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V měsíci srpnu nás čeká jedna z nejkrásnějších slavností celého liturgického 

roku, která je u nás navíc ještě umocněna tím, že této události je zasvěcen 
jindřichohradecký proboštský kostel. Jde o slavnost Nanebevzetí Panny Marie, 
kterou slavíme vždy na vrcholu léta, tedy 15. srpna.  

Chceme se tak se všemi nebeskými zástupy radovat z toho, že Bůh na své 
Matce splnil svůj slib, který dal nám lidem. Že nedopustí, aby jeho svatý spatřil 
porušení. Můžeme o této události rozjímat právě v našem proboštském 
kostele, kde máme na hlavním oltáři veliký obraz znázorňující právě tuto 
událost z dějin spásy, můžeme se posadit do překrásné kaple 
před jindřichohradeckou madonu, anebo se také krátce začíst do slov papeže 
Františka. 

 „Nanebevzetí, s tělem i duší, je Božským privilegiem uděleným Matce Boží 
pro její zvláštní spojení s Ježíšem. Jedná se o tělesné i duchovní spojení, které 
začalo Zvěstováním a dozrávalo v Marii během celého jejího života 
prostřednictvím její účasti na Synově tajemství. Marie chodila stále se svým 
Synem: následovala ho a proto je nazývána první učednicí. 

Marie žila jako jiné ženy ve své době: modlila se, starala se o rodinu a dům, 
chodila do synagogy… Ale její každodenní jednání bylo vždy vykonáváno 
v plném spojení s Ježíšem, a proto jí dal Bůh plnou účast také na Kristově 
Vzkříšení. Tělo Svaté Matky bylo zachováno, stejně jako tělo jejího Syna. 

Na Slavnost Nanebevzetí církev vybízí ke kontemplaci tohoto tajemství, 
které nám ukazuje, že „Bůh chce zachránit člověka ve své celistvosti, 
tj. s tělem i duší. Nanebevzetí Panny Marie, lidského stvoření, nás utvrzuje 
v tom, jaký bude náš slavný osud. Řečtí filozofové považovali tělo za vězení 
duše a nepochopili Boží záměr, že lidské tělo má být spojeno s duší v nebeské 
blaženosti.  

Skutečnost Nanebevzetí tak odkazuje na jednotu lidské bytosti, která je 
povolána sloužit Bohu a oslavovat ho celým svým bytím, celou svoji duší 
a celým svým tělem. Pokud bychom Bohu sloužili pouze tělem, byli bychom 
otroky, pokud bychom mu chtěli sloužit pouze duší, bylo by to v rozporu s naší 
lidskou přirozeností. Pokud jsme žili v radostné službě Bohu, která se 
projevuje také štědrou službou bratřím, bude náš osud v den vzkříšení 
podobný osudu naší nebeské Matky. A bude se tak moci v plnosti naplnit výzva 
apoštola Pavla: „Proto svým tělem oslavujte Boha“ (1Kor 6,20). 
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Prosme Marii, aby nám svoji mateřskou přímluvou pomáhala na naší 

každodenní cestě v naději, že jednou budeme spolu s ní, všemi svatými a svými 
blízkými spojeni v nebi.“ 

 
P. Miroslav Štrunc 
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Z liturgického kalendáře: 
 
 

Nedělní cyklus čtení B, první cyklus feriálního lekcionáře. 
 

Neděle 8. 8. – 19. neděle v mezidobí 
 
Pondělí 9. 8.  – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 
Úterý  10. 8. – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 
Středa 11. 8. – Památka sv. Kláry, panny 
Pátek 13. 8. - Památka sv. Ponciána a Hippolyta, oslava patrona 

   Jindřichova Hradce 
Sobota 14. 8. – Památka sv. Maxmiliána Kolbeho, mučedníka 
 
Neděle 15. 8. – Nanebevzetí Panny Marie 

 

Pátek  20. 8. – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 
Sobota  21. 8. – Památka sv. Pia X., papeže 
 
Neděle 22. 8. – 21. neděle v mezidobí 
 
Úterý  24. 8. – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
Pátek 27. 8.  – Památka sv. Moniky 
Sobota  28. 8. – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 
 
Neděle 29. 8. – 22. neděle v mezidobí 
 
Pátek  3. 9. – Památka sv. Řehoře Velikého, učitele církve 
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Oznámení: 

 
Zádušní mše 

Ve středu 11. srpna se od 11.00 hod. uskuteční v proboštském kostele zádušní 
mše sv. za pana Pavla Heinricha z J. Hradce. 
 
Sváteční nešpory 

V předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny Marie budou po mši sv. od 17.00 
hod. v proboštském kostele následovat slavnostní zpívané nešpory ke cti 
Matky Boží. 
 
Mše v Roseči 

V sobotu 28. srpna je plánována mše sv. v Roseči. Začátek je od 17.00 hod.  
 
Mariánské pouti 

V neděli 15. srpna slaví pouť kromě našeho proboštského kostela i farnost 
Nová Včelnice, kde bude poutní mše sv. od 11.00 hod., a také kostel 
ve Valtínově, kde bude poutní mše již v 9.30 hod. namísto mše v Kunžaku. 
V sobotu  21. srpna  2021 se od 14.00  hodin uskuteční 
poutní  bohoslužba  v  kapli  Panny  Marie  Královny na  návsi  ve  Vlčetínci 
(farnost Nová Včelnice).  
 
Mše u sv. Jana Křtitele 

U příležitosti liturgické památky Umučení sv. Jana Křtitele bude v neděli 
29. srpna sloužena mše sv. v bývalém minoritském klášteře zasvěceném 
Předchůdci Páně ve Štítného ulici. Začátek je od 18.00 hod. V klášterním 
kostele sv. Kateřiny mše sv. nebude. 
 
Vzývání Ducha Svatého 

V neděli 29. srpna 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.  
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Pouti v Kunžaku a Strmilově 

V neděli 29. srpna slaví svou pouť kostel sv. Bartoloměje v Kunžaku. Mše sv. 
bude v 9.30 hod. Ve Strmilově mše sv. v tento den nebude a farníky zveme 
na kunžateckou pouť. V neděli 5. září naopak slaví pouť kostel sv. Jiljí 
ve Strmilově a tak i zde bude poutní mše sv. od 9.30 hod. V Kunžaku v tento 
den bohoslužby nebudou. 
 
Číměřská pouť 

Kostel v Číměři je též zasvěcen sv. Jiljí a tak zde bude poutní mše sv. v sobotu 
4. září od 15.00 hod.  
 
Sbírka na bohoslovce 

V neděli 5. září se koná v kostelích českobudějovické diecéze sbírka 
na podporu formace a studia našich bohoslovců. 

 

 

Výuka náboženství ve školním roce 2021/2022 

 

Od září začne výuka náboženství pro děti pod vedením farního vikáře 
P. Miroslava Štrunce. Výuka bude probíhat prezenční formou v budově 
proboštství v Jindřichově Hradci vždy v pátek odpoledne. Prosíme rodiče, kteří 
mají se svými dětmi o výuku na proboštství zájem, aby se do konce srpna 
přihlásili na email miroslav.strunc@dicb.cz. Vzhledem k situaci ohledně 
pandemie covidu-19 bude od září rovněž možná individuální výuka přímo 
v rodinách.     

 
 

mailto:miroslav.strunc@dicb.cz
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Úmysly mší sv. od 9. srpna do 22. srpna 2021 
P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie 

K –  klášterní kostel sv. Kateřiny 

Ranní mše sv.:  Ne 9.30 hodin, Po 8.00 hodin 

Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18 hodin 

 

 Po  9. 8.            P Za + MUDr. Františka 
Lobkowicze a jeho 
rodinu  

Po  16. 8.      P       Za + manžela  
a ostatní + příbuzné 

Út  10. 8.         K Za Boží požehnání pro 
Tomáše Szomla 

Út  17. 8.      K    Za milost pro dceru 
Petru 

St  11. 8.          P Za + Iva Kloboučníka  
a jeho živé a zemřelé 
příbuzné a blízké 

St  18. 8.       P Na poděkování  
za přijaté dary 

Čt  12. 8.          K   Za + Jiřího a Miloslavu 
Vintrovy a rodiče 
z obou stran 

Čt  19. 8.      K     Za naplnění povolání 
Adama Heteše  

Pá  13. 8.         P Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 
 

Pá  20. 8.      P Na poděkování za 
milosti a dary Ducha 
svatého 

So 14. 8.          P Za + a nemocné 
kamarádky  
a spolužačky  

So  21. 8.      P Za + Annu a Václava 
Klikovy 
 

Ne  15. 8. 
 
20. neděle  
v mezidobí 
Slavnost 
Nanebevzetí 
Panny Marie 

P: Za farnosti 
K: Za + Ludmilu 
Kopečnou, manžela 
Františka, syny Karla, 
Miroslava a zetě Karla 

Ne  22. 8.  
 
21. neděle 
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K: Za živé a + z rodiny 
Jandovy a Geistovy  
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Úmysly mší sv. od 23. srpna do 5. září 2021 

 

 

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, P. Miroslav Štrunc  

 

Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení zaslaných příspěvků. 

Výrobní náklady jednoho výtisku činí 5,- Kč.  

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 1. 9. 2021. 

Po 23. 8.       P 
 

Za dary Ducha svatého Po  30. 8. P            
 

Za Charitu Jindřichův 
Hradec 

Út  24. 8.      K Za bratra Jana s rodinou Út  31. 8.  K    Za Boží požehnání pro 
Tomáše Szomla 

St  25. 8.       P 

 

Za Boží požehnání pro 
Štefana Kováče 

St  1. 9.     P Za vedení Duchem 
svatým 

Čt  26. 8.       K   

 

Za nová kněžská 
povolání a na dobrý 
úmysl  

Čt  2. 9.     K 

 

Za + rodiče Sopekovy 
a Kubátovy 

Pá  27. 8.      P            

 

Za maminku  
a očekávané dítě 

Pá  3. 9.    P Za dary Ducha 
svatého pro děti  
a vnoučata 

So  28. 8.      P Za novomanžele 
Kateřinu a Hynka 
Kůdelovy 

So  4. 9.    P Na poděkování za 50 
let společného života 

Ne  29. 8. 
 
21. neděle  
v mezidobí 

P: Za farnosti 
Kostel sv. Jana Křtitele: 
Na poděkování za 
přijaté dary 

 

Ne  5. 9.  
 
22. neděle 
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K: Za + rodiče 
Fiedlerovy 


