
 
Úmysly mší svatých od 3. do 16. července 2017 

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 

 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost – proboštství Jindřichův 
 

Hradec, Kostelní 74/I,  377 01 Jindřichův Hradec  728 995 603,  
 

mail: prokop.ivo@dicb.cz 
 Redakce: P. Ivo Prokop, paní Eva Hejdová 

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 12. 7. 2017. 
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2. července 2017 

 

Vzhledem k času dovolených vychází toto číslo zpravodaje 

ve skromnějším rozsahu, zahrnujícím pouze aktuální informace. 

K rozsáhlejším článkům a úvahám se vrátíme zase po 

prázdninách. 

 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jsme oslavili ve Strmilově 

Letošní rok jsme pouť s dětmi našeho vikariátu společně prožili v pátek  

23. 6. ve Strmilově. Toto malebné městečko nám nabídlo mnoho krásných 

míst, která jsme s dětmi navštívili. Po úvodním zahájení a pohádce 

O Jaromilovi jsme putovali po jednotlivých zastaveních, navštívili jsme 

místní katakomby pod sousoším Svaté Trojice na náměstí, které jsou nyní 

upraveny pro dětské návštěvníky. Prohlédli jsme si zajímavou školní 

zahradu mateřské školy a také jsme si zahráli minigolf, kde některé děti 

trefily svou první jamku v životě. Celé putování nás provázel příběh 

francouzské řeholnice sv. Markéty Marie Alacoque související se vznikem 

Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Na jednotlivých zastaveních jsme 

sbírali indicie, pomocí nichž jsme pak vyluštili tajenku s nádherným 

obsahem: Ježíš je s tebou. Právě tuto zkušenost jsme prožili i při závěrečné 

mši svaté, kde jsme příjemně znaveni zakusili krásu společenství dětí 

a kněží s Kristem.  Jsem moc ráda, že zvláště děti naší farnosti společně 

prožívají mnoho příjemných chvil ať už na hodinách náboženství nebo  

Po  3. 7.      P  Za † paní Vlastu a  
† pana Otakara 

Po  10. 7.      P Za Vladimíra Štipla a 
manželku 

Út  4. 7.      K Za † Jána Keňo 
 

Út  11. 7.      K Za † Miloše Plachého, 
manželku Marii a jeho 
celou rodinu a za pomoc 
ve stáří 

St  5. 7.       P 

SLAVNOST 

sv. Cyrila a 

Metoděje 

Za Otakara Skoupého  
Mše sv. v 9.30 hod. 

St   12. 7.      P Za † rodiče Marii a 
Ladislava Šterclovy, 
 † syna Jindřicha  
a celou rodinu 

Čt  6. 7.       P 

 

 

Státní svátek 

Za obrácení a záchranu 
všech z rodiny 
Mše sv. v 9.30 hod. 

Čt   13. 7.      K Za mládež 

Pá  7. 7.      P Za rod Hejlů, Buzických, 
Karasů a Vlasatých 

Pá  14. 7.      P Za † Marii 
Buchvaldkovou 

So  8. 7.       P Za uzdravení Vašíka a 
celou rodinu 
 

So  15. 7.      P Za rod Hejlů, Buzických, 
Karasů a Vlasatých 

Ne 9. 7. 
 
 
14. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

P: Za farnosti 
Mše sv. mimořádně 
v 10.30 hod. 
 
K: Na dobrý úmysl 

Ne  16. 7. 
 
 
15. NEDĚLE   
V MEZIDOBÍ 

P: Za farnosti 
 
K: Za † Milana Váňu, 
jeho rodiče, prarodiče a 
duše v očistci 



i při jiných farních aktivitách jako byl karneval, pašijový příběh a další. Je 

určitě dobře, že nám zde vzniká společenství, které bude jednou základem 

budoucí farní rodiny. Děti zde mohou společně sdílet a prožívat skutečnou 

víru a své náboženské zkušenosti. Děkuji všem dětem, rodičům a dalším 

přátelům, kteří nám jakkoli přispěli a pomohli zorganizovat nejenom tuto 

nádhernou pouť, ale i další aktivity ve farnosti.  

Těšíme se s dětmi na prázdninové výlety, které ve farnosti organizujeme 

pod názvem Týden plný výletů a Týden plný cyklovýletů. Jedná se o dva 

týdny, které prožijeme společně a formou příměstského tábora budeme 

cestovat jak na kolech tak i dalšími dopravními prostředky po okolí našeho 

města, kde budeme poznávat krásy přírody i okolní kostely. Máte-li ještě 

zájem, můžete se k nám přidat, neboť zbývá pár volných míst.  

Přeji všem krásné prázdniny a těším se na setkání v novém školním roce. 

Eva Hejdová 

 

Z liturgického kalendáře: 

Nedělní cyklus čtení A, feriální čtení cyklus 1, první a druhý týden žaltáře v Breviáři 
 
Neděle  2. července – 13. v liturgickém mezidobí 
Pondělí  3. července – svátek sv. Tomáše, apoštola 
Úterý   4. července – památka sv. Prokopa, opata, českého patrona 
Středa   5. července -  slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, 

biskupa, našich věrozvěstů a patronů Evropy (doporučený 
svátek) 

Pátek   7. července – 1. pátek v měsíci, zasvěcený úctě 
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 

 
Neděle  9. července – 14. v liturgickém mezidobí 
Úterý  11. července – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 
 
Neděle  16. července – 15. v liturgickém mezidobí (v Kostelním 

Vydří slavnost Panny Marie Karmelské) 
 

Zprávy a oznámení: 

Bohoslužby o svátcích 5. a 6. července 

O slavnosti sv. věrozvěstů Cyrila a Metoděje ve středu 5. 7. bude mše 

sv. v proboštském kostele od 9.30 hod. Stejně tomu bude i o státním svátku 

ve čtvrtek 6. 7. Večerní mše sv. v tyto dny nebudou. 

 

Mimořádný posun nedělní mše sv. 

V neděli 9. 7. slavíme pouť k sv. Prokopovi v Jarošově nad Nežárkou. Mši 

tam bude P. Prokop sloužit od 9.00 hod. Z tohoto důvodu začne mše 

v proboštském kostele v J. Hradci mimořádně o hodinu později v 10.30 

hod. a mše v Nové Včelnici nebude. 

 

Jáhenské svěcení 

V sobotu 15. 7. vysvětí diecézní biskup Mons. Kročil na jáhna kandidáta 

kněžství Vojtěcha Blažka z Pelhřimova. Svěcení začne v 10.00 hod. 

v českobudějovické katedrále. 

 

Pouť k Panně Marii Karmelské v Kostelním Vydří 

Sobota 15. 7. mše sv. v 8.00, 10.00 (s otcem biskupem Cikrlem) a 19.00 

hod., pak celonoční adorace. 

Neděle 16. 7. mše sv. v 7.00, 8.00, 9.30 a 11.00 hod., v 14.30 svátostné 

požehnání a zakončení poutní slavnosti. 

 

Porciunkulová slavnost 

S předstihem sdělujeme, že Slavnost Porciunkule se letos uskuteční v neděli 

6. 8. Mše sv. budou v klášterním kostele v 8.00 hod. (P. Prokop), v 9.30 hod. 

(Mons. Habart) a v 11.00 hod. (P. Šika). Svátostné požehnání a zakončení 

slavnosti je plánováno v 15.00 hod. Podrobnější informace budou včas 

zveřejněny. 

 

Pozvání do „farní kavárničky“ 
Spolek Hippolyt (www.hippolyt-jh.cz) Vás srdečně zve každou neděli 

po dopolední mši svaté do „farní kavárničky“ na proboštství. 

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

