – pobožnost křížové cesty
Proboštský chrám - mše svatá
kaple na proboštství - společná modlitba matek
Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie
Proboštský chrám - mše svatá
Pobožnost křížové cesty v parku
POZOR: dnes večer nebude v Jindř. Hradci mše svatá
Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru
Květná neděle - začátek svatého týdne
1. výročí jmenování P. Vlastimila Kročila biskupem naší diecéze. Pořad bohoslužeb jako v neděli 13.3.
Pondělí Svatého týdne - pořád bohoslužeb jako 14.3.
Úterý Svatého týdne
příležitost ke svátosti smíření
klášterní kostel - mše svatá
Středa Svatého týdne
Proboštský chrám - příležitost ke svátosti smíření
Proboštský chrám – pobožnost křížové cesty, po ní mše svatá
Zelený čtvrtek
Proboštský chrám – mše svatá na památku poslední Večeře Páně, (doprovází chrámový sbor)
Velký pátek – den přísného postu, letos poprvé den pracovního klidu
(Slavnost Zvěstování Páně se překládá na pondělí 4.4.)
Otevření proboštského chrámu po celý den k možnosti tiché adorace
Domov seniorů v Otíně – pastorační návštěva
Proboštský chrám - zahájení křížové cesty zaměřené především pro děti a její pokračování parkem ke
kostelu sv. Jakuba (kdyby počasí nevyhovovalo, bude v kostele). Doporučuje se, aby si děti vzaly sebou
řehtačky, s nimi budeme řehtat cestou zpět, tj. okolo 12. hodin, kdy křížová cesta přibližně bude končit.
proboštský chrám – pobožnost křížové cesty, jako bezprostřední duchovní příprava na velkopáteční
liturgické obřady
Proboštský chrám – liturgické obřady Velkého pátku (doprovází chrámový sbor).
Bílá sobota
Večer začíná liturgická doba velikonoční a ta končí 15.5.2016
Otevření proboštského chrámu po celý den k možnosti tiché adorace
Proboštský chrám – liturgické obřady vigilie slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně – prosíme o co nejhojnější účast!
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
POZOR: v noci začíná letní čas, večer před spaním si posuňte hodiny o l hodinu dopředu
Proboštský chrám – slavná mše svatá s doprovodem chrámového sboru a orchestru.
Pondělí velikonoční
Proboštský chrám - mše svatá (dnes večer mše sv. nebude)
pořad bohoslužeb jako v úterý 15.3.
Proboštský chrám – mše sv.
Klášterní kostel – výstav Nejsvětější svátosti, adorace
Klášterní kostel – mše svatá
První páte v měsíci dubnu, den zvláštní úcty k Nejsvětějšímu Srdci Páně
proboštský chrám – mše sv.
Dnes se koná vikariátní pouť do Dobré Vody u Nových Hradů,
Masarykovo náměstí – odjezd autobusu, návrat do J. Hradce okolo 18té hodiny, bližší informace viz na
následující stránce
POZOR: dnes večer nebude v Jindř. Hradci a ani v okolních farnostech mše svatá
2. neděle velikonoční – Neděle Božího milosrdenství
Proboštský chrám – mše svatá se zaměřením na rodiny s dětmi
klášterní kostel – mše svatá.
Slavnost Zvěstování Páně (přeloženo z Velkého pátku 25.3.)
Proboštský chrám – mše svatá
pořad bohoslužeb jako v úterý 15.3.
pořad bohoslužeb jako ve středu 30.3.
pořad bohoslužeb jako ve čtvrtek 31.3.
pořad bohoslužeb jako v pátek 1.4.
Proboštský chrám – mše svatá s nedělní platností
Proboštský chrám – koncert postní a velikonoční duchovní hudby, viz pozvání a bližší informace na další straně

3. neděle velikonoční
Pořad bohoslužeb jako v neděli 27.3. (bez zpěvu chrámového sboru)

Prosba duchovní správy farnosti, která také všem předem děkuje.
Prosíme ty, kteří jsou ochotni adorovat a současně hlídat otevřený proboštský chrám na Velký pátek a Bílou sobotu, aby se včas zapsali v sakristii.
Také prosíme, aby se zde přihlásili k obřadu umývání nohou při mši svaté na Zelený čtvrtek nejen muži, ale podle přání papeže Františka letos poprvé
mají možnost přihlásit se i ženy.

Vikariátní pouť do Dobré Vody u Nových Hradů ke Svaté bráně Božího milosrdenství
Zveme Vás na tuto pouť, organizovanou duchovními jindřichohradeckého vikariátu. Z Jindř. Hradce bude odjezd autobusu ve 12,00 hodin z Masarykova
náměstí, v kostele v Dobré Vodě bude od 14,00 hodin koncelebrovaná mše svatá. V Dobré Vodě u Nových Hradů je možno, po projití „Svatou branou“ a
po splnění předepsaných podmínek, pokusit se získat plnomocné odpustky. Je třeba se včas přihlásit a současně zaplatit jízdné v částce 150 Kč za osobu.

Pozvání na velikonoční koncert duchovní hudby
Chrámový sbor Adama Michny Vás zve na koncert, který se uskuteční v sobotu 9.4.2016 od 18ti hodin (po mši svaté) v proboštském chrámu. V podání
členů sboru zazní skladby doby postní (většinou bez doprovodu), ale i radostné skladby velikonoční s doprovodem varhan a orchestru. Všichni jste
srdečně zváni, vstupné je dobrovolné, nenechte si ujít příležitost vyslechnout opravdu kvalitní hudbu !!!

Křížová cesta v parku
Vážení farníci, prošli jste v této postní době křížovou cestu a rozjímali nad ní? Obnovme starou tradici a připojte se k nám při pobožnosti křížové cesty
kamenných statui, vedoucích parkem za řekou Nežárkou až ke kostelu sv Jakuba. Sejdeme se v sobotu 19.března ve 14 hod. u prvního zastavení.
Srdečně Vás zvou akolyté J.Jizba a F.Kotrba. V případě nepříznivého počasí se sejdeme v proboštském kostele.

Pozvání do „farní kavárničky“
Spolek Hippolyt (www.hippolyt-jh.cz) Vás srdečně zve každou neděli po dopolední mši svaté do „farní kavárničky“ na Proboštství.
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P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie
Ranní mše sv.: Ne 9.30 hodin, Po 7.30 hodin
Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18.00 hodin

Po
14.3.
Út
15.3.
St
16.3.
Čt
17.3.

Za dar víry pro děti
KnP

Pá
18.3.
So
19.3.

Za Bohumíra Ćecha, celé přátelstvo a duše
v očistci
Za Emu a Miroslava Haškovy a celý rod

K
P

Za † Františka, Annu, Vlastimila
Beránkovy a za Annu Vaněčkovou

K

Za † z rodin Čejkovy a Jizbovy a duše
P

v očistci

Května
neděle

Po
28.3.

Čt
31.3.
Pá
1.4.
So
2.4.
Ne
3.4 .

Pá
25.3.

Ne
27.3.

oboje rodiče, Josefu Kubíkovou,
manžela, rodiče a duše v očistci

P

P

K Za † Růženu Fähnrichovou
P

Za † z rodin Jizbovy a Čejkovy
Mše není

P Ráno: Za farnost
K Večer: Za milost Boží pro duši Anny

2.neděle
velikonoční

Linhartové

Na úmysl dárce (I)

O

O

O

O

O

Za farnost

Bílá sobota

P
K

Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně

P

Slavnost Zvěstování Páně

Za † rodiče Jandovy, jejich děti, za Josefa

Za dar víry pro rodinu

P

Za † Milenu Neumannovou a její rodiče a Po
4.4.
bratra

K Geista a vnučku Hanu
P Za kmotřenku Martinku

Za † rodiče Měkutovy a duše v očistci
Za † Miloše Plachého

K
P

Velký pátek

P Ráno: Za farnost
K Večer: Za Josefa Bejdu, sourozence,

P

KnP

Zelený čtvrtekv
neděl

So
26.3.

Pondělí
velikonoční

Út
29.3.
St
30.3.

Po
21.3.
Út
22.3.
St
23.3.
Čt
24.3.

Za † Josefu Kubíkovou, manžela, oboje
rodiče a za † Josefa Bejdu, manželku,
rodiče a duše v očistci

P

Slavnost sv.
Josefa

Ne
20.3.

K – klášterní kostel sv. Kateřiny
J – kostel sv. Jana Křtitele
V – kostel sv. Václava
KnP - kaple na proboštství

Út
5.4.
St
6.4.
Čt
7.4.
Pá
8.4.
So
9.4.
Ne
10.4.

Ráno: Za farnost
Večer: Za Marii Korandovou, jejího
manžela, sestry Zdenu a Věru a za jejich
rodiče

Ráno v 9.00 hodin: Za † Zdenka Hejdu a
jeho rodiče a kmotru
Za † Michala Šulku a neteř Marii

K
P

Za † pana Václava Štrupla a rodinu
Štruplovou
Za † Josefa Veverku

K

Za † Karla a Ludmilu Kořínkovou
P
P
P Ráno: Za farnost
K Večer: Na poděkování za záchranu a

5. neděle
postní

s prosbou o další Boží požehnání

Další číslo farního zpravodaje vyjde v neděli 10. dubna 2016
Vydává Proboštství v Jindř. Hradci, Kostelní 74/I. Zde se také přijímají Vaše příspěvky do farního zpravodaje. www.proboststvi-jh.cz
Číslo telefonů na proboštství: 384 361 690, mobil P. Ivo Valášek: 731 402 928, mobil j. Tomasz Zbucki: 721 850 039

Proboštský chrám Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci

H U D B A

O

V E L I K O N O C Í C H

Sbormistr a dirigent: Ing. Tomáš Petrů

Varhanní doprovod: Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.

20. března 2016 - KVĚTNÁ NEDĚLE - 9,30 hodin
úvodní zpěv
průvod
před pašijemi
pašije

závěr

František Picka
Kancionál č. 318
František Picka
Gregoriánský chorál
Zdeněk Pololáník
Kancionál č. 502
Adam Václav Michna
Šteyerův kancionál
Kancionál č. 720
Jan Hanuš

úvodní zpěv
mešní ordinarium
před evangeliem
obřad umývání
nohou
obětování
sv. přijímání
průvod

Kancionál č. 717
Kancionál č. 503
Bratrský zpěvník
gregoriánský chorál
Maurice Duruflé
Šteyerův kancionál
Kancionál č. 717
Kancionál č. 704 (sl.1,5,6)

před obřady
před pašijemi
pašije

Adam Václav Michna
Adam Václav Michna
Gregoriánský chorál
Gregoriánský chorál
Karel Douša
Svatojánský kancionál
Kancionál č. 317
Kancionál č. 727
Kancionál č. 304
Bohuslav Korejs
Adam Václav Michna

mešní ordinarium
obětování
sv. přijímání

Hosana Synu Davidovu
Kriste Králi, dárce spásy
Nastala tma
Pašije podle svatého Lukáše
sbory k pašijím podle sv. Lukáše
Ordinarium Jos. Olejníka (bez Kyrie, Gloria)
Rozvažování na kříži visícího Pána Krista
Chval duše bohabojná
Útěcho duše mé
Podle kříže Matka stála

chrámový sbor
zpěv lidu
chrámový sbor
3 mužské hlasy
chrámový sbor
zpěv lidu
chrámový sbor
chrámový sbor
zpěv lidu
chrámový sbor

24. března 2016 - ZELENÝ ČTVRTEK - 18,00 hodin
Sione, chval Spasitele (3 sloky)
Ordinarium Karla Břízy (bez Creda)
Ty v poslední jsi ještě noc
Antifona "Kde je opravdová láska"
Ubi caritas
Vzácná oběť se Ti chystá
Sione, chval Spasitele (4. sloka a další)
Chvalte, ústa (nápěv č. 705 - gregor.chorál)

zpěv lidu
zpěv lidu
chrámový sbor
chrámový sbor
chrámový sbor
chrámový sbor
zpěv lidu
zpěv lidu

25. března 2016 - VELKÝ PÁTEK - 16,00 hodin

uctívání kříže
sv. přijímání
po obřadech

Rozjímání umučení Syna Božího
Žalostná postní tragedie
Pašije podle svatého Jana
Sbory k pašijím (úprava František Holík)
Výtky Spasitelovy
Ó můj drahý Jezu Kriste
Svatý kříži, tebe ctíme
Kde jsi, můj Ježíši
Hořké muky Pána svého
Díkůčinění po sv. přijímání (Duše Kristova)
Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného

chrámový sbor
chrámový sbor
3 mužské hlasy
chrámový sbor
chrámový sbor
chrámový sbor
zpěv lidu
zpěv lidu
zpěv lidu
chrámový sbor
chrámový sbor

26. března 2016 (sobota) - OBŘADY VIGILIE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - 20,00 hodin
mešní ordinarium
mše svatá
při křtu
závěr

Kancionál č. 503
Kancionál č. 401
Kancionál č. 906
Kancionál č. 407

Ordinarium K. Břízy (bez Kyrie a Creda)
Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz
Buď Bohu chvála, dík a čest
Vesel se, nebes Královno

zpěv lidu
zpěv lidu
zpěv lidu
zpěv lidu

27. března 2016 - NEDĚLE VELIKONOČNÍ - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - 9,30 hodin
(CHRÁMOVÝ SBOR ADAMA MICHNY ZPÍVÁ S DOPROVODEM VARHAN A ORCHESTRU)
úvodní zpěv
Samuel Mikulka
Vstalť jest
chrámový sbor
mešní ordinarium
Wolfgang Amadeus Mozart
Missa solemnis in C „Missa Aulica“ (KV337) chrámový sbor
sekvence
Kancionál č. 406
Velikonoční oběti
zpěv lidu
před evangeliem
gregoriánský chorál
Aleluja
zpěv lidu
obětování
Kancionál č. 403
Hle vstal již z mrtvých Kristus Pán
zpěv lidu
sv. přijímání
František Xaver Brixi
Regina Coeli (4 brevia)
chrámový sbor
P. Zdeněk Angelik Mička
Velikonoční motetulum
chrámový sbor
závěr
Kancionál č. 407
Vesel se, nebes Královno
zpěv lidu

Najde se někdo, kdo po Velikonocích rozšíří náš chrámový sbor? Je to nutně třeba !!
zpracoval sbormistr Tomáš Petrů

