Úmysly mší svatých od 11. září do 24. září 2017

14 / 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 hodin
Po 11. 9. P
Út 12. 9. K

Út 19. 9.

Mše svatá mimořádně
nebude
K Za uzdravení dcery

St 13. 9.

St 20. 9.

P Za uzdravení dcery

Čt 21. 9.

K Za uzdravení dcery

Čt 14. 9.
Pá 15. 9.
So 16. 9.

Po 18. 9.

P Za † rodiče Filsochovy a
Jelínkovy a jejich děti s
rodinami
K Za † René Tučka

P Za rodiče a jejich očekávané Pá 22. 9.
děti
P Za rodinu Jizbovu a Čejkovu So 23. 9.

Ne 17. 9.

P: Za farnosti

24. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

K:

P Za † Adama Michnu

P Mše svatá mimořádně
nebude
Ne 24. 9.
P: Za farnosti
(9:15 - od sousoší na
25. NEDĚLE
nám. Míru procesí do
V MEZIDOBÍ proboštského chrámu,
v 9:30 mše svatá)
K: Za rodinu Bokovu,
příbuzné a přátele

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost – proboštství Jindřichův
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Redakce: P. Ivo Prokop, paní Eva Hejdová, pan Karel Bajer st.
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XXII. ročník

10. září 2017
Milí přátelé,
V srpnu během jednoho týdne na naši faru zaklepalo 5 mladých lidí s prosbou
o nocleh. Po představení nám řekli, že se vydali na pouť – tři mladí lidé vyrazili
z Polska do Santiaga de Compostela ve Španělsku a jeden mladý pár z Německa jel
na kolech do Turecka. Rádi jsme jim ubytování poskytli a myslím, že se u nás cítili
dobře. Na flipchartové tabuli v naší kavárničce nám zanechali vzkazy, že na nás
budou během poutě pamatovat v modlitbě.
Možná někdo z nás také v poslední době absolvoval nějakou pouť – ať již pěšky,
nebo možná autobusem či jiným prostředkem. Rád vzpomínám na to, kolik nás
ve špatném počasí přijelo na poutní mši svatou do Lodhéřova před svátkem Božího
milosrdenství (dvě statečné farnice putovaly pěšky ). Jistě jsme na těchto poutích
prožili něco hezkého, mohli se trochu blíž setkat s naším Pánem, měli víc času na
osobní modlitbu, promysleli některé věci, na které během roku nezbývá moc chvil.
Možná nás to však také stálo nějakou námahu, možná nám nevyšlo počasí, zůstali
jsme v zácpě na dálnici nebo jsme v cíli našeho putování našli zamčený kostel nebo
kapli.
Můžeme si klást otázky, zda má námaha putování smysl a vynaložený čas
a prostředky není možné využít lépe. Za sebe si však dovolím říci, že všechny poutě,
které jsem absolvoval, zvláště ty nejnáročnější, mě nějakým způsobem obohatily a
povzbudily do dalších všedních dní. Myslím, že zvláště v naší situaci, kdy jako
křesťané tvoříme v naší společnosti menšinu, potřebujeme vzájemné povzbuzení,
že ve víře nejsme sami, a právě putování na mnohá místa poznačená modlitbou a
oběťmi předchozích generací nám k tomu mohou pomoci. A možná ani netušíme,
že i my můžeme být povzbuzením pro druhé. Ne v nějakém masovém triumfalismu,
ale ve společném sdílení radosti z daru víry.

Prosba o informaci

Dnešní číslo našeho zpravodaje obsahuje dvojí pozvání na putování – s celou diecézí
do Klokot u Tábora a pak k soše Panny Marie Fatimské, kterou budeme mít možnost
uctít na třech místech diecéze – v Českých Budějovicích, na Dobré Vodě u Nových
Hradů a opět na Klokotech. Přijmeme toto pozvání, prosím, jako dar, který nám
dobrý Bůh nabízí, a využijme tyto příležitosti. Vězme, že Bůh se nenechá
předběhnout ve velkodušnosti a nechme se ním na těchto místech překvapit
a obdarovat.

10. dubna 2017, při předvelikonočním úklidu proboštského chrámu, byly ze zadní části
předního oltáře (hlavním oltářem je nyní oltář „středový“) vyňaty tři dřevěné sochy,
na kterých značně zařádil „zub času“. V záhybu jedné sochy byl objeven lístek, na kterém
bylo uvedeno datum uložení soch do oltáře (11. 4. 1906), jména farních duchovních, kteří
v té době v Jindřichově Hradci působili (probošt P. ThDr. Alois Jirák a kaplani P. Josef
Ledínský, P. František Balík, P. Ludvík Lausekr) a také jména pěti ministrantů, z nichž určitě
jeden, soudě podle školáckého rukopisu, ten lístek napsal a vložil do záhybu sochy.

Žehná Vám P. Jozef Gumenický

Z dostupných údajů v matrikách narození, svatebních a zemřelých se podařilo o jednotlivých
ministrantech zjistit toto:

Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení A, feriální čtení cyklus 1, třetí a čtvrtý týden žaltáře v Breviáři
Neděle

10. 9. – 23. v liturgickém mezidobí

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

12. 9.
13. 9.
14. 9.
15. 9.

Sobota

16. 9. – památka sv. Ludmily, mučednice

Neděle

17. 9. – 24. v liturgickém mezidobí

Středa

20. 9. – památka sv. Ondřeje Kim Tae-Gona, kněze, Pavla Chong
Ha-sanga a druhů, mučedníků
21. 9. – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23. 9. – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Čtvrtek
Sobota

– nezávazná památka Jména Panny Marie
– památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
– svátek Povýšení svatého kříže
– památka Panny Marie Bolestné

Neděle 24. 9. – 25. v liturgickém mezidobí

Karel Černý – narozen 27. 1. 1893 v Jindř. Hradci, č. 24/IV. jeho otec Vavřinec Černý byl
zedník, jeho matkou Kristina Černá, rozená Hanková. Karel Černý se v proboštském chrámu
oženil 11. 8. 1917, když se nakrátko vrátil z bojišť 1. světové války, jeho manželkou se stala
Antonie Abelová, narozená 3. 4. 1873 v J. Hradci, 276/II., dcera + Antonína Abela,
hedvábníka z Kardašovy Řečice. Po válce žili manželé Černí v J. Hradci č. 23/IV., zde měl Karel
Černý truhlářskou dílnu. 17. 10. 1920 se jim narodila dcera, která při křtu dostala jméno
Vlasta, avšak žila jen 22 dní. Pochována byla na hřbitově u Nejsvětější Trojice.
František Řáda – narozen 18. 8. 1893 v Jindř. Hradci, č. 50/II, jeho otec Jan Řáda pracoval
jako nádeník, matka Anna Řádová, rozená Dalíková, bydlela v J. Hradci, č. 42/II. František
Řáda byl obuvnický učeň, zemřel 20. 4. 1910 na tuberkulosu ve věku pouhých 16 let, tedy
jen 4 roky po uložení památných soch do oltáře.
Jaroslav Skupa – narozen 24. 4. 1895 v Jindř. Hradci, č. 151/II., jeho otec Jan Skupa pracoval
v J.Hradci jako dělník, matka Johanna Skupová, rozená Miklová, bydlela v J. Hradci, č.
150/II., Jaroslav Skupa se oženil 9. 3. 1920, svatba byla v proboštském chrámu, jeho
manželkou se stala Růžena Neznámá z Dolního Skrýchova. Jaroslav Skupa byl vyučený
pekařem, ale také pracoval jako vojenský zásobovač v Rožňavě na Slovensku. Manželé
Skupovi spolu „vydrželi“ jen 6 let, manželství bylo úředně rozvedeno 30. 3. 1926. Jaroslav
Skupa zemřel v Jindřichově Hradci 29. 7. 1951.
František Kozel – narozen 9. 10. 1897 v Jindř. Hradci, č. 165/III., jeho otec Tomáš Kozel byl
hraběcím kočím, matka Marie Kozlová, rozená Mrkvičková, pocházela ze Člunku. Více se
o Františku Kozlovi nepodařilo zjistit.
J. (nebo) F. Dolák - zřejmě nepocházel z Jindřichova Hradce, v žádné z dostupných matrik
jindřichohradecké farnosti se o něm nepodařilo nic zjistit.
PROSBA: pokud někdo ví, nebo si aspoň myslí, že některý z výše uvedených ministrantů je
nebo by mohl být jeho předkem či příbuzným, nebo jejich příbuzné zná, ať to oznámí panu
vikáři P. Mgr. Ivo Prokopovi, který za to předem děkuje.
K. B.

Slavnosti Adama Michny
Ve dnech 22. – 24. září 2017 budou probíhat v našem městě již tradiční Slavnosti
Adama Michny. Součástí slavností je i páteční Requiem za Adama Michnu
v proboštském kostele a nedělní procesí s Palladiem země české od sloupu
na náměstí Míru do proboštského kostela se začátkem v 9:15 hod. V letošním roce
v rámci Slavností děti z naší farnosti představí Pašijový příběh, který hudebně
doprovodí náš chrámový sbor. Více informací na plakátech v kostele nebo
v letošním zářijovém čísle Jindřichohradeckého zpravodaje.

Biřmování a 1. svaté přijímání
V roce 2018 plánujeme uspořádat v Jindřichově Hradci biřmování. Je určeno i pro
farníky ze všech měst a obcí spravovaných z Jindřichova Hradce. Příprava bude
probíhat na proboštství od října do května jednou za 14 dní v termínu, který si
společně dohodneme. Zájemce prosím, aby se přihlásili do konce září.
Prosíme také rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti v roce 2018 poprvé přistoupily
k svátosti smíření a k 1. svatému přijímání, aby nám dali co nejdříve vědět. Přihlášky
k 1. sv. přijímání i k biřmování budou k dispozici v kostelech i na proboštství.
Výuka náboženství
V tomto školním roce se bude náboženství vyučovat na ZŠ Janderova a to
ve čtvrtek od 13.00 hod., více informací u vyučující Mgr. Lucie Šimkové (tel.: 777
982 232).
Na faře bude výuka náboženství probíhat v pátek od 13.00 hod. a další hodina
od 14.00 hod. Více informací u vyučující Mgr. Evy Hejdové (tel.: 728 281 050).
Modlitby matek
Srdečně zveme všechny maminky, které se chtějí společně modlit za své děti, na
Modlitby matek, které se pravidelně konají každý pátek po mši svaté v kapli na
proboštství.

Zprávy a oznámení:
Zrušení mše sv.
V pondělí 18. září mimořádně nebude v Jindřichově Hradci mše sv. z důvodu účasti
obou kněží na kněžském dni v Českých Budějovicích u příležitosti putování sochy
Panny Marie Fatimské v naší diecézi.
Z důvodu konání Diecézní pouti nebude ve farnosti slavena ani večerní mše svatá
v sobotu 23. září.

Putování sochy Panny Marie Fatimské
Jak již bylo oznámeno v pastýřském listu našich biskupů, čteném v neděli 3. září,
v naší vlasti i v naší diecézi proběhnou oslavy 100. výročí zjevení Panny Marie
ve Fatimě. Od pondělí 18. do středy 20. září bude v naší diecézi možnost uctít sochu
Panny Marie Fatimské. Duchovní program těchto oslav začne při setkání kněží
18. září v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Ve večerních hodinách
bude socha Panny Marie v kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí
a odtud bude převezena na Dobrou vodu u Nových Hradů. V úterý večer bude
socha Panny Marie putovat do Klokot u Tábora. Ve středu 20. září po dopoledním
programu bude socha převezena do Plzně. I když jako farnost z důvodu konání
časově blízké diecézní poutě nezabezpečujeme společnou dopravu, vřele
doporučujeme účastnit se individuálně tohoto putování na některém z poutních
míst. Bližší informace najdete na plakátech v kostele nebo na webových stránkách
českobudějovického biskupství.

Diecézní pouť na Klokotech a předprogram pro mládež
Srdečně zveme na letošní diecézní pouť do Klokot v sobotu 23. září 2017.
Návštěvníky zde čeká celodenní program, který vyvrcholí pontifikální mší
sv. slouženou diecézním biskupem Mons. Kročilem. Z naší farnosti bude zajištěn
autobus. Bližší informace o pouti i možnosti společné dopravy najdete
na přiloženém letáku.
Zároveň zveme mladé lidi z našich farností i na páteční předprogram pro mládež,
spojený s možností přenocování v Táboře. Společný odjezd z vlakového nádraží
v pátek 22. 9. v 16:43 (R 662 Petr Vok), sraz na nádraží v 16:30. Zájemci o společnou
jízdu vlakem kontaktujte, prosím, P. Jozefa Gumenického. Tato společná akce je
zároveň začátkem nového ročníku pátečních mládežnických setkání na proboštství,
které organizačně i duchovně zaštítí P. Jozef.

