
 
 

Úmysly mší svatých od 25. září do 8. října 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 

 

 

 

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, pan Karel Bajer st.  

 

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 4. 10. 2017. 
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Doporučení ke zhlédnutí výstavy nebeklíčů 
 
Nebeklíč je katolická modlitební kniha, obsahující, kromě mnoha jiného, 
řadu nejrůznějších modliteb, litanií, zpovědní zrcadlo, křížovou cestu, ale i 
texty nejpoužívanějších kostelních písní. Nebeklíče byly oblíbené 
koncem 18. a během 19. století, čítaly v nich každodenně doma či při 
návštěvách kostela zejména zbožné gramotné ženy, manželky majetnějších 
měšťanů či bohatších venkovanů. Významně se na tisku a vydávání 
nebeklíčů v češtině i v němčině podílela zdejší Landfrasova tiskárna, u které 
si letos připomínáme 220 let od jejího vzniku. 
 
Výstava nebeklíčů se koná v budově Muzea Jindřichohradecka na Balbínově 
náměstí, tedy blízko proboštského chrámu a je přístupná nejen ve všední 
dny, ale také i v neděli. Je tedy ideální možnost, po skončení nedělní 
dopolední mše svaté, se dojít na tuto zajímavou výstavu podívat. Kdo jiný 
by především měl výstavu shlédnout, než my, katolíci a podívat se, jak se 
zbožně modlili ti, kteří nás už předešli na věčnost a třeba právě díky 
používání nebeklíče v čase své nemoci a umírání, spojeného s litováním 
hříchů, se jim nakonec odemkla cesta do nebe, kde se již nyní radují při 
patření na Boha? Pro široké vrstvy katolíků byl každý nebeklíč významnou 
náboženskou literaturou – jak my využíváme dostupné náboženské 
literatury?  

         K. B. 

 

Po  25. 9.    P  Za † Miloše Plachého Po 2. 10.      P Na poděkování za 
všechny milosti 

Út  26. 9.   K Za uzdravení nemocných  
v rodině 

Út  3. 10.     K Za † Jána Keňo 

St  27. 9.     P 

 

Za uzdravení dcery St   4. 10.     P Za † Milana Váňu, jeho 
rodiče, prarodiče a duše 
v očistci 

Čt  28. 9.      

 

Kostel sv. Václava 9.30 
Za † Václava Kučeru, jeho 
rodiče a celou rodinu 

Čt   5. 10.     K Za Emilii a Josefa 
Svobodovy, syna a 
rodinu Zítkovu 

Pá  29. 9.     P Za † Marii Langweilovou Pá  6. 10.     P  

So  30. 9.     P Za pana Iva a jeho blízké 
 a příbuzné 

So  7. 10.     P Na dobrý úmysl 

Ne 1. 10. 
 
26. NEDĚLE  
V MEZIDOBÍ 

P: Za farnosti 
K:  Na poděkování za 6 let 
manželství s prosbou o Boží 
požehnání 

Ne  8. 10. 
 
27. NEDĚLE   
V MEZIDOBÍ 

P: Za farnosti  
 
K:  



Modlitba růžence 
 

V období platnosti tohoto farního zpravodaje začíná měsíc říjen, v katolické církvi 
tradičně zasvěcený modlitbě růžence. Modlitba růžence se postupně vyvíjela. 
Ve své dnešní podobě se šířila od 15. století především zásluhou bratří 
dominikánů. Spočívá v opakování andělského pozdravení a v rozjímání 
o událostech z Ježíšova života a o spoluúčasti, kterou na jeho narození, 
pozemském působení, utrpení a oslavení má jeho matka Panna Maria. 
S modlitbou růžence jsou spojeny plnomocné odpustky pod podmínkou, že se ho 
věřící modlí ve společenství, ať již rodinném, řeholním či jiném, že je růženec 
recitován nahlas a recitace je spojena se zbožnou meditací o jeho tajemstvích, 
přičemž tajemství musí být obvyklým způsobem ohlašována. Pro získání 
plnomocných odpustků postačuje modlitba o pěti desátcích, nesmí být ale 
přerušována, tedy jako jeden celek. Znamená to, že je-li stanoveno, že v neděli 
před dopolední mší svatou začíná modlitba růžence v 9,00 hodin, chceme-li získat 
plnomocné odpustky, musí začít ve stanovenou dobu nebo, nesejde-li se potřebný 
počet věřících, krátce po deváté hodině, ale tak, aby do začátku mše svaté růženec 
skončil. Jestliže se však někdo unáhlí a začne modlitbu již před 9. hodinou, 
zbytečně připraví o možnost získat plnomocné odpustky všechny, kteří do kostela 
k modlitbě růžence postupně docházejí. Snad by bylo nejvhodnější, aby společná 
modlitba růžence začínala až tehdy, kdy k tomu dá pokyn ten, kdo zastává službu 
kostelníka.       

K. B. 

 

Oprava fasády proboštského kostela 

Kolem části proboštského kostela nám na konci srpna vyrostlo lešení a to bylo 
podnětem k mnoha dotazům. Aby byly odpovědi na dotazy co nejfundovanější, 
požádal jsem naši stavební techničku paní Magdalenu Horváthovou o několik 
důležitých informací, které Vám zde předkládám:  
 

Informace k opravě severní strany fasády kostela  
Nanebevzetí Panny Marie v J. Hradci: 

 
Vzhledem k havarijnímu stavu severní strany fasády (opravované naposledy 
počátkem 90. let 20. století) bylo přistoupeno k nezbytné opravě. Ze zdí 
a především opěráků odpadávaly velké kusy omítek a hrozilo nebezpečí úrazu 
procházejících osob. 

Výzva 
Prosíme všechny, kdo mají zájem o přijetí svátosti biřmování, případně 
o přípravu svých dětí na 1. svaté přijímání, aby nám předali přihlášky 
do konce září. Stejně tak prosíme ty, kdo se rozhodli putovat s P. Ivo 
Prokopem v březnu 2018 do Svaté země, aby se co nejdříve ozvali, a mohly 
jim být poslány smlouvy s cestovní kanceláří a další podrobnosti o poutním 
zájezdu. 
 
Nabídka 
Diecézní charita České Budějovice hledá kandidáta na pozici ředitele 
či ředitelky Oblastní charity Pelhřimov. Bližší informace na plakátcích 
v kostelech. Nabídky přijímá do 10. října 2017 Diecézní charita České 
Budějovice, Kanovnická 16, 370 01 České Budějovice, e-mail: 
sekretariat@dchcb.charita.cz  
 
 

Z liturgického kalendáře: 
 
Nedělní cyklus čtení A, feriální čtení cyklus 1, třetí a čtvrtý týden žaltáře v Breviáři 
 
Neděle   24. 9.  – 25. v liturgickém mezidobí  
 
Úterý   26. 9. – památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 
Středa   27. 9. – památka sv. Vincence z Paula, kněze 
Čtvrtek  28. 9.  – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního  

   patrona českého národa 
Pátek  29. 9.  – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů,       
                                             titulární slavnost farního kostela v Horní Pěně  
Sobota  30. 9.  – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
 
Neděle  1. 10. – 26. v liturgickém mezidobí 
 

Pondělí   2. 10.  – památka sv. Andělů strážných 
Středa  4. 10.  – památka sv. Františka z Assisi 
Pátek  6. 10. – památka sv. Bruna, kněze (též první pátek v měsíci, den  
        zvláštní úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 
Sobota 7. 10.  – památka Panny Marie Růžencové 
 
Neděle  8. 10.  – 27. v liturgickém mezidobí  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Odpustek
mailto:sekretariat@dchcb.charita.cz


Zprávy a oznámení: 
 

Schůzka františkánů 
Po prázdninové přestávce se opět sejde jindřichohradecké františkánské 
společenství a to v úterý 26. září od 15.30 na proboštství. Také večerní mši sv. 
v klášteře bude sloužit kněz z františkánského řádu. 

Mše o slavnosti sv. Václava 
Dne 28. září bude sloužena poutní mše sv. v jindřichohradeckém kostele 
sv. Václava a to od 9.30 hod. Večerní mše sv. nebude. 

Svatba 
Snoubenci Petr Kaifer a Kristýna Knoblochová, oba z Jindřichova Hradce, uzavřou 
dne 29. září 2017 v proboštském kostele manželství. Oddavky začnou v 11.00 hod. 

Michalské slavnosti 
Tradiční Michalské slavnosti se letos konají v Horní Pěně v sobotu 30. září. Při této 
příležitosti bude od 10.00 hod. sloužena poutní mše sv. ke cti sv. Michaela 
archanděla v pěněnském kostele.   

Mše pro rodiny s dětmi 
První mše se zaměřením pro rodiny s dětmi v letošním školním roce bude sloužena 
v neděli 1. října od 9.30 hod. v proboštském kostele. Bude spojena s poděkováním 
za úrodu. Děti i s rodiči (ale i všichni ostatní) mohou v pátek 29. září po večerní mši 
sv. přinést různé dary země, třeba z vlastní zahrady a s paní Mottlovou vyzdobit 
těmito plody oltáře. 

 Setkání na proboštství 
Ve středu 4. října po mši sv. začne na proboštství cyklus přednášek „Prameny 
světla“ pojednávající o duchovním životě. Setkávat se budeme jednou za 14 dní. 

Beseda o Svaté zemi 
V pátek 6. října zveme na vyprávění o posvátných místech, přírodě i společnosti 
v Izraeli. P. Ivo Prokop bude hovořit a promítat snímky ze svých cest od 18.45 hod. 
na proboštství. 

Setkání mladých 
I v letošním školním roce srdečně zveme mladé lidi naší farnosti (z druhého stupně 
základní školy a středních škol) na pravidelná páteční setkávání na proboštství. 
První setkání se uskuteční v pátek 6. října 2017 po večerní mši svaté od 19 
hodin. Na společné povzbuzení a vzájemné obohacení v poznávání naší víry se těší 
P. Jozef Gumenický, který setkání povede. 
 

 

Oprava fasády severní strany kostela obsahuje: 
- stavební práce – odstranění nesoudržných vrstev omítek, očištění, doplnění 

omítek, penetrační nátěr a finální vápenný nátěr omítek. Dále dojde 
k demontáži, opravě, nátěru a zpětné instalaci ochranných sítí na oknech. 

- restaurátorské práce – restaurování všech kamenných prvků severní strany 
kostela 

 
Souvisejícími pracemi bude revize a úprava okapového a svodového systému 
severní strany tak, aby se zamezilo přetékání dešťové vody přes okapy. Toto 
přetékání způsobuje poškozování a předčasné chátrání omítky kostela a tvoření 
kaluží (v zimním období nebezpečného náledí) před vstupem do kostela. 
Kontrolou okapového a svodového systému v době silného deště bylo zjištěno, 
že jedním z velkých problémů je i množství mechu na střeše. Tento se na přetékání 
dešťové vody přes okapy velkou měrou podílí. Při velkých deštích se mech uvolňuje 
a zanáší okapy a svody, tudíž dešťová voda nemá kudy odtékat. Vzhledem k výšce 
kostela nelze okapy a svody pravidelně např. měsíčně čistit a nákladné vyčištění 
1x ročně horolezeckým způsobem nestačí. Jedinou možností je odstranění mechu, 
očištění střešních tašek a jejich nátěr speciálním prostředkem, který by zamezil 
růstu mechu. Na tuto nákladnou akci bude farnost žádat v příštím roce 2018 dotaci 
z programu REGENERACE. 
 
Celkové náklady letošní opravy fasády severní strany kostela:   1.245.396,- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Příspěvek z Programu REGENERACE:                840.000,- Kč 
Podíl Města J. Hradec:                                           80.000,- Kč 
Podíl farnosti J. Hradec:                                      325.396,- Kč 
 
Tolik tedy informace paní techničky Horváthové.  
 
Na závěr bych rád poděkoval městu Jindřichův Hradec, které v rámci Programu 

regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 

doporučilo ministerstvu kultury přidělení příspěvku z tohoto Programu a připojilo 

k němu i svůj vlastní podíl. A díky patří samozřejmě i vám všem, kdo jste přispěli 

do kostelních sbírek, z jejichž výnosu je hrazena naše povinná část nákladů. Kostel, 

který patří k nejvýraznějším dominantám našeho města, je nejen Božím domem, 

ale i navštěvovanou kulturní památkou, a jistě si zaslouží, aby i jeho vnější vzhled 

byl co nejdůstojnější. Modlím se a prosím o modlitbu i vás, aby se v průběhu 

dalších let podařilo opravit vše, co je nezbytné k obnovení jeho krásy. 

P. Ivo Prokop  


