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PRAEPOSITURAE NOVODOMENSIS
ZPRAVODAJ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI V JINDŘICHOVĚ HRADCI

Šťastné a veselé…
Ať chceme nebo nechceme, jsou pro nás Vánoce stále více svátky vzpomínek. Dokud jsme byli
dětmi, dokázali jsme se radovat – já například přesně vím, jakou radost mi vždycky udělalo, když
ve vaně v koupelně jezdil kapr, když se z kapra podařilo dostat nafouknutý měchýř, nebo když
voněly na stromečku prskavky. Fascinoval mne pohyblivý betlém v katedrále. Vánoční prázdniny
byly úžasné a zdály se dlouhé. Všechno bylo nějak výjimečné, tajemné a vzácné.
Jak člověku přibývají léta, nějak se tento pocit vzácnosti a tajemna ztrácí. Možná nás trochu
děsí, jakou rychlostí zase utekl další advent, jak blízko jsou Vánoce a co všechno ještě musíme
stihnout. Také Nový rok, který vzápětí po Vánocích přijde, je pro nás spíše čímsi nepříjemně
neznámým, než čímsi, co bychom s nadějí a radostí očekávali. Vánoce už vidíme realisticky – kapr nám zašpiní vanu, prskavky propálí
koberec, po pečivu ztloustneme, dárky, které stojí hromadu peněz, by se daly mnohem levněji koupit v lednu.
Protože však přeci jen nějakou tu romantiku potřebujeme, uchylujeme se k vánočním vzpomínkám, do doby, kdy za nás svátky
připravili a zaplatili jiní a my si jen užívali. Snažíme se poněkud vrátit do dětství a připomenout si, jak jsme se tehdy dívali na svět,
vzpomínáme na své příbuzné, s nimiž jsme kdysi seděli u štědrovečerního stolu. Nebo se vracíme ještě více zpět, do minulosti, a
vzpomínáme, jak slavili svátky naši předkové, jaké dodržovali zvyky, jak chodili s pověstnými lucernami v ranním mrazu na roráty a
vydávali se uprostřed noci z vyhřátých chalup na půlnoční, zpívali koledy. Obojí, vzpomínky na dětství a návrat do historie, má svůj
význam. Nalézáme kořeny, z nichž pocházíme, zjišťujeme třeba, že k mnohému je dobré se vrátit, že mnoho věcí můžeme dělat jinak a
k mnohému můžeme jinak přistupovat – mnohem bezstarostněji, pokojněji, s větší důvěrou a radostí. Vánoce už se sice tolik neslaví pro
nás, ale my je můžeme slavit pro druhé – své děti, rodiče, příbuzné. Můžeme i v dospělosti prožívat Vánoce bez lítosti, že už nejsme
dětmi, že třeba není sníh a kapr nám nechutná.
Má to však jeden předpoklad. Totiž, že Vánoce nejsou jen lidským výtvorem, čímsi na čem se lidé dohodli, aby se také jednou sešli,
najedli a udělali radost dětem. Jako chodí kolem 6. prosince Mikuláš s andělem a čerty, tak by chodil 24. prosince Ježíšek. Pak bychom
s tím, jak rosteme a poznáváme, že čertem je soused a dárky pod stromeček chystá maminka, opravdu ztráceli důvod být nějak nadšení a
vidět ve Vánocích něco víc, než jakýsi mezinárodní den dětí. Poznáváme však, že Vánoce mají nějakou zvláštní sílu, která nepramení jen
domluvy lidí, nějak podstatně se liší od pouze lidského svátku, jakým je třeba Silvestr. Všechno se zastaví, každý cítí, že by měl být
s blízkými, odkládají se všední záležitosti, cosi krásného stále i my dospělí očekáváme.
Snad bychom mohli trochu poeticky říci, že o Štědrém večeru skutečně obchází Boží Syn. Nerozdává mobily, ponožky a autodráhy,
ale přináší nám něco cennějšího. Ukazuje jak pěkné je, když funguje rodina, když se lidé na sebe usmívají a mají radost, když se dokáží
obdarovat. Najednou nám nezáleží ani tolik na tom, co si sami koupíme a co dostaneme, ale mnohem víc, jak se nám povede obdarovat
jiné. Najednou peníze jen nevyděláváme, ale také je umíme užívat, potěšit jejich prostřednictvím druhé. Jezulátko nám připomíná, že
nemusíme být stále napjatí a vážní, stále řešit problémy a strachovat se budoucnosti. Vánoční radost je především radostí z toho, že
nejsme sami, že je s námi Bůh, který kvůli nám přišel na zem a už nás nikdy neopustil. Naše radost je i radostí Boží, i Hospodin s námi
slaví.
Krásně je to vyjádřeno v chrámě Sancta Maria Maggiore v Římě, kde se uchovávají betlémské jesličky. Tam je na vítězném oblouku,
kde bývá obvykle zobrazen trůnící Kristus vládnoucí celému vesmíru, vymalován jen prázdný trůn a na něm odložený vladařský plášť.
Bůh totiž sestoupil dolů, mezi lidi, usmívá se z jesliček. Zkusme tedy i my o Vánocích sestoupit ze svého trůnu, od vší vážnosti, od
všech starostí, s nimiž se snažíme řídit tu svou maličkou část vesmíru, sestupme od určitého cynismu a přezíravosti, jimiž se snažíme
chránit, a radujme se s maličkými z toho, že Bůh k nám byl štědrý, stal se maličkým, aby z nás udělal velké, dokonce téměř rovné sobě.
Radujme se, že v Betlémě začalo něco velikého, co nikdy nezanikne a co nás zachrání ze všech obav a nejistoty. Co nám, pokud tomu
opravdu uvěříme, přinese nejen šťastný nový rok, ale šťastný celý život a dokonce i celou věčnost.
P. Ivo Prokop

Duchovní správa přeje všem farníkům vánoční svátky plné pohody, naděje a lásky a především
jistotu, že narozený Ježíš nám bude nablízku po celý nastávající rok.
Děkujeme Vám za čas, který jsme mohli s Vámi prožít, za krásná společná setkání při mších i
v rodinách, za Vaši pomoc v nejrůznějších záležitostech a především za modlitby, kterými nás
provázíte v naší službě.
Vaši
P. Ivo Prokop, P. Jozef Gumenický a j. Tomasz Zbucki

»Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první
majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal
z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova,
aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila
svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té
krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně
se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude
pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v
plenkách, položené do jeslí." A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do
Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil." Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko
položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři
vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za
všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. «

(Evangelium podle Lukáše 2,1-20)
Křesťanská naděje – „Jak je krásné vidět posla, který zvěstuje pokoj“
Katecheze papeže Františka na gen. audienci, aula Pavla VI.

Česká sekce RV

(Iz 52,7.9-10)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Blížíme se k Vánocům a prorok Izaiáš nám opět pomáhá otevřít se naději přijetím dobré zvěsti o přicházející spáse.
Kapitola 52 z Izajáše začíná výzvou, která je určena Jeruzalému, aby procitnul, setřásl ze sebe prach a okovy a oděl se
nejkrásnějšími šaty, protože Pán přišel vysvobodit svůj lid (vv.1-3). A dodává: „Můj lid pozná mé jméno, proto sezná v
onen den, že Já říkám: »Tady jsem«“ (v. 6).
Na sdělení »Tady jsem« učiněné Bohem a shrnující veškerou Boží vůli po naší spáse a po sblížení s námi, odpovídá
Jeruzalém radostným zpěvem podle prorokovy výzvy. Je to velmi důležitý historický moment. Je konec babylonského
vyhnanství a Izrael dostává možnost opětovně nalézt Boha a nalézt v této víře sebe sama. Pán se přibližuje a „malý
zbytek“, tedy část lidu, který po vyhnanství zůstal a vytrval ve víře, prošel krizí, nadále věří a doufá i uprostřed temnot,
onen „malý zbytek“ spatří Boží divy. Sem prorok zařazuje chvalozpěv:
„Jak je krásné vidět na horách nohy posla,
který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj,
hlásá blaho a oznamuje spásu,
který praví Siónu: »Bůh tvůj kraluje«! [...]
Radujte se a jásejte vespolek,
Jeruzalémské trosky,
neboť Hospodin utěšil svůj lid,
vykoupil Jeruzalém.
Obnažil Hospodin své svaté rámě
před očima všech národů
a všechny končiny země uzří
spásu našeho Boha“ (Iz 52,7.9-10).
Tato Izaiášova slova, u kterých se chceme trochu pozastavit, odkazují k zázraku pokoje a činí tak zvláštním způsobem
tím, že poukazují nikoli na posla, nýbrž na jeho nohy, které spěchají: „Jak je krásné vidět na horách nohy posla…“. Zdá
se, že jde o ženicha z Písně písní, který pospíchá za svojí milovanou: „Běží po horách, skáče po pahorcích“ (Pís 2,8). Tak
běží také posel pokoje nesoucí radostnou zvěst osvobození a spásy a oznamující, že Bůh kraluje.
Bůh neopustil svůj lid a nenechal se přemoci zlem, protože On je věrný a Jeho milost je větší než hřích. Toto se musíme
naučit; jsme však tvrdohlaví a neučíme se. Zeptám se: kdo je větší? Bůh nebo hřích? Bůh! A kdo nakonec zvítězí? Bůh
nebo hřích? Bůh. On je schopen přemoci ten největší, nejhanebnější, nejstrašnější a nejhorší hřích. Jakou zbraní Bůh
přemáhá hřích? Láskou! Takový je význam slov „Bůh kraluje“. To jsou slova víry v Pána, který se svou mocí sklání a
snižuje k lidstvu, aby nabídnul člověku milosrdenství a osvobodil jej od toho, co v něm znetvořuje krásný Boží obraz. Když
jsme totiž v hříchu, Boží obraz je znetvořen. A dovršením tolikeré lásky bude právě Království založené Ježíšem, ono
Království odpuštění a pokoje, které slavíme o Vánocích a které se definitivně uskutečňuje o Velikonocích. Nejkrásnější
radostí Vánoc je vnitřní radost z tohoto pokoje. Pán smazal moje hříchy, Pán mi odpustil a smiloval se nade mnou, přišel
mne zachránit. Toto je vánoční radost!
Toto jsou důvody naší radosti, bratři a sestry. Když se zdá, že je všemu konec, když je vzhledem k tolika protivenstvím
namáhavé věřit a přichází pokušení říci si, že nic už nemá smysl, právě pak zazní krásná zpráva, kterou nesou ony
spěchající nohy: Přichází Bůh, aby něco nového uskutečnil a založil království pokoje. Bůh „obnažil své svaté rámě“ a
přináší svobodu a útěchu. Zlo nebude triumfovat navždy, existuje konec bolesti. Zoufalství je přemoženo, protože Bůh je
mezi námi.
I my jsme pobízeni, abychom jako Jeruzalém podle výzvy pronesené prorokem trochu procitli; jsme povoláni stát se muži
a ženami naděje a spolupracovat na příchodu tohoto království tvořeného světlem a určeného všem. Jak nepěkné je
setkat se s křesťanem, který ztratil naději a říká: »Já už nevěřím nic, pro mne už všechno skončilo«. Tak mluví křesťan,
který není schopen hledět k horizontům naděje a kolem jeho srdce je zeď. Bůh však zničí tyto zdi odpuštěním! A proto se
máme modlit, aby nám Bůh denně dával naději a dával ji všem, onu naději, která se rodí, když vidíme v betlémských
jesličkách Boha. Poselství dobré zvěsti, která je nám svěřena, je naléhavé. Také my musíme běžet přes hory, protože svět
nemůže čekat, lidstvo má hlad a žízeň po spravedlnosti, pravdě a pokoji.
Až maličcí tohoto světa spatří betlémské Dítě, budou vědět, že se naplnil příslib a poselství se uskutečnilo. V dítěti, které
se právě narodilo, ve všem je odkázáno na druhé, zavinuto do plének a položeno do jeslí, je obsažena veškerá moc Boha,
který zachraňuje. Vánoce jsou dnem, který otevírá srdce, které je třeba otevřít tolikeré nepatrnosti a tak velikému divu.
Je to div Vánoc, na který se v této adventní době připravujeme s nadějí. Je to překvapení Boha – Dítěte, chudého a
slabého Boha, který opouští svoji velikost, aby se sblížil s každým z nás.
(Přeložil Milan Glaser)

Koberec před oltář
Myslím, že každý, kdo v proboštském kostele přichází ke sv. přijímání, pociťuje problémy s koberci před obětním stolem.
Nejenže nejsou zrovna ozdobou našeho chrámu, ale neustále se shrnují a posouvají. Někdy jsou, zvláště pro starší či méně
pohyblivé věřící, i velmi nebezpečné. Bylo by tedy vhodné, nahradit je novým kobercem, který by pokryl celý dřevěný stupeň
před oltářem a nehrozilo by u něj posouvání a hrnutí. Navíc by náš kostel byl opět o něco krásnější. Rozhodl jsem se tedy
kostelní sbírky z letošních Vánoc použít především za tímto účelem a prosím vás všechny o příspěvky. Vím, jak jste štědří,
když vybíráme ve prospěch nejrůznějších užitečných a zbožných děl a tak věřím, že se brzy budeme moci radovat
z důstojného, praktického i bezpečného koberce v kostele, na němž nám společně záleží.
Svátost smíření
Příležitost ke svátosti smíření, pro ty kdo nevyužili sobotní zpovědní den, je ještě v úterý 20.12. a ve čtvrtek 22.12. od 17.00
hod v klášterním kostele. Na Štědrý den a na Boží Hod vánoční se před bohoslužbami zpovídat nebude.
Film pro děti
Spolek Hippolyt srdečně zve na vánoční promítání filmu pro děti „Králové hor“ ve farní kavárničce ve čtvrtek 22. prosince od
18.30 hod.
Betlémské světlo
Skauti i letos přivezou z Ježíšova rodiště plamínek světla symbolizující radost a naději Vánoc. Přivítáme jej společně se
skauty pod vánočním stromem na náměstí Míru v pátek 23. prosince v 17.00 hod. Později bude plamínek hořet ve Špulířské
kapli proboštského kostela.
Autobus na „půlnoční“
Spoj na půlnoční pojede na lince 51 ve 21:25 z Bobelovky přes Jitku, Vajgar a Hvězdárnu a přijede ve 21:42 na Masarykovo
náměstí.
Zpět pojede ve 23:37 z Masarykova náměstí opět jako linka 51 po trase Hvězdárna - Vajgar - Jitka - Bobelovka.
Chrámová hudba o "půlnoční" mši svaté a Slavnosti Narození Páně
V našem proboštském chrámu v podání Chrámového sboru Adama Michny za doprovodu varhan a orchestru zazní v částech
mešního ordinaria Missa brevis Sancti Joannis de Deo od Josepha Haydna a v částech mešního propria Vánoční mše z
polských koled, kterou z polštiny přeložil a pro smíšený sbor, varhany a orchestr upravil P. Karel Ševela SJ. Vánoční mše z
polských koled mi připomíná mé začátky v chrámovém sboru a skvělé hudebníky a přátele, kteří v 90. letech minulého století
tuto mši pravidelně ve vánočním období na kůrech jindřichohradeckých kostelů zpívali. Někteří se odstěhovali a působí na
jiném místě, někteří pro svůj již pokročilý věk a nemoc s námi nyní už zpívat nemohou, mnozí nás již předešli na cestě do
nebeského království. Vzpomínám na všechny a ze srdce děkuji všem hudebníkům minulým i současným za úsilí, odhodlání a
čas, který liturgické hudbě věnovali a věnují. Děkuji i rodinám hudebníků, které snažení chrámových hudebníků podporují.
Kéž Vás všechny náš nebeský Otec odmění a dá Vám podíl na nebeské liturgii. Přeji celé naší farní rodině požehnané prožití
svátků narození našeho Pána Ježíše Krista.
Tomáš Petrů, sbormistr chrámového sboru
Obřad svěcení 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 mši sv. v 18.00 hod. a postavit na vyhrazené místo v klášterním kostele. Po
mši požehnané víno čestně vrátíme 
Obnova manželských slibů
Dalším krásným obřadem spojeným s dobou vánoční je obnova manželských slibů na svátek Svaté rodiny. V pátek 28. 12. se
při mši svaté budou moci manželé navzájem znovu slavnostně ujistit, že si chtějí zachovat lásku, úctu a věrnost
Slavnost Zjevení Páně
V souladu s liturgickými předpisy překládáme letos slavnost Zjevení Páně (sv. Tří králů) z pátku 6. na neděli 8. ledna.
Žehnání vody, křídy a kadidla (případně zlata) bude nejen v neděli, ale i při bohoslužbách v předvečer, v sobotu 7. ledna.
Doba vánoční pro nás skončí v pondělí 9. ledna svátkem Křtu Páně.
Tříkrálová sbírka
Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky spojené s žehnáním koledníkům se uskuteční ve středu 4. ledna 2016 v kostele sv. Máří
Magdalény. Od 17.00 hod. zazpívá sbor Smetana, promluví pan starosta i pan biskup Pavel Posád, stejně jako nový ředitel
diecézní charity Mgr. Jiří Kohout. Sbírka pak bude probíhat do 10. ledna.
Inzerát
Věřící muž z J. Hradce v invalidním důchodu hledá příležitostnou výpomoc v domácnosti za přiměřenou odměnu,
tel: 720 193 049.

Sobota - 24.12. 21.30 TV NOE - přímý přenos mše svaté z Vatikánu
22.00 Radio Proglas - přímý přenos mše svaté z Brna
00.00 ČT – přímý přenos mše svaté z katedrály v Ostravě
Neděle - 25.12. 9.00 Radio Proglas – přímý přenos mše svaté z Olomouce
10.00 TV NOE – přímý přenos mše svaté z farnosti Kravaře
11.55 ČT2 – papežské požehnání „Urbi et Orbi“ (též na TV NOE)



Ú m ys l y m š í s v a t ý c h o d 1 9 . p r o s i n c e 2 0 1 6 d o 1 5 . l e d n a 2 0 1 7
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
19.12.
KnP

Za požehnání v rodině

Út
20.12.

K Za † Jindřicha Svobodu a rodinu

St
21.12.

P

Čt
22.12.
Pá
23.12.

Za rodinu Obenrauchovu, za živé a †
a za dar víry

K

Za Boží požehnání, ochranu, zdraví, a
šťastnou hodinu smrti

P

Ráno 6.30hod.: Za duše v očistci

So
P
24.12
Odpoledne 15.30hod:
Štědrý den Večer 22.00 hod.:
.
Ne
P
25.12.
Ráno 9.30hod.: Za farnost
Slavnost
Narození
Páně
Po
2.1.

P

Út
3.1.
K
St
P
4.1.
Čt
K
5.1.
Pá
P
6.1.
So
7.1.
P
Ne
P
8.1 .
K
Slavnost
Zjevení Páně

Za živé a za † z rodin Geistů, Jandů,
Dvořáků a za duše v očistci
Za † Marii Vodičkovou a maminku
Boženu
Za † MUDr. Zdenu Švehlovou
Na dobrý úmysl
Za Boží požehnání, za zdraví těla i ducha
a milost darů Ducha sv. a za dar víry
Za pana Iva a za jeho blízké a příbuzné
Ráno: Za farnost
Večer:

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

Po
P
26.12.
Svátek sv.
Štěpána
Út
27.12.
Svátek sv.
Jana
K
St
P
28.12.
Svátek
Svatých
Mláďátek
Čt
K
29.12.
Pá
30.12.
P
Svátek sv.
Rodiny
So
31.12.

Ráno 9.30

Za rodiče Bejdovy, sourozence a rodiče
Kohoutovy a dar víry pro živé
Za † rodinu Prokůpkovy
a za † z rodiny Vorhemusovy a za † Helenku
Michalovou a za † Josefa Novotného

Večer 18.00:

P Večer 17.00 hod

Ne
P
1.1.
K Ráno 9.30hod. Za farnost
Slavnost
Večer 18.00hod.
Matky Boží
P. Marie
Po
9.1.
P
Svátek Křtu
Páně
Út
10.1.
K
St
11.1.
P
Čt
12.1.
K
Pá
13.1.
P
So
14.1.
P
Ne
P Ráno: Za farnost
15.1.
K Večer:
2. neděle
v mezidobí

Další číslo farního zpravodaje vyjde v neděli 15. ledna 2017
Vydává Proboštství v Jindř. Hradci, Kostelní 74/I. Zde se také přijímají Vaše příspěvky do farního zpravodaje. www.proboststvi-jh.cz
mobil P. Ivo Prokop: 728 995 603, mail: prokop.ivo@dicb.cz ,
mobil P. Josef Gumenický: 775 124 857, mobil j. Tomasz Zbucki: 721 850 039

Den
Neděle

Datum
18.12.

Pondělí
Úterý

19.12.
20.12.

Středa

21.12.

Čtvrtek

22.12.

Pátek

23.12.

Sobota

24.12.

Neděle

25.12.

Hodina
9.30
18.00
7.30
15.30
17.00
18.00
16.00
18.00
17.00
18.00
19.00
6.30
17.00
18.00
15.30
21.30
22.00

9.30
Pondělí

26.12.
9.30

Úterý

27.12.

Středa
Čtvrtek

28.12.
29.12.

Pátek

30.12.
2016

Sobota

31.12.

Neděle

1.1.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

2.1.
3.1.
4.1.
5.1.

Pátek

6.1.

Sobota

7.1.

Neděle

8.1.

18.00
18.00
17.00
18.00
18.00
18.00
9.00
13.00
17.00

9.30
18.00
7.30
18.00
18.00
18.30
17.00
18.00
20.00
18.00
17.00
18.00
9.30
18.00

Pondělí

9.1.

Pátek

13.1.

Sobota
Neděle

15.1.
16.1.

7.30
19.00
9.00

4. neděle adventní – obvyklý pořad bohoslužeb
Proboštský chrám - mše svatá
klášterní kostel - mše svatá
Kaple na proboštství – mše svatá
Proboštství – sál v I. poschodí – setkání sekulárního řádu sv. Františka
Klášterní kostel - příležitost k předvánoční svaté zpovědi
Klášterní kostel - mše svatá
stavění a zdobení vánočních stromků
Proboštský chrám- mše svatá
Svátek Výročí posvěcení českobudějovické katedrály
Klášterní kostel – výstav Nejsv. Svátosti, adorace
Klášterní kostel - mše svatá
Proboštství - kaple v přízemí – modlitba mužů
Proboštský chrám - rorátní mše svatá
Náměstí Míru - skauti zde budou rozdávat Betlémské světlo
Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru
POZOR: Dnes večer není mše svatá
Proboštský chrám – první vánoční mše sv. se zaměřením na rodiče s dětmi
Proboštský chrám – zpěv koled (texty budou rozdány na lavicích)
Proboštský chrám – slavná mše svatá, doprovázená zpěvem Chrámového sboru Adama Michny
s orchestrem
Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční – zasvěcený svátek
Proboštský chrám - slavná mše svatá, doprovázená zpěvem chrámového sboru
POZOR: dnes večer není mše svatá
Svátek svatého Štěpána, prvomučedníka
Proboštský chrám - mše svatá
POZOR: dnes večer není mše svatá
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
klášterní kostel - mše svatá, na závěr obřad žehnání vína
Proboštský chrám - mše svatá ze Svátku sv. Mláďátek, mučedníků
Klášterní kostel - výstav Nejsv. Svátosti, adorace
Klášterní kostel - mše svatá
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Proboštský chrám – mše svatá, při ní po kázání obnova manželských slibů - srdečně zveme
k účasti manželské páry
Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru
Domov seniorů v Otíně – pastorační návštěva
Putování do Betléma – vycházíme z Mnichu u Kamenice n/L (více informací na plakátu)
Děkovná mše svatá na závěr občanského roku 2016, výstav Nejsvětější svátosti, adorace, prosby
o Boží pomoc a ochranu v roce 2016, svátostné požehnání
Slavnost Matky Boží Panny Marie – zasvěcený svátek, oktáv Narození Páně, Světový den
modliteb za mír
Proboštský chrám - slavná mše svatá, doprovázená zpěvem chrámového sboru
Klášterní kostel - mše svatá
Kaple na proboštství - mše svatá
Klášterní kostel - mše svatá
Proboštský chrám - mše svatá,
Proboštství - sál v přízemí - setkání Focolare
Klášterní kostel - výstav Nejsv. Svátosti, adorace
Klášterní kostel - mše svatá
Kaple na proboštství - modlitba mužů
Slavnost Zjevení Páně se překládá na neděli
Proboštský chrám - mše svatá
Proboštský chrám - mše svatá s nedělní platností
Zkušebna v klášteře - zkouška chrámového sboru
Slavnost Zjevení Páně
Proboštský chrám - mše svatá se zaměřením pro rodiny, děti a mládež, žehnání tříkrálové vody,
kadidla a křídy
Klášterní kostel - mše svatá, žehnání tříkrálové vody, kadidla a křídy
Svátek Křtu Páně - konec liturgické doby vánoční
kaple na proboštství – mše svatá
Kulturní dům Střelnice – spolek Hippolyt pořádá 8. nekuřácký ples, vhodný také pro rodiny
s dětmi. Jste srdečně zváni.
Domov seniorů v Otíně – pastorační návštěva
2. neděle v mezidobí - běžný pořad bohoslužeb

