Úmysly mší sv. od 26. srpna do 8. září 2019

17 / 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 26. 8.

P Za † členy rodiny
Po 2. 9.
Parákovy a Zásmětovy

Út 27. 8.

K Za Jindřicha Svobodu
a rodinu
St 28. 8.
P Za Josefa a Františku
Svobodovy a rodinu
Cimbálníkovu
Čt 29. 8.
Za † Hedviku
kostel sv. Jana
Kubínovou a d. v o.
Křtitele!!!
Pá 30. 8.
P Za † Miloše Plachého
a jeho ženu Marii

Út 3. 9.

So 31. 8.

So 7. 9.

Ne 1. 9.
22. neděle
v mezidobí

P Za † docenta Zdeňka
Žemličku
P: Za dary Ducha Sv.
pro děti, rodiče
a učitele
K: Za † Jiřího Krýzu,
oboje rodiče
a † příbuzné
a duše v očistci

St 4. 9.

Čt 5. 9.

Pá 6. 9.

XXIV. ročník

P Za † rodinu Štanglovu

K Na dobrý úmysl
a za celou rodinu
P Za Josefa a Emilii
Svobodovy, syna
a rodinu Zítkovu
K Za manžele Fiedlerovy
a všechny příbuzné
P Za rodiče a jejich
nenarozené děti

K!!! Za † Janu Faltýnovou,
za Boží slitování pro
její duši
Ne 8. 9.
P: Za farnosti
K: Za obrácení
23. neděle
hříšníků a dar víry
v mezidobí
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25. srpna 2019

Výuka náboženství
Chtěli bychom především poděkovat rodičům školou povinných dětí, kteří se při
křtu těchto svých ratolestní zavázali, že je budou vychovávat v katolické víře a podle
katolické nauky. Děkujeme, že se ze všech sil snažíte předávat víru předků další
generaci, i když to není vždy jednoduché, pro naši vlastní slabost ve víře i pro odlišnost
vnitřních dispozic nastupujících generací. Církev se proto snaží rodičům ve směřování
jejich dětí pomoci výukou náboženství. Náboženská výchova je samozřejmě především
povinností rodičů a v předávání víry plní nezastupitelnou roli. Nezastupitelnou roli
mají rodiče také pro úspěšnou konfrontaci budoucích dospělých s okolním světem
a v utváření vztahu k druhým lidem, k vlasti, institucím, k církvi i ke svatým a k Pánu
Bohu samotnému.
Proto vás chceme povzbudit v dalším úsilí o sebezdokonalování, sebevzdělávání
ve víře, v naslouchání hlasu církve svaté a především v touze naslouchat Kristu ve
svém vlastním životě. Vždyť výchova, která spočívá ve vlastním příkladu života v církvi,
nikdy nekončí. Těžko můžou rodiče vinit děti z malé lásky k církvi, když sami jdou do
kostela jen v neděli a jakoby jen z povinnosti. Těžko mohou rodiče vinit děti z malé
lásky ke Kristu, když jejich nejvroucnější modlitby jsou skryté v tiché modlitbě
pronesené „pod peřinou“. Těžko mohou rodiče vinit své děti z malé lásky k nim, když
si navzájem lásku projevují jen skrytě v utajené samozřejmosti zaběhnutých rodinných
vztahů.
Přijměte prosím tedy tento článeček jako pozvání k přihlášení svých dětí (pokud
jsou ve vhodném věku) na výuku náboženství (přihláška je součástí tohoto
zpravodaje). Výuka náboženství nevyřeší ani jeden z palčivých problémů, které s vírou
a výchovou souvisejí, ale pomůže vašim dětem postavit život na dobrých a pevných
hodnotách. Výuka náboženství by měla umožnit dětem klást si ty správné otázky a
alespoň naznačit směr, kterým církev směřuje ke štěstí a naplněnému životu.
Setkávání se s dalšími dětmi, které také věří v Boha, může dát základ pro jistotu víry ve
zkouškách. V neposlední řadě zájem rodičů o probíranou látku, může v dětech Boží

pravdy upevnit, ale také snad i probudit touhu po hlubším poznání pokladů církve u
jejich rodičů.
Výuka náboženství nezajistí „aby Pepíček nezlobil“, ale může být dalším krůčkem
na cestě radostného života z evangelia pro děti i jejich rodiče.
Ať vám Bůh žehná, ve vašem výchovném úsilí a oplatí vám na dětech všechny oběti
přinesené pro jejich dobro.
kaplan Jenda

Úmrtí člena redakce
Před rokem jsme na tomto místě gratulovali panu Ing. Karlu Bajerovi k získání
vzácného ocenění – medaile sv. Auraciána z rukou diecézního biskupa. Nyní musíme
na tomto místě konstatovat smutnou zprávu, že nás tento spolupracovník a člen
redakční rady Zpravodaje ve věku 76 let navždy opustil. Rozloučili jsme se s ním
v pátek 16. srpna v proboštském kostele.
Děkujeme mu za všechny zajímavé příspěvky, jimiž Zpravodaj, u jehož zrodu stál,
neúnavně naplňoval. Byl živou pamětí naší farnosti a mnoho dobrého v ní jako akolyta,
regenschori a znalec liturgie vykonal.
Prosíme o modlitbu za něj, aby už mohl v Boží blízkosti zažívat věčné štěstí
a společenství se všemi svatými.

Poděkování
S radostí bych chtěl poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě
a průběhu slavnostních nešpor, při nichž jsem byl instalován za jindřichohradeckého
probošta. Velmi si vážím vaší pomoci, bez níž by se tak náročná akce nedala zdárně
zorganizovat. Za všechny, kteří mi pomohli, jsem odsloužil mši sv. a svěřil je
do ochrany Panny Marie, která ví, kolik práce zde všichni odvedli, kolik času věnovali
a kolik modliteb obětovali, aby vše vyšlo.
S vděčností P. Ivo Prokop

Výuka náboženství v novém školním roce
V letošním školním roce bude výuka náboženství na faře pokračovat podobně jako
loni. Mgr. Bc. Eva Hejdová bude vyučovat každý pátek (začíná se již 6. 9.) od 13.00
hod. první skupinku a od 14.00 hod. druhou skupinku žáků. Vyplněné přihlášky
přineste s sebou na první hodinu. Mgr. Lucie Šimková bude nadále vyučovat na ZŠ
Janderova, kde z rozhodnutí pana ředitele od letošního roku nebude náboženství
vyučováno jako nepovinný předmět, ale jako kroužek a nebude již uváděno
na vysvědčení.

a zvonovina tekla ve věži po kamenném šnekovitém schodišti až ven „na ulici“, kde se
mísila s padajícími žhavými oharky. Je třeba si uvědomit, že požár nikdo nehasil ani
zvenku, natož uvnitř kostela. Okolo farního kostela Nanebevzetí Panny Marie býval
nejstarší jindřichohradecký hřbitov, na kterém se především z hygienických důvodů
(mor) a jeho přeplněnosti přestalo pochovávat v roce 1582 a zrušen byl v roce 1782.
I po zrušení hřbitova zůstalo na fasádě chrámu mnoho fresek. Některá tato náhrobní
znamení byla proti povětrnostním vlivům kryta dřevěnou stříškou s ozdobným
šindelem. A toto se stalo farnímu kostelu osudným. Na jednu takovou šindelovou
ozdobu na jižní straně presbytáře prý spadl z hořící střechy žhavý oharek, ozdobu
zapálil, rozbilo se okno a hořící šindel spadl na pravý bok hlavního oltáře a ten začal
hořet. Žárem popraskalo sklo v okně mezi presbytářem a proboštskou sakristií,
do které se pak také dostaly plameny. V presbytáři pak chytly další oltáře a oheň se
postupně přenesl do všech třech chrámových lodí, kde hořelo všech 17 oltářů, obrazy
na zdech, kazatelna, dřevěné lavice i zpovědnice a na kůru také varhany. Jestliže uvnitř
chrámu zůstala nepoškozena Špulířská kaple, v níž byl umístěn figurální relikviář
s ostatky patrona města sv. Hippolyta, částečně bylo požárem poškozeno vybavení
vedle Špulířské kaple stojící jezuitské sakristie (to je ta současná). Žár z požáru
poškodil i vlastní kamennou konstrukci kostela, Popukaly po obou stranách přední
opěrné sloupy mezi střední a bočními chrámovými loděmi, v presbytáři se rozpadly
horní konce zdí a někde i kamenné kružby v oknech. Klenba presbytáře i lodí zůstala
na krátkou dobu bez poškození. Brzy po požáru velmi silně pršelo a tak klenba nasákla
vodou. 26. 5. dva mladí pokrývači, když se snažili uklidit z klenby nad presbytářem
zbytky ohořelého dřeva z krovu, klenba se pod nimi provalila, oba spadli na podlahu
presbytáře a zabili se. Můžeme je tedy počítat mezi 31. a 32. oběť požáru města.
Spadlé klenutí presbytáře silně poškodilo sochu Jáchyma z Hradce před jeho epitafem
a také zničilo mramorový oltář s obrazem Ukřižovaného Krista od Petra Brandla,
o kterém je zmínka výše. Vlivem dešťů se pak lokálně zřítilo klenutí ve střední
i bočních chrámových lodích. Nakonec ještě v roce 1806 spadl vrchol štítové zdi
za kůrem hudebníků. Kaplan P. Štěpán Josef Claudius udává, že po požáru
proboštského chrámu se zachovala pouze spodní část křtitelnice z červeného
mramoru, k levé stěně (evangelijní) presbytáře přistavěná zadní část epitafu pana
Jáchyma z Hradce a figurální relikviář s ostatky patrona města sv. Hippolyta, v té době
umístěné ve Špulířské kapli, kam se oheň nedostal.
Pro úplnost musíme ještě dodat, že v současné době se nachází v proboštském
chrámu i další předměty, pocházející z doby před rokem 1801, které však v době
požáru se v kostele ještě nevyskytovaly. Jedná se o dvě zpodobnění Panny Marie
s Ježíškem ve Špulířské kapli, kde na vrcholu oltáře stojí socha Madony a do oltáře je
vkomponován pověstmi opředený obraz Madony, pocházející z jezuitského semináře
a dále pak se jedná také o pár bronzových svícnů, vysokých 124 cm, s vyraženým
letopočtem 1665, z nichž jeden nyní trvale slouží k instalaci velikonoční svíce – paškálu
a na druhém svícnu bývá v předvánoční době umístěn adventní věnec.
zpracoval Karel Bajer

pod jehož kočárem se v roce 1565 prolomil most u Vídně a Jáchym se utopil v Dunaji.
Na sarkofágu, ohrazeném kovovým zábradlím, což v presbytáři asi zaujímalo dost
místa, klečela ve výklenku před křížem postava zemřelého pána z Hradce. Na zdech
kostela také visely obrazy. K vybavení kostela musíme počítat na kůru varhany,
postavené v roce 1784 varhanářem Fr. Gartnerem, jistě byla v kostele i kazatelna, ale
nevíme kde, nevíme ani nic o kostelních lavicích a zpovědnicích. K vybavení farního
kostela patřila křtitelnice, desetiboká z červeného mramoru, která původně určitě
měla nějaké umělecky zpracované víko, možná se sochou sv. Jana Křtitele. Na její noze
je vytesán letopočet 1525. Na horním okraji křtitelnice jsou reliéfové ozdoby, mezi
nimi znak města Jindřichova Hradce, dále znak münsterberský a rožmitálský.
Münstrberský proto, že Anna z Münsterberku byla čtvrtou manželkou pana Jindřicha
IV. z Hradce, se kterou měl syna Adama I. z Hradce a rožmitálský proto, že Anna
z Rožmitálu byla manželkou Adama I. z Hradce. Z toho vyplývá, že když je na křtitelnici
znak jeho maminky a jeho manželky a Adam I. z Hradce vládl na zdejším panství v roce
1525, je téměř jisté, že na té straně, která je dnes „přilepená“ ke zdi, je znak Adama I.
z Hradce a je také jisté, že původně stála křtitelnice někde jinde, aby byla přístupná
ze všech stran. Stejně, jako v současné době, stála při levé boční lodi Špulířská kaple,
zvaná kaplí Nejsvětější Trojice. Když do ní byl z jezuitského kostela v roce 1786
přenesen figurální relikviář patrona města, začala být nazývána kaplí svatého
Hippolyta. Ke kostelu patřily dvě sakristie. Ta původní, farní, byla při evangelijní (levé)
straně presbytáře, v roce 1686 byla rozšířena a pod podlahou zřízena hrobka
jindřichohradeckých infulovaných proboštů. Zeď mezi sakristií a presbytářem byla
proražena a zřízeno zde velké okno, takže ze sakristie bylo vidět, co se děje u hlavního
oltáře, což bylo velmi praktické. Tato sakristie byla odbourána v roce 1904. Současná
sakristie, jezuitská, byla ke zdi kostela přistavena v roce 1599. Ke kostelu patří i věž,
která je však, s výjimkou přízemní klenuté místnosti, bývalé mariánské kaple,
majetkem města. Jediné co známe, jak vypadalo, než shořelo, byla právě věž. – viz
obrázek. Ta byla o celé jedno patro vyšší než nyní, takže výrazně převyšovala střechu
kostela. Stanová střecha věže (helmice) byla ve slohu baroka ozdobena dvěma báněmi
a nahoře zakončena křížem. Na věži viselo před požárem 1801 7 zvonů, z nichž
největší a nejtěžší byl pověstmi provázený zvon Knauer (Kňour), nazývaný podle svého
donátora Hanuše Knauera (+ 1461).
Při požáru města 19. 5. 1801 se mohlo stát, že jako oheň na kostele sv. Jana
Křtitele pouze sežehl střechu s krovem a věž, ale do kostela se nedostal a podobné to
bylo i na bývalém jezuitském kostele sv. Maří Magdaleny, který také přišel o střechu,
krov a věž, ale uvnitř nevyhořel, takže dodnes můžeme obdivovat krásné štuky
na stropě tohoto prostoru, u farního proboštského chrámu tomu bylo bohužel jinak.
Zřejmě od hořících střech domů poblíž staré radnice oheň přeskočil na střechu
proboštského chrámu, kde postupně shořela střecha, krov a oheň zachvátil i věž,
uvnitř které, když přehořely závěsy zvonů, všech sedm zvonů postupně spadlo
na klenutí místnosti v přízemí věže (mariánská kaple). Klenutí kupodivu nebylo zvony
proraženo a až na jeden malý zvon všechny ostatní se vysokou teplotou rozlily

Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení C, první cyklus feriálního lekcionáře.
Neděle 25. 8.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

– 21. neděle v mezidobí

26. 8. – památka ct. Martina Středy
27. 8. – památka sv. Moniky
28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29. 8. – památka Umučení sv. Jana Křtitele

Neděle 1. 9.
Úterý 3. 9.
Sobota 7. 9.

– 22. neděle v mezidobí - Světový den modliteb za péči o stvoření
– památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
– památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

Neděle 8. 9.

– 23. neděle v mezidobí

Oznámení
Bohoslužba u sv. Jana Křtitele
U příležitosti liturgické památky Umučení sv. Jana Křtitele bude ve čtvrtek 29. srpna
sloužena mše sv. v bývalém minoritském klášteře zasvěceném Předchůdci Páně.
Začátek je od 18.00 hod. V klášterním kostele sv. Kateřiny mše sv. nebude.

Mše před začátkem školního roku
V neděli 1. září budeme při mši sv. prosit Ducha Svatého o pomoc, povzbuzení
a inspiraci pro všechny žáky a studenty, jejich učitele a rodiče při vstupu do nového
školního roku.

Poutě ve Strmilově a Vlčicích
ke cti sv. Jiljí bude slavena v neděli 1. září. Poutní mše sv. začne od 9.00 hod.
V nedalekých Vlčicích je mariánská poutní mše v sobotu 7. září od 15.00 hod.

Přesun mše sv.
V sobotu 7. září z důvodu konání hudební produkce před Dada Clubem bude mše sv.
mimořádně přesunuta z proboštského do klášterního kostela. Začátek je jako obvykle
v 17.00 hod.

Příprava na přijetí iniciačních svátostí pro dospělé
Prosíme dospělé a dospívající, kteří mají v našich farnostech zájem o přijetí iniciačních
svátostí křtu, biřmování a Eucharistie, aby se do konce září přihlásili v kanceláři
proboštství nebo osobně oslovili duchovní správce farností. Na základě společné
domluvy pak začne společná příprava na jejich přijetí.

Nástin hospodářského zabezpečení církve na příkladu
jindřichohradecké farnosti
9. část
Jak bylo uvedeno v minulém díle tohoto seriálu, bude nyní
zmíněn čtvrtý farní objekt, který byl zasažen požárem města v roce
1801 a tím byl farní proboštský chrám Nanebevzetí Panny Marie,
který byl, je a jistě i nadále bude nejen materiálním, ale zejména
duchovním bohatstvím farnosti. Nejdříve si však stručně
připomeneme jeho historii a seznámíme se s tím, jak chrám
vypadal před požárem.
První kostel nechal vystavět krátce po roce 1220 v tržní osadě
v podhradí svého nově vzniklého románsko-gotického sídla pan Jindřich z Hradce. Když
malý kostel už svojí kapacitou nestačil vzrůstajícímu počtu obyvatelstva tržní osady,
označené v roce 1293 jako město, byl zřejmě původní kostel, ve kterém bylo
pohřebiště majitelů panství, to je pánů z Hradce, před rokem 1382 stavebně zvětšen,
neboť v letech 1382 až 1397 je v něm písemně doloženo postavení šesti nových oltářů.
Okolo roku 1480 byl ještě rozšířen presbytář. Od té doby dostal farní kostel tytéž
rozměry, jako má v současné době a patří mezi největší v jižních Čechách.
Do roku 1801 kostel nikdy nevyhořel ani nebyl vypleněn, i když v době husitských
válek vedli farnost a konali v kostele bohoslužby husitští kněží a v letech 1619 až 1620
přívrženci přijímání pod obojí způsobou (utrakvisté), silně ovlivnění učením Martina
Luthera. I ti měli k vybavení kostela náležitou úctu.
Hlavními objekty kostela byly oltáře. Během času, ty, které „sešly věkem“
(červotoč), byly vyměněny za nové. Oltáře stály u zdí v bočních chrámových lodích,
oltáře byly u každého opěrného sloupu na rozhraní bočních a střední lodě, oltáře byly
též v presbytáři, jeden na kůru a jeden v proboštské sakristii pro nemocné kněze.
Starodávný, tak zvaný „farní oltář“, stál pod vítězným obloukem, oddělujícím střední
chrámovou loď od presbytáře, oltář byl též v kapli Špulířské i v kapli mariánské
v přízemní klenuté místnosti pod věží a oltáře stály i v tak zvané „kapli mrtvých“,
od kostela odbourané v roce 1873. Inventář proboštského chrámu z roku 1791 (tedy
10 let před požárem) vykazuje celkem 17 oltářů. Oltáře byly v renesančním nebo
barokním slohu, většinou černé se zlatými ozdobami, neboť tuto sestavu barev
preferovali jezuité. Vynikal oltář Panny Marie Bolestné z roku 1647 a hlavní oltář
z roku 1672, dále zvelebený v roce 1685. Na začátku 18. století byl přistavěn k pravé
(epištolní) stěně presbytáře nový oltář. Nechala ho postavit Marie Josefa Černínová,
rozená Slavatová. Mezi dvěma páry červených mramorových sloupů, v jejichž mezeře
stál na každé straně kostlivec, byla zasazena velká oválná deska z černého mramoru
a na ní upevněn obraz od malíře Petra Brandla, představující Ukřižovaného Krista,
před nímž klečí žena v bílém rouchu. Odhaduje se, že tento vzácný obraz pocházel z let
1713 – 1717. Další skvost, který stál proti tomuto mramorovému oltáři na opačné tedy
evangelijní (levé) straně presbytáře, byl na způsob oltáře vystavený náhrobek (epitaf),
který dala Anna z Rožmberka postavit svému manželovi Jáchymovi z Hradce,

