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Úmysly mší sv. od 1. do 14. července 2019

XXIV. ročník

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 1. 7.

P Za † Ing. Česlava Vaňka

Po 8. 7.

Út 2. 7.

K Za Boží požehnání pro
dceru k narozeninám
a pro celou rodinu
Roubalovu
P Za † Růženu a Ludvíka
Černých, rodiče
a sourozence
K Na poděkování za Boží
dary

Út 9. 7.

P 9.30 hod. Za živé i † celé
rodiny a za Boží
požehnání
P Za † Zdeňka Hejdu,
manžele Duškovy
a příbuzné, poděkování
za společný život
manželů Hejdových
P 10.30: Za farnosti
K: Za † Vladislava
Nožína

Pá 12. 7.

P Za rodiče a jejich
nenarozené děti

So 13. 7.

P 13.00 hod. při svatbě
Víta Zemana a Věry
Košinové
Večer mše není

St 3. 7.

Čt 4. 7.

Pá 5. 7.

So 6. 7.

Ne 7. 7.
14. neděle
v mezidobí

P Za † P. Ondřeje Frantu
(1869 – 1939)
K Za Charitu
v J. Hradci

St 10. 7.

Čt 1. 7.

P Za Svatopluka a Marii
Bokovy
K

Ne 14. 7.
15. neděle
v mezidobí

Za živé i † z celé rodiny
a za Boží požehnání

P: Za farnosti
K: za duše v očistci

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.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení zaslaných příspěvků.
Výrobní náklady jednoho výtisku činí 5,- Kč.
Uzávěrka příštího čísla je ve středu 24. 7. 2019.

30. června 2019

ROZLOUČENÍ
Moji milí,
když jsem byl před třemi lety přeložen ze služby diecézního referenta pro
pastoraci, generální vikář mi řekl: „Posílám tě do Jindřichova Hradce. Půjdete tam
i s P. Ivem jakožto novým farářem. Myslím, že místní vás tam přijmou a že vy dva
si sednete“. Asi jsem se u toho podvědomě usmál, protože na dotaz, čemu se směju,
jsem odpověděl – kdyby ses mě zeptal, kam bych si přál jít za kaplana, odpověděl bych
ti – do Jindřichova Hradce.
Naše krásné město mi totiž nebylo úplně neznámé. Během vysokoškolských studií
jsem několik prázdnin prožíval v nedalekém Strmilově a v té době dozrávalo mé
rozhodnutí k odpovědi na misijní povolání, z kterého vyplynulo také povolání
ke kněžské službě v českobudějovické diecézi. Často jsem se chodíval modlit do lesů
České Kanady, do Kláštera u Nové Bystřice, do Kostelního Vydří, ale během Folkových
růží jsem si zvykl zajít ze zámku i do proboštského kostela a v lavici před mřížkou
u hlavních dveří jsem zůstával několik minut v tichu před Pánem. Takže tam někde
začínalo mé přátelství s naším městem, i když jsem v té době netušil, že jednou zde
budu kaplanem a ve Strmilově a okolí správcem farností.
Tři roky uplynuly jako voda a z rozhodnutí mých představených stojím před novou
etapou kněžské služby – budu působit jako administrátor farností v Březnici u Příbrami
a okolí. Rád bych se i touto formou chtěl s vámi všemi rozloučit a poděkovat
za možnost prožít tři roky ve vašem společenství. Myslím, že pan generální vikář měl
pravdu – zažil jsem zde skutečně krásné přijetí jak ze strany farníků, tak ze strany pana
vikáře Ivo Prokopa. Jemu vděčím za postupné uvádění do oblastí farní administrace,
za obrovskou důvěru, kterou mi věnoval a podporu mých samostatných aktivit –
zvláště ve farnostech mně přímo svěřených. A také za hezká posezení nad sklenkou
vína, spojené s povídáním nejen o historii. Moc děkuji, že jsem nalezl přijetí a důvěru
u mladých lidí našeho vikariátu, kterým jsem mohl být nablízku nejen jako kaplan
pro mládež, ale kteří mě přijali i jako staršího bratra. Zvláště mám velkou radost,

že jsme nalezli společnou odvahu zorganizovat a uskutečnit kurz Alfa pro mládež.
Děkuji rodinám, všem farníkům dříve i později narozeným, spolku Hippolyt, Schole JH,
Petrovým klíčům, paní katechetce, pánům akolytům a ministrantům, pracovníkům
farní charity – jednoduše vám všem – za vaše přijetí, darovanou důvěru, hluboké
rozhovory i za jakoukoliv podporu, které se mi z vaší strany dostávalo, zvláště za tu
duchovní.
Jsem moc rád, že jsme mohli před několika dny prožít hezký večer ve Strmilově
na faře a společně, i když trochu předčasně, oslavit moje blížící se narozeniny. I touto
formou chci vám všem poděkovat za vaše krásné dary a podporu.
Prosím, abyste mi odpustili, když jsem vám jakýmkoliv způsobem ublížil – ať již
slovem nebo skutkem. Svých lidských slabostí a nedostatků, ano, i hříchů, jsem si
vědom – a mrzí mě, když jsem někoho zranil.
Odnáším si s sebou mnoho hezkých vzpomínek na vás všechny a velmi rád se
s vámi opět setkám – ať již zde v Hradci nebo v Březnici či jinde – a doufám, že jednou
v nebi nám dobrý Bůh dopřeje, abychom si všechno dopovídali…
Rád vám všem žehnám a ještě jednou se svěřuji vašim modlitbám a děkuji.

Neděle

14. 7.

– 15. neděle v mezidobí

Pondělí
Úterý

15. 7.
16. 7.

– památka svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve
– památka Panny Marie Karmelské

Neděle

21. 7.

– 16. neděle v mezidobí

Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek
Sobota

22. 7.
23. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.

– svátek sv. Marie Magdalény
– svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
– svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola
– památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
– památka sv. Gorazda a druhů

Neděle

28. 7.

– 17. neděle v mezidobí

Úmysly mší sv. od 15. do 28. července 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

P. Jozef Gumenický

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkuji otci Jozefu Gumenickému za vše, co zde ve farnostech dobrého
vykonal, a zač jsem mu někdy ani nestačil poděkovat. Těším se, že na to vše s Boží
pomocí úspěšně naváže i v Březnici, a že naše přátelství bude pokračovat i nadále a já
budu mít příležitost občas jej sám, či s farníky z Jindřichohradecka, navštívit v kraji, kde
jsem také sám před lety po svém odchodu z kaplanského místa z Jindřichova Hradce
začínal své samostatné duchovní působení na faře v sousedním Rožmitále
pod Třemšínem.
Přeji mu radost z poznání nových dobrých farníků a spolupracovníků, radost z
užitečné služby ve farnostech i z odpočinku v krásné přírodě v Brdech a radost
z blízkosti Panny Marie na Svaté Hoře, jejíž přímluvu mu vyprošuji.
I pro mne byla a stále zůstává Svatá Hora velkou pomocí a útočištěm a věřím,
že bude pomáhat i otci Josefovi, který bude sloužit takřka na dohled od tohoto silného
poutního místa.
Ať jej provází i sv. Josef a pomůže mu ve všech materiálních a praktických
starostech, spojených se stěhováním a začátky v novém působišti a pomůže mu
i spoléhat s velkou důvěrou na Ježíše, který nás ve své službě volá na místa, kde
můžeme přinášet užitek.
Když jsme se s otcem Josefem před lety poprvé potkali na pouti v Ledenicích, kde
byl krátce po vysvěcení slavnostním kazatelem, hned mne napadlo, že pokud bych
snad měl mít někdy v budoucnu kaplana, tak tento by byl skvělý. A Pán Bůh to zařídil,

Po 15. 7.

P

Za † členy rodiny
Kořínkovy a Galovy

Po 22. 7.

P Za naši duchovní
správu

Út 16. 7.

K

Za † Milana Váňu, jeho Út 23. 7.
rodiče a prarodiče

K Za Boží požehnání

pro celou rodinu

St 17. 7.

P

Za Boží ochranu pro
děti a jejich rodiny

St 24. 7.

P Volná intence

Čt 18. 7.

K

Na dobrý úmysl
a za celou rodinu

Čt 25. 7.

K Za rodinu Slancovu
a Krafkovu

Pá 19. 7.

P

Za kněžská povolání

Pá 26. 7.

P Volná intence

So 20. 7.

P

Za dary Ducha Svatého So 27. 7.
pro nás všechny

P Volná intence

Ne 21. 7.
16. neděle
v mezidobí

P: Za farnosti
K: Za Jaroslava Žáru,
manželku a † rodiče
Fojtovy

Ne 28. 7.
17. neděle
v mezidobí

P: Za farnosti
K: Za † Zdeňku
Markovou, její rodiče
a prarodiče

Nový farní vikář P. Mgr. Jan Turek k nám nastoupí k 15. červenci. Vzhledem
k stěhování obou farních vikářů může dojít k mimořádným změnám bohoslužeb, které
budou ohlášeny na vývěskách kostelů a na webových stránkách proboštství.

Mše v sobotu 13. července
V tento den bude mše sv. v proboštském kostele od 13.00 hod. a to při svatbě pana
Víta Zemana a slečny Věry Košinové. Bude to zároveň poslední mše, kterou u nás bude
slavit P. Gumenický. Večerní mše sv. pak již nebude. Místo ní bude P. Ivo Prokop slavit
mši s nedělní platností od 18.00 hod. v Kunžaku.
Ubytování poutníků
V neděli 21. července k nám již tradičně pod vedením otců Pallotinů dorazí poutníci
k Božímu milosrdenství směřující do Slavkovic. Prosíme farníky, aby podobně jako
v minulých letech, umožnili poutníkům přespání z neděle na pondělí a přihlásili se u pí
Ivany Vlasákové na tel.: 776 777 810. Předem děkujeme.
Pouť v Roseči
V neděli 28. července bude v kostele v Roseči sloužena od 14.00 hod. poutní mše
sv. ke cti sv. Anny.
Výročí duchovních
2. 7. se P. Pavel Berkovský, farní vikář v J. Hradci 1994 – 1997, nyní výpomocný
duchovní v Domě sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí, dožívá věku 50 let.
13. 7. se jáhen Tomasz Maciej Zbucki, působící v J. Hradci 2002 – 2018, nyní
ustanovený k jáhenské službě v Domě sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí, dožívá věku
45 let.
16. 7. si připomíná diecézní biskup Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, farní vikář v J. Hradci
1996 – 1997, 25. výročí kněžského svěcení.
22. 7. se P. Karel Vrba, administrátor zdejšího proboštství 1990 – 1993, nyní čestný
kanovník katedrální kapituly v Českých Budějovicích a výpomocný duchovní v Blatné,
dožívá věku 85 let.

Z liturgického kalendáře:
Neděle

Nedělní cyklus čtení C, první cyklus feriálního lekcionáře.
30. 6. – 13. neděle v mezidobí

Středa
Čtvrtek
Pátek

3. 7.
4. 7.
5. 7.

Sobota

6. 7.

– svátek sv. Tomáše, apoštola
– památka sv. Prokopa, opata
– slavnost sv. Cyrila a Metoděje, věrozvěstů, patronů
Evropy, doporučený svátek
– památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

Neděle

7. 7.

– 14. neděle v mezidobí

Čtvrtek

11. 7. – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

že se tak skutečně stalo a my mohli opravdu spolupracovat a on byl opravdu skvělý.
Tak věřím, že podobně Bůh daruje vše, co si nyní Jozef na začátku nové etapy své
kněžské služby vyprošuje a co mu vyprošujeme i my.
S vděčností
P. Ivo Prokop

Duchovní správa přeje všem čtenářům zpravodaje pokojné
prázdniny a dovolené, osvěžení a načerpání nových sil stejně
jako radost z odpočinku i poznávání nových míst na letních
cestách.
Oznámení:
Nepřítomnost P. Gumenického
Od pondělí 1. července do soboty 6. července bude P. Jozef Gumenický čerpat řádnou
dovolenou a nebude přítomen ve farnosti.
Mše v Otíně
V domově seniorů v Otíně bude sloužena mše sv. ve čtvrtek 4. července od 14.00 hod.
Mše o slavnosti našich věrozvěstů
V pátek 5. července o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše sv. sloužena od 9.30
hod. v proboštském kostele.
Bohoslužba z Velehradu
Přímý přenos slavnostní mše svaté k svátku svatých Cyrila a Metoděje z Velehradu
vysílá 5. 7. ČT2 od 10.30 hodin. Doporučujeme sledovat zejména těm, kteří se
nemohou v tento sváteční den účastnit mše svaté v kostele. Pořady o sv. Cyrilu
a Metodějovi začínají již v 8.45 hodin.
Pouť v Jarošově nad Nežárkou
V neděli 7. července oslaví jarošovská farnost svou poutní slavnost. Mše ke cti
sv. Prokopa bude sloužena od 9.00 hod. Z důvodu pouti nebude mše ani bohoslužba
slova v Nové Včelnici ani v Kostelní Radouni.
Rozloučení s P. Gumenickým
Odcházejícímu farnímu vikáři P. PhDr. Gumenickému poděkujeme za tři roky působení
v našich farnostech při mši sv. v neděli 7. července v proboštském kostele. Mše sv.
začne mimořádně o hodinu později, tedy v 10.30 hod.

