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Z farního diáře 
Den Datum Hodina  
Neděle 3.7.  

         8.00 

         9.30 

        11.00 

        18.00 

14. neděle v mezidobí 

  Stráž nad Nežárkou .- poutní mše svatá, zpívá chrámový sbor Adama Michny z Jindř. Hradce 

 proboštský chrám – mše svatá  

  Nová Bystřice – poutní mše svatá, zpívá chrámový sbor Adama Michny z Jindř. Hradce 

 klášterní kostel – mše svatá  

Pondělí  4.7.           7.30      Proboštský chrám – mše svatá  

Úterý 5.7.         

        9.00 

     10.30 

 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. Státní svátek 

Proboštský chrám – mše svatá    

  ČT2 – přímý přenos mše svaté z Velehradu 

Středa  6.7         

        9.00    

Státní svátek 

Proboštský chrám- mše svatá 

Čtvrtek   7.7.         17.00 

     18.00 

 klášterní kostel  -   výstav Nejsvětější svátosti, adorace 

 klášterní kostel  -   mše svatá 

Pátek  8.7.         18.00 

        18.30 

 Proboštský chrám - mše svatá    

kaple na  proboštství  - společná modlitba matek 

Sobota 9.7.      17.00      Proboštský chrám - mše svatá s nedělní platností 

Neděle   10.7.         

          9.30 

        18.00                        

15.neděle v mezidobí  

  proboštský chrám –  mše svatá  

klášterní kostel  - mše svatá   

Pondělí 11.7.  

    

         7.30 

  Svátek sv. Benedikta, patrona Evropy 

   pořad bohoslužeb jako v pondělí 4.7. 

 proboštský chrám – mše svatá  

Úterý 12.7.         18.00 klášterní kostel  -   mše svatá 

Středa 13.7.         18.00 Proboštský chrám – mše svatá, tento den oslaví náš pan jáhen Tomasz Zbucki 42 let, kéž ho Pán provází.  

Čtvrtek       14.7.           pořad bohoslužeb a vše další jako ve čtvrtek 7.7. 

Pátek        15.7.            Pořad bohoslužeb a vše další jako v pátek 8.7. 

Sobota 16.7.           9.00 

       

        10.00 

        17.00 

        19.00 

Domov seniorů v Otíně – pastorační návštěva   

Památka Panny Marie Karmelské  
Kostelní Vydří – poutní mše sv. s Otcem biskupem 

Proboštský chrám - mše svatá s nedělní platností 

Kostelní Vydří – mše svatá, po ní noční adorace  

Neděle 17.7.      

         

   16. neděle v mezidobí   pořad bohoslužeb v J.Hradci  jako  v neděli 10.7.  

 Kostelní Vydří  –  poutní mše svaté v 7.00, 8.00, 9.30, 11.00 hodin. Svátostné požehnání v 14.30 hodin 

Pondělí 18.7.            pořad bohoslužeb jako v pondělí 4.7. 

Úterý 19.7.           pořad bohoslužeb jako v úterý 12.7.  

Středa 20.7.     pořad bohoslužeb jako ve středu 13.7.  

Čtvrtek         21.7.        pořad bohoslužeb  jako ve čtvrtek 7.7. 

Pátek 22.7.        

         

  Dnes se dožívá věku 82 let bývalý zdejší administrátor proboštství (1990 – 1993) P. Karel Vrba, čestný 

kanovník katedrální kapituly, nyní duchovní správce farnosti Záhoří u Písku. Kéž mu Bůh pomáhá 

a ulehčuje snášet tíži vyššího věku 

pořad bohoslužeb a vše další jako v pátek 8.7.   

Sobota     23.7.         17.00        proboštský chrám –  mše svatá s nedělní platností 

Neděle   24.7.         17. neděle v mezidobí - pořad bohoslužeb jako  v neděli 10.7. 

Pondělí  25.7.  Svátek sv. Jakuba, apoštola, patrona kostela v J.Hradci (viz příloha) 

Úterý  26.7.  Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie  -  pořad bohoslužeb jako v úterý 12.7. 

Středa   27.7.  pořad bohoslužeb jako ve středu 13.7. 

Čtvrtek   28.7.  pořad bohoslužeb a vše další jako ve čtvrtek 7.7. 

Pátek     29.7.            pořad bohoslužeb a vše další jako v pátek  8.7. 

Sobota         30.7.          9.00 

       10.30 

       15.00 

        17.00               

Domov seniorů v Otíně – pastorační návštěva   

Sedlo – poutní mše svatá 
Roseč – poutní mše svatá 

Proboštský chrám - mše svatá s nedělní platnosti 

Neděle 31.7.        18.neděle v mezidobí – pořad bohoslužeb jako v neděli 10.7. 

                                                   S předstihem oznamujeme, že příští neděli 7.8. bude v Jindř. Hradci  Slavnost PORCIUNKULE – všechny 

bohoslužby (již také v sobotu  6.8. večer) budou pouze ve františkánském klášterním kostele sv. Kateřiny. Pořad bohoslužeb i rozšířená 

příležitost ke svátosti smíření, to vše  bude uvedeno v příštím farním zpravodaji. 

 
Nabízíme dětem z farnosti TÝDEN PLNÝ VÝLETŮ, který bude probíhat v prvním týdnu v srpnu formou příměstského tábora. Více 

informací na plakátu v kostele nebo u pí. Evy Hejdové na telefonu 728 281 050.   

    ččíísslloo::  77  
33..  ččeerrvveennccee    22001166  



Informace sbormistra Chrámového sboru Adama Michny. 
Během července a prvních dvou dekád srpna, bude chrámový sbor zpívat již předem nacvičený program, který se proto netýká případných 

nových členů sboru. Bude to: 3.7. při poutní mši svaté ke cti sv. Petra a Pavla ve Stráži nad Nežárkou a Nové Bystřice, 7.8. v JH 

v klášterním kostele při Slavnosti Porciunkule a 14.8. při Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie a generální zkoušky budou vždy v předvečer 

vystoupení..  

POZOR: V pátek, 26.8., budou od 19 hodin ve zkušebně v klášteře po prázdninách zahájeny pravidelné pěvecké zkoušky sboru, všichni 

noví zájemci o sborový zpěv jsou vítáni, vůbec nemusíte znát noty, přijmeme Vás, ženy i muže a dospívající mládež, mezi sebe „s 

otevřenou náručí“ Tak neváhejte a 26.8. mezi nás přijďte !! Chrámový sbor nutně potřebuje posílit v ženských i mužských hlasech.  

          Tomáš Petrů, sbormistr 

 

Poděkování duchovní správy za Noc kostelů 10.6.2016 
I když to bylo řečeno ústně již při ohláškách v neděli 12.6., také ještě písemně je třeba poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 

podíleli na organizační i obsahové přípravě Noci kostelů. 

 Velký dík patří všem, kdo při Noci kostelů účinkovali, dětem i dospělým, a také těm ochotným ženám, které do farní kavárničky 

k občerstvení účastníků Noci kostelů přinesly své pečené výrobky. 

V neposlední řadě je třeba poděkovat i všem, kteří večer nebo v noci vyšli ze svých příbytků a programu Noci kostelů se účastnili. 

Rozhodně jich nebylo málo, v proboštském chrámu 725 osob, na přednášce v kostele Maří Magdaleny 122 osob a ve františkánském 

klášterním kostele 169 osob a to i přes to, že současně se v J. Hradci konal program Noci kostelů u bratrů evangelíků a kromě toho ještě 5 

dalších lákavých kulturních akcí. Zcela jistě potěšili všechny účinkující a ocenili jejich snahu určitým způsobem reprezentovat naši 

jindřichohradeckou římskokatolickou farnost v očích široké veřejnosti.  

                                                                            Pozvání do „farní kavárničky“ 
Spolek Hippolyt (www.hippolyt-jh.cz) Vás srdečně zve každou neděli po dopolední mši svaté do „farní kavárničky“ na proboštství. 

  

ÚÚmmyyssllyy  mmššíí  ssvvaattýýcchh  oodd  44..  ččeerrvveennccee  22001166    ddoo  3311..  ččeerrvveennccee    22001166  
 

       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 
4.7.         P 

Za † manžele Novotných Po             P         
11.7.         

Za † manžele Vahalovy a jejích děti 

Út               
5.7.        P 
Slavnost   
sv.Cyrila 
 a Metoděje 

Ráno v 9.00: Za † paní Vlastu a za živé 

členy její rodiny  

Út               
12.7.        K 

Za † rodiče Marii a Ladislava Šterclovy, jejich 

† syna Jindřicha a  celou rodinu 

St               
6.7.        P 

 Ráno v 9.00: St            P 
13.7.          

Na dobrý úmysl  

Čt             
7.7.        K  

 Čt             K 
14.7. 

Za † Věru Svobodovou a celou rodinu 

Pá     
8.7.        P 

Za  † Vladimíra Pokorného    Pá              
15.7.        P 

 

So            P 
9.7.        

Za †   rodiče Filsochovy, Jelínkovy, celé 

příbuzenstvo a duše v očistci 

So 
16.7.        P  

 Za  † Milana Váňu, jeho rodiče, prarodiče a 

duše v očistci  

Ne             P 
10.7.         K 
15. neděle v 

mezidobí 

Ráno: Za farnost 

Večer:  Za †  Hedviku Bokovou a za duše 

v očistci   

Ne              P 
17.7.        K 

16. neděle v 
mezidobí 

Ráno: Za farnost 

Večer:  Za †  paní Vlastu a za živé členy její 

rodiny   

 
Po            
18.7.          P 

Za  † Růženu Hůlkovou a Herminu 

Tulisovou   

Po            
25.7.           P  

     Poděkování za 80 let života a prosba za 

šťastnou hodinku smrti   
Út              
19.7.           K  

Za † Františka Mülera a jeho rodiče    Út          
26.7.           K 

    

St              P 
20.7.         

 St              
27.7.           P 

  

Čt               K 
21.7. 
 

Za† Anežku Mülerovou a její rodiče  Čt              
28.7.           K 

 Za† Zdeňku Markovou, její rodiče a 

prarodiče 

Pá              P 
22.7. 

   Pá         
29.7.           P  

  

 

So            
23.7.           P 

Za Ludmilu Vítů, Josefa Mráze a duše 

v očistci  

So            
30.7.          P 

  

 

Ne              P       
24.7 .          K 

17.neděle v 
mezidobí  

Ráno: Za farnost 

Večer:   

Ne              P 
31.7.           K 

18. neděle v 
mezidobí 

Ráno: Za farnost 

Večer:    

 

DDaallššíí  ččíísslloo  ffaarrnnííhhoo  zzpprraavvooddaajjee  vvyyjjddee  vv  nneedděěllii    11..  ssrrppnnaa      22001166  

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 

http://www.hippolyt-jh.cz/
http://www.proboststvi-jh.cz/

