Úmysly mší sv. od 31. prosince 2018 do 13. ledna 2019
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 31. 12.

P 17.00 Na poděkování
za uplynulý rok

Po 7. 1.

23-24 / 2018
XXIII. ročník

P Kaple na proboštství
Za † z rodiny Měkutovy
a duše v očistci
16. prosince 2018

Út 1. 1.

St 2. 1.
Čt 3. 1.
Pá 4. 1.
So 5. 1.

9.30 P: Za farnosti
Út 8. 7.
18.00 K: Na dobrý úmysl

K Za uzdravení Miroslava
Lauschmanna

P 17.00 Za zdraví duše
i těla pro celou rodinu
K Na poděkování
za 85 let života
P Za † Bohumila

St 9. 1.

P Za dar víry

Čt 10. 1.

K Na dobrý úmysl dárce

Pá 11. 1.

P Za rodiny Mráčků
a Hešíků

So 12. 1.

P Za † rodiče Hejtmanovy
a jejich rodiče
P Za rodiny Kotrbů
a Veithů

Ne 6. 1.
slavnost Zjevení
Páně

P: Za farnosti
K: Za dárce mešních
fundací

Ne 13. 1.
svátek Křtu
Páně

P: Za farnosti
K: Za † Annu Knížovou
a její rodinu
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Hradec, Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec  728 995 603,
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Redakce: P. Ivo Prokop, paní Eva Hejdová, pan Karel Bajer st.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení zaslaných příspěvků.
Výrobní náklady jednoho výtisku činí 5,- Kč.
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Přejeme všem čtenářům zpravodaje pokojné prožití Vánoc,
osvěžení a načerpání nové radosti, naděje a síly při
bohoslužbách, návštěvách i výletech, příjemný
vánoční odpočinek i požitek z hezké hudby a všech
dárků obdržených i věnovaných.

P. Ivo Prokop a P. Jozef Gumenický

Přímé přenosy vánočních mší svatých v televizi
24.12. - Štědrý večer
TV Noe
21.30 hodin - Řím
ČT 2
24.00 hodin - Praha
25.12. - Boží hod
TV Noe
10.30 hodin - Ostrava
ČT 2
11.55 hodin - papežské požehnání
TV Noe
12.00 hodin - papežské požehnání (papežské požehnání Urbi et
Orbi je spojeno s možností získání plnomocných odpustků)
26.12. - sv. Štěpána
TV Noe
10.30 hodin - Dětmarovice, poutní mše sv.
27.12.
TV Noe
12.05 hodin - kaple TV Noe
28.12.
TV Noe
12.05 hodin - kaple TV Noe
30.12. - svátek Sv. Rodiny
TV Noe
10.00 hodin - Kravaře

Úmysly mší sv. od 17. do 30. prosince 2018
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 17. 12.

Út 18. 12.

St 19. 12.

Kaple na proboštství
Za zdraví duše i těla
pro celou rodinu
K Za † Josefa Bednáře,
Alenu Floriánovou,
jejich rodiče a
prarodiče
P Za † Jána Keňo

Zprávy a oznámení:
Narozeniny papeže
17. 12. se dožívá věku 82 let Svatý otec František. Kéž mu Bůh pomáhá v jeho
těžké službě při řízení církve a dopřává mu zdraví i ještě dlouhý věk.

Františkánské setkání
Poslední schůzka přátel Františkánského řádu v tomto roce se uskuteční v úterý
18. prosince od 15.30 hod. na proboštství. V roce 2019 pak bude další setkání
v úterý 29. ledna.

Rorátní mše
Poslední „rorátní“ mše sv. bude sloužena v pátek 21. prosince od 6.30 hod.

Vánoční výzdoba v kostele
Zdobení vánočních stromků a úklid kostela před svátky proběhne v sobotu 22.
prosince od 9.00 hod. Předem děkujeme všem dobrovolníkům za ochotu a pomoc.

Út 25. 12. P 9.30
Za farnosti
Večerní mše nebude
St 26. 12. P 9.30
Za zdraví duše i těla
pro celou rodinu
Večerní mše nebude
Čt 27. 12. K Za pana Iva, jeho
příbuzné a blízké

Čt 20. 12.

K Za † Marii a Františka
Šidlíkovy, jejich rodiče
a syna Františka

Pá 21. 12.

P 6.30
Pá 28. 12. P Za † z rodiny
Za Boží pomoc
Prokůpkovy,
a uzdravení pro pana
Vorhemusovy,
Iva, Otu, paní Martinu ,
Novotných
Ilonu s dětmi
a Helenku Michalovou
a P. Martina
P Za zdraví duše i těla
So 29. 12. P Za zdraví duše i těla
pro celou rodinu
pro celou rodinu

Předvánoční zpověď
V posledním předvánočním týdnu se budeme snažit zpovídat přibližně hodinu
před každou večerní mší sv. a podle možností i v průběhu mše a na požádání
i po jejím skončení. Na Štědrý den a na Boží Hod vánoční se zpovídat z časových
důvodů nebude. Rozšířená možnost zpovědi bude ve čtvrtek 20. prosince od 16.30
hod. v klášterním kostele.

Po 24. 12. P 15.30 Za děti z farnosti
22.00 Za dobrodince

So 22. 12.

Ne 23. 12.
4. neděle
adventní

P: Za farnosti
K: Za Jana Kropáčka

Ne 30. 12.

P: Za farnosti
K: Za zdraví duše i těla
svátek Svaté pro celou rodinu
rodiny

Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení C.
Neděle

16. 12. – 3. neděle adventní, zvaná podle vstupní antifony mše sv.
„Gaudete – Radujte se“. Užívá se růžových liturgických rouch.

Pátek
Sobota

21. 12. – připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
22. 12. – svátek Výročí posvěcení českobudějovické katedrály

Neděle

23. 12. – 4. neděle adventní

Pondělí

24. 12. – Štědrý den (vigilie slavnosti Narození Páně)

Úterý

25. 12. – slavnost Narození Páně

Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.

Neděle

30. 12. – svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

Pondělí
Úterý

31. 12. – památka sv. Silvestra I., papeže
1. 1. – slavnost Matky Boží Panny Marie
(závazná účast na mši sv.)
2. 1. – památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
3. 1. – památka Nejsvětějšího jména Ježíš

Středa
Čtvrtek

– svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
– svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
– svátek sv. Mláďátek, mučedníků
– připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka

Neděle

6. 1.

– Slavnost Zjevení Páně

Pondělí

7. 1.

– památka sv. Rajmunda z Penafortu, kněze

Neděle

13. 1. – svátek Křtu Páně, konec doby vánoční

Betlémské světlo
Světlo z Betlémské jeskyně Narození Páně k nám do Jindřichova Hradce přinesou
skauti na Náměstí míru v neděli 23. prosince v 17.00 hod. Poté je v průběhu mše
sv. přivítáme i v klášterním kostele sv. Kateřiny. Světlo pak bude v proboštském
kostele k dispozici i na Štědrý den a na Boží Hod vánoční, abychom si je mohli
odnést do svých domovů.

Vánoční mše sv.
Na Štědrý den v pondělí 24. prosince nebude ráno mše sv. První vánoční
bohoslužba proběhne odpoledne od 15.30 hod. v proboštském kostele. Tato mše
je vhodná především pro rodiny s dětmi. Druhá mše „půlnoční“ pak bude od 22.00
hod. O slavnosti Narození Páně v úterý 25. prosince je mše od 9.30 hod., stejně
jako o svátku sv. Štěpána 26. prosince. Po oba dny nebudou večerní bohoslužby.
Pořad vánočních bohoslužeb v ostatních kostelích naleznete v tomto Zpravodaji.

Žehnání vína
Na svátek sv. Jana Evangelisty ve čtvrtek 27. 12. žehná církev podle dávné tradice
víno. Kdo by měl zájem si nechat tento ušlechtilý plod révy požehnat, může si jej
přinést na mši sv. v 18.00 hod. a postavit na vyhrazené místo v klášterním kostele,
kde bude víno na závěr mše sv. požehnáno.

Svátek Svaté rodiny
Na neděli 30. prosince připadá svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa.
K oslavě zveme zvláště manželské dvojice. Při dopolední mši sv. od 9.30 hod.
v proboštském kostele bude možnost obnovy manželských slibů a požehnání
do dalších společných let.

Děkovná bohoslužba
Za uplynulý rok poděkujeme a budeme si vyprošovat požehnání do roku nového
při večerním mši svaté s chvalozpěvem „Te Deum“ od 17.00 v pondělí 31. prosince
v proboštském kostele. Na Nový rok v úterý 1. ledna 2018 o slavnosti Matky Boží
Panny Marie bude mše sv. v 9.30 hod. v proboštském kostele a večer v kostele
klášterním od 18.00 hod.

Rodinný ples
Spolek Hippolyt srdečně zve na Rodinný ples, který se koná v pátek 11. ledna 2018
od 19.00 hod. v sále na Střelnici.

Tříkrálová sbírka
Jindřichohradecká Farní charita hledá koledníky a vedoucí skupinek
pro Tříkrálovou sbírku. Prosíme všechny, kdo jsou ochotni se přidat a prospět
dobré věci, aby se přihlásili na tel. na tel: 731 604 554, 733 741 816, 730 540 628.
Děkujeme, že pomáháte pomáhat.
Město Jindřichův Hradec a zdejší Farní charita vás srdečně zvou na slavnostní
zahájení Tříkrálové sbírky, které proběhne ve středu 2. ledna 2018 od 18.00 hod.
v kapli sv. Máří Magdaleny. Koledníkům požehná farní vikář P. PhDr. Jozef
Gumenický. Celým večerem bude provázet hudba v podání pěveckého sboru
Smetana. Z důvodu této akce bude ve středu 2. ledna mše v proboštském kostele
již od 17.00 hod.

Dovolená
Ve dnech 2. – 4. ledna bude P. Ivo Prokop čerpat krátkou povánoční dovolenou.

Zjevení Páně
V letošním roce oslavíme Slavnost Zjevení Páně (sv. Tří králů) v neděli 6. ledna, kdy
také budeme při mších sv. žehnat vodu, křídu a kadidlo. Na křídu a kadidlo budou
k dispozici sáčky, na vodu si prosím přineste vhodné nádobky.

„Dětská mše“
Vánoční doba skončí svátkem Křtu Páně v neděli 13. ledna 2019, kdy budeme
v proboštském kostele sloužit mši sv. se zaměřením pro rodiny s dětmi.

Poděkování - sbírka na seminář
Na podporu provozu Diecézně - misijního mezinárodního semináře Redemptoris
Mater, který před nedávnem zřídil v Českých Budějovicích diecézní biskup
Mons. Kročil, jsme v neděli 9. prosince vybrali 10.780,- Kč. Díky všem kdo přispěli.

Poděkování
Na začátku adventu jsme společně ve farnosti oslavili svátek sv. Mikuláše, tak, aby
potěšil nejenom děti, ale i dospělé. Za velkou pomoc všem dobrovolníkům
upřímně děkujeme.

Petice proti přijetí Istanbulské úmluvy
Do konce letošního roku stále ještě můžete svým podpisem na arch petice vyjádřit
svůj vlastní názor a podpořit tak stanovisko církevních představitelů, kteří jsou
proti podpisu Istanbulské úmluvy. Více informací najdete ve společném listě
biskupů českých a moravských diecézí, který si celý můžete přečíst vzadu na stolku

u petice a také na nástěnkách v kostele. Děkujeme, že jste se aktivně zapojili v tak
důležité věci.

Jubileum písně „Tichá noc“
Když letos budete zpívat, hrát anebo aspoň jen poslouchat jemné tóny
a uklidňující slova světoznámé vánoční písně „Tichá noc“ – v německém originále
„Stille Nacht“, uvědomte si, prosím, že poprvé tato skladba zazněla před rovnými
200 lety, 24. 12. 1818, při půlnoční mši svaté v kostele sv. Mikuláše v Oberndorfu
u Salzburku v Rakousku, a to v podání pro dva sólové hlasy a sbor s doprovodem
kytary.
Prosím, vzpomeňte při modlitbách na autory skladby,
katolického kněze Josepha Mohra (1792 - 1848), který napsal zbožný text a
učitele Franze Xavera Grubera (1787 – 1863), který je autorem hudby, a
poděkujme Bohu za tyto dva prosté umělce.
Tato píseň dává lidem víru v lepší časy a spojuje lidi bez ohledu na původ, věk
nebo náboženské vyznání. Skladba nabízí lidem útěchu, naději a jistě i pocit lásky.
Díky schopným hudebníkům se pak píseň vydala na cestu z Horního Rakouska
do celé Evropy a poté i do celého světa. Od té doby byla přeložena do 300
nejrůznějších jazyků a dialektů. Protože byla velmi oblíbená, také v dobách
komunistické totality její melodie zaznívala i u nás na vánočních koncertech, avšak
text byl zpracován v materialistické podobě, kdy „matka se sklání nad postýlkou“ a
slova Bůh, Ježíš, Panna Maria či Betlém nesměly ani náznakem zaznít.
Poděkujme také Bohu za velkého umělce, básníka Václava Renče (1911 – 1973),
který napsal na Gruberovu melodii snad nejlepší český text, jak ho známe
z Kancionálu (č. 224). Podle něho vskutku "Boží láska bdí" i ve chvílích, kdy je
v našem životě všechno zahaleno tmou, když vše spí. V jistotě Boží láskyplné
přítomnosti můžeme jásat i uprostřed všech temnot, můžeme se hřát, i když je
“stín
a
mráz
vůkol
nás”.
K.B.

Vánoční bohoslužby v Jindřichově Hradci
Pondělí
Úterý
Středa
Neděle
Pondělí
Úterý

24. 12.
25. 12.
26. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1. 2019

Úterý
Neděle
Úterý

25. 12.
30. 12.
1. 1. 2019

15.30 P
9.30 P
9.30 P
9.30 P
17.00 P
9.30 P

22.00 P

18.00 K
18.00 K

v Nové Včelnici
11.00
11.00
11.00 BS

v Jarošově nad Nežárkou
Pondělí
Neděle
Úterý

24. 12.
30. 12.
1. 1. 2019

Pondělí
Úterý
Neděle
Úterý

24. 12.
25. 12.
30. 12.
1. 1. 2019

Pondělí
Úterý
Neděle
Úterý

24. 12.
25. 12.
30. 12.
1. 1. 2019

20.30
8.00
8.00

v Kostelní Radouni
22.00
11.00
11.00 BS
11.00

ve Strmilově
21.30
9.30
8.00
8.00

v Kunžaku
Pondělí
Úterý
Neděle
Úterý

24. 12.
25. 12.
30. 12.
1. 1. 2019

20.00
9.30
9.30
9.30

V Blažejově mše sv. nebudou, stejně jako v Člunku a Lodhéřově. V Roseči 26. 12. od
11.00 hod. a ve Valtínově 26. prosince od 9.30 hod. Mše bude i v Jindřiši v sobotu
29. 12. od 15.30 hod. Mše sv. bude též sloužena v domově důchodců v Otíně
v sobotu 22. 12. od 14.00 hod. V Horní Pěně je mše 24. 12. od 17.00. Jinak jsou tam
bohoslužby vždy v sobotu od 16.30 hod.

K NADCHÁZEJÍCÍMU ROKU 2019
(hymnus z 1. nešpor Slavnosti Matky Boží Panny Marie)
Rok nový již k nám přichází, v němž má býti vesel každý.
Radujme se, veselme se v tomto novém roce.
Syn Boží, z nebe nám daný, toho dne byl obřezaný,
to pro nás, hříšné křesťany, Pán svatý, nevinný.
Jméno Ježíš je mu dáno, jak to bylo zvěstováno;
ať je toto jeho jméno věčně velebeno.
Sešli nám své požehnání, Ježíši, buď vždycky s námi,
rozmnož lásku, pokoj, zdraví, veď nás do své slávy.
Dej nám rok šťastně začíti a bez hříchů dokonati,
zachovej od náhlé smrti, budiž s námi vždycky.

1. LEDNA – SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
(druhé nešpory – hymnus)
Zdráva buď, přeslavná Matko Ježíšova, tys celému světu sama posloužila,
pokoru s čistotou jsi vždy zachovala a slovu Božímu pevně uvěřila,
Panno pokorná.
O tobě proroci již předpovídali, když zdávna početí tvé prorokovali,
Izaiáš mluví o kořenu Jesse, že z něho prut vzejde, z prutu květ vykvete,
Panno pokorná.
Tys milostí Boží byla naplněna a za Matku Boží byla vyvolena,
aby z tebe, Panny čisté a pokorné, narodil se vůdce cesty spasitelné,
Panno pokorná.
Tebe národové všichni blahoslaví, nejvyššího Boha skrze tebe chválí,
neb on ti učinil převeliké věci, z milosti své velké a nesmírné moci,
Panno pokorná.
Za ty se přimlouváš, kdo tě následují, pokoru, čistotu pro Boha milují,
pyšným se protivíš, duše čisté chráníš, hříšníky obracíš, k Synu je přivádíš,
Panno pokorná.

6. LEDNA – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
(druhé nešpory – prosby)
Králi národů, tys mudrcům ukázal cestu, aby se ti přišli poklonit jako první zástupci pohanů,
- veď i nás, ať se ti klaníme v duchu a v pravdě.
Králi slávy, ty se milosrdně ujímáš svého lidu,
- uděl nám hojnost pokoje.
Králi věčný, ty dáváš život všem pokolením,
- pošli své slovo, aby skanulo jako osvěžující rosa do našich srdcí.
Králi spravedlnosti, ty chceš osvobodit utiskované, kterých se nikdo neujímá,
- smiluj se nad ubohými a sužovanými.
Pane, všechna pokolení vzdávají chválu tvému jménu,
- naplň své podivuhodné dílo spásy na našich zemřelých bratřích a sestrách.

