
AACCTTAA 

PPRRAAEEPPOOSSIITTUURRAAEE  NNOOVVOODDOOMMEENNSSIISS  

ZZPPRRAAVVOODDAAJJ   ŘŘÍÍMMSSKKOOKKAATTOOLLIICCKKÉÉ   FFAARRNNOOSSTTII   VV  JJIINNDDŘŘIICCHHOOVVĚĚ   HHRRAADDCCII 

 

 

                                                                                                                                    

Duchovní správa v Jindřichově Hradci a všichni,  kdo se podílejí 

na vydávání farního zpravodaje Acta praepositurae, přejí 

čtenářům radostné prožití velikonočních svátků naděje a 

vykoupení.                                                                                             
P. Ivo Prokop, P. Jozef  Gumenický, j. Tomasz Zbucki 

 

Na začátku svatého týdne 

Zamýšlel jsem se nedávno, proč jsou velikonoční obřady tak zvláštní. Vždyť zatímco o Vánocích sloužíme „běžné“ i když 

třeba hodně slavnostní mše, tak o Velikonocích se setkáváme s liturgií zcela zvláštní a jedinečnou. Vše je v těchto dnech jiné.  

      Začíná to už žehnáním ratolestí a zpěvem pašijí na Květnou neděli, pokračuje obřadem mytí nohou a přenášením Nejsvětější 

svátosti do Getseman na Zelený čtvrtek, kdy místo zvonů zní jen temné klapání. Vše vrcholí prastarými obřady Velkého pátku, kdy se 

neslouží oběť mše sv. a pouze uctíváme Svatý Kříž. Na Bílou sobotu pak církev neslaví vůbec žádnou bohoslužbu, jen soukromě 

navštěvují věřící Boží hrob. Když pak v noci, která už náleží k neděli Zmrtvýchvstání, zazáří nově posvěcený oheň, zpívá se 

chvalozpěv na Velikonoční svíci a světí křestní voda, je to opět nezaměnitelná bohoslužba, jakou můžeme vidět pouze jedenkrát do 

roka.  

      Proč je to všechno tak neobvyklé a tajemné? Nebylo by pro kněze i věřící snazší připomenout si velikonoční události 

obvyklou mší s vhodně zvolenými texty? Nemuset tolikrát za sebou a na tak dlouhou dobu do studeného kostela? Proč na ty zvláštní 

obřady klade církev takový důraz? Je to proto, že o Velikonocích bychom neměli jen něco vyslechnout nebo se o čemsi poučit, ale 

měli bychom cosi zažít. Mělo by zde cosi působit nejen na náš rozum, ale i na city a smysly. Nemáme se pouze dozvědět, že Kristus 

trpěl a vstal z mrtvých, že bojoval a zvítězil, ale máme něco z toho prožít s ním.  

      Každý uzná, že je jiné číst o koncertě či fotbalovém zápase v novinách, jiné je se jej účastnit v hledišti koncertní síně či 

stadionu a ještě zcela odlišné je při tom hrát v orchestru či na trávníku. To, co v novinách nevzbudí celkem žádný zájem, může pro 

přímého účastníka znamenat životní zážitek. Liturgie nás tedy chce ve Svatém týdnu jakoby přenést do Jeruzaléma v roce 33 n.l., 

abychom společně s Kristem prožili těchto sedm tajemných dní, kdy se rozhodovalo nejen o budoucnosti Ježíšově, ale i o osudu nás i 

všech lidí. Bohoslužba má zvláštní schopnost zpřítomnit mezi námi události dávno minulé a učinit nás jejich účastníky. 

      Na Květnou neděli se tak můžeme postavit s jásajícími židovskými dětmi k jeruzalémské bráně a radovat se z Ježíšova 

příchodu. Na Zelený čtvrtek se máme s Ježíšem posadit k poslední večeři, doprovodit jej do Olivové zahrady, uvědomit si, jak je jeho 

duše smutná až k smrti, bdít s ním v jeho úzkostech. Zrovna tak jej potkáváme na Velký pátek nesoucího kříž a vidíme jej umírat. 

Stojíme s Marií na Golgotě a sledujeme, jak jej soucitný Josef z Arimatie pohřbívá. Zakoušíme smutné ticho Bílé soboty, kdy Ježíš 

leží v nitru skalního hrobu a zdánlivě se nic neděje. Nakonec se však radujeme s Marií Magdalénou, apoštoly a ostatními učedníky, 

když vycházející slunce ukáže prázdný hrob a my tušíme nejen blízkost andělů, ale i toho, který říká „já jsem s vámi po všechny dny, 

až do skonání světa“.  

      Všechno to, co se dělo tehdy v Jeruzalémě, dělo se kvůli mně, kvůli nám. Osobně se nás to týká. Je třeba být při tom, nasát 

do sebe tu zvláštní atmosféru, která začíná Květnou nedělí. Když neprožijme Velký pátek, nemůžeme chápat radost Vzkříšení. Je 

dobré být v těchto dnech v blízkosti našeho Pána, abychom lépe porozuměli, co všechno pro nás tenkrát z lásky vykonal a podstoupil. 

Přeji tedy sobě i vám, aby naše společná víra o Velikonocích zase ožila a my mohli s opravdovou radostí zpívat Aleluja a být vděční 

za to, že patříme k Pánu Ježíši.              P. Ivo Prokop 

    ččíísslloo::  44  
99..  dduubbnnaa    22001177  



AACCTTAA 

PPRRAAEEPPOOSSIITTUURRAAEE  NNOOVVOODDOOMMEENNSSIISS  

ZZPPRRAAVVOODDAAJJ   ŘŘÍÍMMSSKKOOKKAATTOOLLIICCKKÉÉ   FFAARRNNOOSSTTII   VV  JJIINNDDŘŘIICCHHOOVVĚĚ   HHRRAADDCCII 

 

 

Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. (Jan Pavel II.) 

Nebojte se toho, co jste sami vytvořili, nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více ohrožován! 

A konečně, nebojte se sami sebe! 

Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. 

Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti a odsvětí, 

kdo je alfou i omegou. 

A tento někdo je Láska... 

Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“. 

(Podle knihy Jana Pavla II. „Překročit práh naděje“, kterou vydalo nakladatelství Tok) 

 

 

                              



 

Z farního diáře 

Den Datum Hodina  
Neděle 9.4.  

9.30 

15.00 

 

17.30 

18.00 

Květná neděle   - začátek svatého týdne       
Proboštský chrám – mše svatá  

Proboštský chrám - Pašijový příběh v podání dětí z naší farnosti (benefiční akce pro Hospic sv. Kleofáše 

v Třeboni) 

Klášterní kostel (chodba) -  pobožnost křížové cesty 

Klášterní kostel  -  mše svatá  

Pondělí 10.4.  

7.30 

14.00 

Pondělí Svatého týdne   

Kaple na proboštství – mše svatá   

Proboštský kostel – úklid  

Úterý 11.4.  

18.00 
Úterý Svatého týdne   

Klášterní kostel  -  mše svatá 

Středa 12.4.  

7.30 
Středa Svatého týdne   

Proboštský chrám - mše svatá 

Čtvrtek 13.4.  

 

 

18.00 

Zelený čtvrtek  

Dnes se dožívá věku 55 let bývalý (2012 - 2016) administrátor zdejšího proboštství P. Mgr. Ivo Valášek. 

Modleme se za něho,  aby mu Bůh žehnal. 
Proboštský chrám – mše svatá na památku poslední Večeře Páně (doprovází chrámový sbor) 

Pátek 14.4.  

9.00 

9.00 

10.00 

 

17.15 

18.00 

Velký pátek – den přísného postu 
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  

Proboštský chrám – pobožnost křížové cesty, jako bezprostřední duchovní příprava na velkopáteční obřady 

Proboštský chrám – liturgické obřady Velkého pátku (doprovází chrámový sbor). 

Sobota 15.4.  

9.00 

19.30 

Bílá sobota - večer začíná liturgická doba velikonoční  a ta končí 4.6.2017 

Otevření proboštského chrámu po celý den k možnosti tiché adorace        

Proboštský chrám – liturgické obřady vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – prosíme o hojnou účast 

Neděle   16.4.  

 

9.30 

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně     

Dnes se dožívá požehnaného věku 90 let emeritní papež Benedikt XVI.  

Proboštský chrám - mše svatá 

Večerní mše sv. není. 

Pondělí 17.4.  

9.30 
Pondělí velikonoční  

Proboštský chrám - mše svatá (dnes večer mše sv. nebude) 

Úterý 18.4. 18.00 Klášterní kostel - mše svatá 

Středa 19.4. 18.00 

18.30 

Proboštský chrám  - mše svatá   

Proboštství - sál v přízemí - setkání Focolare 

Čtvrtek 20.4. 17.00 

18.00 

19.00 

Klášterní kostel - výstav Nejsvětější svátosti, adorace 

Klášterní kostel – mše svatá 

Kaple na proboštství - modlitba mužů 

Pátek  21.4. 18.00 

18.30 

Proboštský chrám - mše svatá 

Kaple na proboštství – setkání společenství „Modlitby matek“    

Sobota 22.4. 16.00 

18.00 

Lodhéřov - mše svatá mimořádně v Lodhéřově 

Proboštský kostel - koncert postní a velikonoční duchovní hudby. Účinkuje Chrámový sbor Adama Michny s 

orchestrem 

Neděle 23.4.  

9.30 

18.00 

2. neděle velikonoční – Neděle Božího milosrdenství 

Proboštský chrám –  mše svatá  

Klášterní kostel – mše  svatá.              

Pondělí 24.4. 7.30 Proboštský chrám -  mše svatá  

Úterý 25.4. 18.00 Klášterní kostel – mše sv. 
Středa 26.4. 18.00 Proboštský chrám – mše sv.  

Čtvrtek  27.4.  Pořad bohoslužeb jako ve čtvrtek 20.4. 

Pátek 28.4. 18.00 

18.30 

Proboštský chrám  –  mše sv. 

Kaple na proboštství – setkání společenství „Modlitby matek“ 

Sobota  29.4. 9.00 

17.00 

18.00 

Domov seniorů v Otíně – pastorační návštěva 

Proboštský chrám – mše svatá 

Zkouška chrámového sboru ve zkušebně v klášterním kostele 

Neděle 30.4.  

9.30 

18.00 

3. neděle velikonoční  

Proboštský chrám – mše svatá  

Klášterní kostel – mše  svatá.  
Pondělí  1.5. 7.30 Proboštský chrám – mše svatá                  

Úterý 2.5. 15.30 
18.00 

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

Proboštský chrám – mše svatá 

Středa 3.5. 18.30 Proboštství - sál v přízemí - setkání Focolare 

Čtvrtek 4.5.  Pořad bohoslužeb jako ve čtvrtek 20.4. 

Pátek  5.5.  

18.00 
První pátek v  měsíci květnu, den zvláštní úcty k Nejsvětějšímu Srdci  Páně  

Proboštský chrám  –  mše sv., potom společenství „Modlitby Matek“ 

Sobota 6.5. 17.00 

18.00 

Proboštský chrám – mše svatá  

Zkušebna v klášteře - zkouška chrámového sboru  

Neděle 7.5.  4. neděle velikonoční - pořad bohoslužeb jako v neděli 23.4.                              
 

 

  



 

 

Velikonoce den po dni 

Svatý týden 
Poslední dny postní doby a  samotné Velikonoce nesou název Svatý týden. Ten začíná Květnou nedělí a končí nedělí velikonoční (neděle 

vzkříšení, Hod Boží velikonoční). Oslava Svatého týdne je zahájena slavnostním vstupem o Květné neděli, v němž se symbolicky naznačuje, 

že "následujeme Pána na cestě jeho utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě". 

Květná neděle (připomínka Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma) 

Šestá neděle postní má v římském misále název: "KVĚTNÁ NEDĚLE O UTRPENÍ PÁNĚ". Tímto názvem je naznačen hlavní motiv 

začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi, které dohromady tvoří jedno velikonoční tajemství: vítězství, a oslava Páně (symbol palmových 

ratolestí) i utrpení a smrt (četba pašijí). Obě témata jsou nerozlučně propojena v tom, co tento den charakterizuje: v památce Kristova 

slavného vjezdu do Jeruzaléma a v eucharistické slavnosti. Vyjadřuje se zde to, co je základem křesťanského života: Pán nikdy není jen trpící 

nebo jen oslavený. Je trpící, ukřižovaný, ale zároveň ten, který vstal z mrtvých. 

„Když nám Pán přikázal, abychom ho následovali, nebylo to proto, že naši službu potřeboval, ale proto, aby nám dal spásu. Následovat 

Spasitele znamená mít účast na spáse, jako jít za světlem znamená mít účast na světle (srv.Jan 8,12).“  (Sv. Irenej) 

„Pán se totiž rozhodl, že kvůli nám, kteří jsme jeho tělem, sám předem půjde naší cestou v tom svém těle, ve kterém zemřel, vstal z mrtvých a 

vstoupil na nebesa; aby tak jeho údy s důvěrou očekávaly, že i ony se dostanou tam, kam je předešla hlava...“  (Svatý Augustin) 

"Zanechal nám tak příklad, abychom šli v jeho šlépějích." (1Petr 2,21) 

  

Velikonoční triduum 
Vrcholem a středem křesťanské liturgie je "slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně". Toto třídení začíná večerní 

eucharistií na Zelený čtvrtek a končí modlitbou večerních chval o velikonoční neděli. Svátek Velikonoc je tedy tvořen Zeleným čtvrtkem, 

Velkým pátkem, Bílou sobotou, Velikonoční nocí a Nedělí zmrtvýchvstání. 

Zelený čtvrtek (není zelený) 

Zeleným čtvrtkem začíná tzv. velikonoční triduum (třídení). Na Zelený čtvrtek se připomínají dvě hlavní události: 1. Ježíšova večeře na 

rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy, ustanovuje tajemství eucharistie a zároveň je zrazen od Jidáše 2. Ježíšova modlitba v 

Getsemanské zahradě a jeho zajetí... 

Velký pátek (den, kdy zemřel Ježíš Kristus) 

Velikonoční Velký pátek je součástí Svatého týdne a velikonočního tridua. Na Velký pátek se připomíná smrt Ježíše Krista na kříži. Je to 

výhradní den v roce, kdy středem církevní liturgie a jejím vrcholným momentem není eucharistie, ale kříž. 

 

Bílá sobota a Velikonoční noc (vigilie) 

Bílá sobota je druhým dnem tak zvaného velikonočního - tridua (třídenní). Je to den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den ticha. Křesťané prodlévají 

u hrobu Pána, rozjímají nad jeho utrpením a smrtí a po celý den nekonají žádné liturgické obřady. Po západu slunce (tj. v sobotu večer) 

začíná velikonoční bdění (vigilie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních 

rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci (vigilii). 

   

Neděle zmrtvýchvstání, „Hod Boží velikonoční“ 

Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu", neboli "prvního dne po sobotě" (sobota byla podle židovského kalendáře posledním 

dnem týdne). Jako křesťané věříme, že svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo a definitivně lidem otevřel cestu 

k Bohu, k plnosti života s Bohem. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému "lámání chleba" ("mši svaté") a 

tento den nazvali "dnem Páně". Každá neděle v roce je tedy "oslavou Velikonoc" - zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. 

Jedině z něho můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání. 

  

Velikonoční oktáv a doba velikonoční 
Oslava Velikonoc trvá dalších padesát dní ("velikonoční doba") a vrcholí slavností Seslání Ducha svatého (Letnice). Latinský název 

Pentecostes znamená "padesátý den velikonoční slavnosti". První týden po Velikonocích se nazývá "velikonoční oktáv". Čtyřicátý den po 

Velikonocích (čtvrtek v šestém velikonočním týdnu) se slaví svátek "Nanebevstoupení Páně". 

 

Druhá neděle velikonoční - "bílá neděle"    -    Neděle Božího milosrdenství 

Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den 

svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000. Právě sestra Faustyna se stala šiřitelkou poselství o Milosrdenství 

určeném celému světu. „V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; a' se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i 

kdyby její hříchy byly jak šarlat.“ (Deníček, 699) 

Přípravou na svátek může být novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství (začíná na Velký pátek, trvá devět dní). „V 

té novéně,“ slíbil Ježíš, „udělím duším veškeré milosti.“ (Deníček, 796) 

Jako první slavila svátek Milosrdenství sv. Faustyna. 23. ledna 1995 papež Jan Pavel II. na prosbu polských biskupů souhlasil, aby ve všech 

polských diecézích byla po názvu 2. neděle velikonoční doplněna slova „Božího milosrdenství“. Dnes je 2. neděle velikonoční, díky dekretu 

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 5. května 2000, slavena na celém světě jako neděle Božího milosrdenství. 

 "Utrpením Pán přešel ze smrti do života a otevřel cestu nám, kteří věříme v jeho vzkříšení, abychom ze smrti do života přešli i my. Není nic 

velkého, že Ježíš zemřel, tomu věří i pohané, židé a bezbožníci; tomu věří všichni. Skutečně velkou věcí je věřit, že vstal z mrtvých. Vírou 

křesťanů je Kristovo zmrtvýchvstání." (Sv. Augustin)       

zpracováno podle stránek víra.cz 

 

http://velikonoce.vira.cz/clanky/Proc-je-Zeleny-ctvrtek-zeleny.html
http://velikonoce.vira.cz/clanky/Velky-patek-den-kdy-zemrel-Jezis-Kristus.html
http://velikonoce.vira.cz/clanky/Bila-sobota-a-Velikonocni-noc-vigilie.html
http://www.pastorace.cz/Aktuality/Druha-nedele-velikonocni-svatek-Boziho-milosrdenstvi.html
http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/modlitby-svetcu/novena-k-bozimu-milosrdenstvi.html


 

 

Dodatečně sdělujeme, že z rozhodnutí diecézního Otce biskupa přestala být od 1.2.2017 duchovní správa farností Stráž nad Nežárkou a 

          Novosedly nad Nežárkou zajišťována z Jindřichova Hradce a nově je uskutečňována z Třeboně. V současné době se z J. Hradce dva kněží a jeden 

          jáhen podílejí na duchovní správě těchto farností:  Jindřichův Hradec (2 kostely), Jarošov nad Nežárkou, Kostelní Radouň, Lodhéřov, 

          Nová Včelnice, Roseč, Blažejov, Člunek, Kunžak, Strmilov a Horní Pěna, kde z ochoty celebruje mše svaté P. Dr. Holeček z Nové Bystřice.   
 

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 

 

Pozvání na velikonoční koncert duchovní hudby 
Chrámový sbor Adama Michny Vás zve na koncert, který se uskuteční v sobotu 22.4.2017 od 18ti hodin 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 !!! 

 

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

 

Pozvání do Lodhéřova 

V sobotu 22.4.2017 nebude mše sv. v proboštském kostele, ale od 16.00 hod v Chrámu sv. Petra a Pavla v Lodhéřově. Je možno putovat pěšky po červené 

značce z J.Hradce či jet úzkokolejkou do Lovětína a odtud po zelené přes Kostelní Radouň. 

  

ÚÚmmyyssllyy  mmššíí  ssvvaattýýcchh  oodd  1100..  dduubbnnaa  22001177    ddoo  77..kkvvěěttnnaa    22001177  
 

       P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie    K –  klášterní kostel sv. Kateřiny  
       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                           KnP  -  kaple na proboštství 

                                                                                        

Po 
10.4.    KnP 

Za sestry Studničkovy Po        P         
17.4.         
Pondělí 
velikonoční 

Za farnost 

Út               
11.4.        K 

Za  rodiny Jizbovu a Čejkovu Út               
18.4.        K 

Za rodinu Zídkovu  

St               
12.4.        P 

 Za † MUDr. Františka Lobkowicze a jeho 

rodinu  

St            P 
19.4.          

Za † z rodin Nožínů, Princů a Kolářů  

Čt             
13.4.        K  

Zelený čtvrtek 

Za † kardinála Miloslava Vlka   Čt             P 
20.4. 
neděl 

Za † Hanku Krejčí  

Pá     
14.4.        P 
Velký pátek      

 Pá              
21.4.        P 
 

Za  rodiče Lackovy, Machovy a syny  

So            P 
15.4.        
Bílá sobota          

Za farnost  So 
22.4.        
Lodhéřov  

 Za † Miloše Plachého a jeho rodinu  

Ne             P 
16.4.         K 

Slavnost 
Zmrtvých-

vstání Páně 

Ráno: Za farnost 

Večer:  Za † MUDr Antonína Kaislera, za 

jeho rodiče a za rodinu Kaislerovu a 

Korandovu 

Ne              P 
23.4.        K 

2. neděle 
velikonoční 

Ráno: Za farnost 

Večer:  Za † Jaroslava a Zdeňku Krafkovy, 

rodiče a duše v očistci   

 
Po            
24.4.         P 

Za † manžele Novotných Po            
1.5.           P  

Za živé a † z rodiny Zudů a Votavů   

Út              
25.4.         K  

Za † manžele Maříkovy  Út          
2.5.           K 

Na poděkování Panně Marii a sv. Josefovi  

s prosbou o Boží požehnání 

St              P 
26.4.         

Za † rodiče Barákovy, jejich rodiče, 

sourozence a dceru Zdeňku    

St              
3.5.           P 
Svátek sv. 
Filipa a Jakuba 

Za Anežku Žílovou a rodinu  

Čt              K 
27.4. 

Za živé a † z rodiny Řeřichovy, Kalných a 

ostatní příbuzné  

Čt              
4.5.           K 

Za živé a  † dobrodince  

Pá             P 
28.4. 

Prosba o dary Ducha sv. pro všechny  

členy rodiny  

Pá         
5.5.            P 

Za † Stanislava Krejču a jeho celou rodinu 

So            
29.4.              

Za duše v očistci  So            
6.5.            P 

Za † Františka Průchu a jeho rodinu  

Ne             P       
30.4 .         K 

3. neděle 
velikonoční  

Ráno: Za farnost 

Večer:  Za manžele Kalných, šťastnou 

hodinu smrti a duše v očistci  

Ne              P 
7.5.            K 

4. neděle 
velikonoční  

Ráno: Za farnost 

Večer:   Za † tatínka Jiřího Vintra  

 

DDaallššíí  ččíísslloo  ffaarrnnííhhoo  zzpprraavvooddaajjee  vvyyjjddee  vv  nneedděěllii    77..  kkvvěěttnnaa      22001177  

Vydává Proboštství v Jindř. Hradci, Kostelní 74/I. Zde se také přijímají Vaše příspěvky do farního zpravodaje. www.proboststvi-jh.cz 

Telefony a kontakty:  P. Ivo Prokop: 728 995 603, mail: prokop.ivo@dicb.cz, P. Jozef  Gumenický:  775 124 857, j. Tomasz Zbucki: 721 850 039. 

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

 

9. dubna 2017  -  KVĚTNÁ NEDĚLE  -  9,30 hodin 
úvodní zpěv František Picka Hosana Synu Davidovu chrámový sbor 

průvod Kancionál č. 318 Kriste Králi, dárce spásy zpěv lidu 

před pašijemi František Picka Nastala tma chrámový sbor  

pašije Gregoriánský chorál Pašije podle svatého Matouše 3 mužské hlasy 

  Zdeněk Pololáník sbory k pašijím podle sv. Matouše chrámový sbor 

mešní ordinarium Kancionál č. 502 Ordinarium Jos. Olejníka (bez Kyrie, Gloria) zpěv lidu 

obětování Kancionál J.A.Komenského Z latinských hymnů pro dobu postní chrámový sbor 

sv. přijímání Wolfgang Amadeus Mozart Z hlubin volám k Tobě Pane (Žl 130) chrámový sbor 

 Kancionál č. 720 Útěcho duše mé zpěv lidu 

závěr Kancionál č. 314 Stála Matka chrámový sbor 
 

13. dubna 2017  -  ZELENÝ ČTVRTEK  -  18,00 hodin 
úvodní zpěv Kancionál č. 717 Sione, chval Spasitele (3 sloky) zpěv lidu 

mešní ordinarium Kancionál č. 503 Ordinarium Karla Břízy (bez Creda) zpěv lidu 

před evangeliem Jiří Bříza Nové přikázání vám dávám (Jan 13,34) chrámový sbor 

obřad umývání gregoriánský chorál Antifona "Kde je opravdová láska" chrámový sbor 

             nohou Maurice Duruflé Ubi caritas chrámový sbor 

obětování Bratrský zpěvník Ty v poslední jsi ještě noc chrámový sbor 

sv. přijímání Kancionál č. 717 Sione, chval Spasitele (4. sloka a další) zpěv lidu  

průvod Kancionál č. 704 (sl.1-4; 5-6) Chvalte, ústa (nápěv č. 705 - gregor.chorál) zpěv lidu 

adorace Vojtěch Říhovský Adoramus te chrámový sbor 

 J. S. Bach 44. chorál z Matoušových pašijí chrámový sbor 

 

14. dubna 2017  -  VELKÝ PÁTEK  -  16,00 hodin 

před obřady Adam Václav Michna Rozjímání umučení Syna Božího chrámový sbor 

před pašijemi Jiří Bříza Kristus byl poslušný až k smrti chrámový sbor 

pašije Gregoriánský chorál Pašije podle svatého Jana 3 mužské hlasy 

 Gregoriánský chorál Sbory k pašijím (úprava František Holík) chrámový sbor 

uctívání kříže Karel Douša Výtky Spasitelovy chrámový sbor 

 Vojtěch Říhovský Adoramus te chrámový sbor 

 Kancionál č. 317 Svatý kříži, tebe ctíme zpěv lidu 

sv. přijímání Kancionál č. 727 Kde jsi, můj Ježíši zpěv lidu 

 Kancionál č. 304 Hořké muky Pána svého zpěv lidu 

 Bohuslav Korejs Díkůčinění po sv. přijímání (Duše Kristova) chrámový sbor 

po obřadech Adam Václav Michna Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného chrámový sbor 
 

15. dubna 2017 (sobota) -  OBŘADY VIGILIE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  -  20,00 hodin 
mešní ordinarium Kancionál č. 503  Ordinarium K. Břízy (bez Kyrie a Creda) zpěv lidu 

mše svatá Kancionál č. 401 Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz zpěv lidu 

při křtu Kancionál č. 906 Buď Bohu chvála, dík a čest zpěv lidu 

závěr Kancionál č. 407 Vesel se, nebes Královno zpěv lidu 
 

16. dubna 2017 - 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 Joseph Ignaz Schnabel Missa solemnis in E/A (op. 19) chrámový sbor 

sekvence Kancionál č. 406 Velikonoční oběti zpěv lidu 

před evangeliem Ondřej Múčka Aleluja velikonoční chrámový sbor 

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 

 

                                                               zpracoval sbormistr Tomáš Petrů  


