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Mějme o Vánocích srdce otevřené k překvapení 
 

Za několik dní budou Vánoce. Všude je plno vánočních stromků, ozdob a 
světel, což nám připomíná, že i letos přijdou svátky. Reklamní mašinérie nás 
vybízí, abychom si stále vyměňovali nové dárky a překvapovali se. Ale jsou 
toto svátky, které se líbí Bohu? Jaké Vánoce by chtěl On? Jaké dárky? Jaká 
překvapení? Podívejme se na první Vánoce v historii, abychom objevili Boží 
záměr. Tyto Vánoce byly plné překvapení. Pro Josefa bylo připraveno 
překvapení, stal se otcem, aniž by stvořil syna, jenž přišel na scénu v 
nejméně vhodném okamžiku - když byli Maria a Josef teprve zasnoubeni a 
dle Zákona spolu ještě nesměli žít. Tváří tvář skandálu, přestože mohl Josef 
Marii zapudit a zachránit tak své dobré jméno, tak překvapil a z dobré vůle 
se rozhodl Marii potají propustit, za cenu ztráty své pověsti.  

Dalším překvapením je Bůh, který vstoupil Josefovi do snu a změnil 
jeho plány, požádal ho, aby Marii přijmul za svou manželku. Po narození 
Ježíše, když už měl Josef pro rodinu své plány, měl další sen, ve kterém mu 
bylo řečeno, že má odejít s rodinou do Egypta. Stručně řečeno, Vánoce 
přinášejí nečekané životní zvraty. A pokud chceme prožít Vánoce, 
musíme otevřít naše srdce a být připraveni na nečekané změny v životě. 

Ale největší překvapení přichází o vánoční noci: Nejvyšším se stává malé 
dítě. Boží slovo se stává novorozenětem, což doslova znamená ´neschopným 
mluvit´. Přivítat Spasitele nepřišly autority oné doby a místa, ale obyčejní 
pastýři překvapení anděly během jejich práce v noci a kteří se bez prodlení 
vydali na cestu. Kdo by to byl čekal? Vánoce znamená oslavovat neslýchané 
Boží skutky, Boha překvapení, který převrací naši logiku a naše očekávání.“   

Z homilie papeže Františka o čtvrté neděli adventní 22. 12. 2019 
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Z liturgického kalendáře: 
Nedělní cyklus čtení C, adventní a vánoční  lekcionář. 

 

Neděle 12. 12. – 3. neděle adventní 
 

Pondělí 13. 12. – památka sv. Lucie, panny a mučednice 
Úterý 14. 12. – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
 

Neděle 19. 12. – 4. neděle adventní 

 

Sobota 25. 12. – Narození Páně 

Neděle 26. 12. – svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

 

Pondělí 27. 12. – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

Úterý 28. 12. – svátek Svatých Mláďátek, mučedníků 

Pátek 31. 12. – připomínka sv. Silvestra I., papeže  

 

Sobota 1. 1. – Matky Boží, Panny Marie 

 

Neděle 2. 1. – 2. neděle po Narození Páně 

 

Čtvrtek 6. 1. – slavnost Zjevení Páně 

 

Neděle 9. 1. – svátek Křtu Páně 

 
Oznámení: 

 
Pozastavení výuky náboženství 
Informujeme rodiče dětí navštěvujících hodiny náboženství na proboštství, 
že z důvodu vysoké absence způsobené pandemií a celkově nepříznivé 
epidemiologické situace, pozastavujeme až do odvolání výuku.  
 
Mše za Hospic sv. Kleofáše 
Ve středu 15. prosince se budeme při mši sv. od 18.00 hod. v proboštském 
kostele opět modlit za klienty i zaměstnance Hospice sv. Kleofáše. 
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Zpovědní den 
Adventní zpovědní den, kdy bude díky zpovědníkům z okolních farností 
rozšířená možnost přijmout svátost smíření, se uskuteční ve čtvrtek 16. 
prosince v klášterním kostele sv. Kateřiny. Zpovídat se bude od 16.30 hod. 
Prosíme, abyste nespoléhali na zpověď před nedělní dopolední mší v 
proboštském kostele, kdy bývá čas zpovídání omezený, kvůli příjezdu 
duchovních z předchozí mše a přípravě liturgie, a raději využili čas před 
večerními bohoslužbami. 

 
Narozeniny papeže Františka 
V pátek 17. prosince se dožívá požehnaného věku 85 let papež František. 
Prosíme o modlitbu za jeho zdraví a službu. 

 
Betlémské světlo 
V sobotu 18. prosince přinesou skauti do proboštského kostela na mši sv. od 
17.00 hod. Betlémské světlo. Ve čtvrtek 23. prosince je také budou rozdávat 
na náměstí Míru v době od 17.00 do 18.00 hod. 
 
Změna času mše svaté 
Informujeme o změně času mše svaté ve středu 22. prosince v proboštském 
kostele. Mše svatá bude sloužena již v 8.00 hod. 
 
Vánoční mše sv. 
Na Štědrý den v pátek 24. prosince se koná první vánoční bohoslužba 
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 sobotu 25. prosince je mše od 9.30 hod., stejně 
jako o svátku Svaté rodiny v neděli 26. prosince, kdy bude i večerní mše v 
klášteře sv. Kateřiny od 18.00 hod. Další pořad vánočních bohoslužeb v 
ostatních kostelích naleznete v tomto Zpravodaji. 

 
Svátek Svaté rodiny 
Na neděli 26. 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. 
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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 pátek 
31. prosince v proboštském kostele. Na Nový rok v sobotu 1. ledna 2022 o 
slavnosti Matky Boží Panny Marie bude mše sv. v 9.30 hod. v proboštském 
kostele a večer od 17.00 hod. též v kostele proboštském. 

 
Zjevení Páně 
V letošním roce oslavíme Slavnost Zjevení Páně (sv. Tří králů) v neděli 2. 
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. 

 
Dovolená probošta 
V době od 3. do 8. ledna 2022 bude P. Ivo Prokop čerpat povánoční 
dovolenou. V neodkladných záležitostech zastupuje pan kaplan P. Miroslav 
Štrunc. 

 
Poděkování 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na Mikulášské nadílce a jakkoli vypomohli s 
její realizací. S vaší pomocí jsme mohli potěšit děti naší farnosti. 
 
Sbírka na bohoslovce 
O druhé adventní neděli 5. prosince proběhla v českobudějovické diecézi 
sbírka na bohoslovce. V Jindřichově Hradci se při bohoslužbách vybrala 
částka 12 677 Kč. Všem dárcům děkujeme. 
 
Tříkrálové požehnání domovů 
Jako každý rok okolo slavnosti Tří králů nabízíme možnost požehnání pro 
rodiny a jejich domovy. V případě zájmu se, prosím, obraťte na své duchovní. 

 

„Hudební“ investice v roce 2021 
Drahé sestry a bratři, zpěv a hudba jsou nedílnou součástí liturgie. Je 

dobře, že za tímto účelem máme v našich kostelech varhany a ochotné 
varhaníky, kteří zpěv shromáždění na varhany doprovázejí; je velkým Božím 
požehnáním, že máme ve farnosti dobré zpěváky, kteří cvičí v chrámovém 
sboru, aby o vybraných slavnostech přispěli ke svátečnímu slavení liturgie.  
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V tomto roce se uskutečnily tři investice, které s provozováním hudby při 
liturgii přímo souvisejí a o kterých bych Vás chtěl stručně informovat:  

Ladění varhan. Ve dnech 26. - 27. 7. 2021 byl v naší farnosti varhanář Petr 
Strakoš z Fryčovic (okres Frýdek-Místek). „Při cestě“ přivezl do varhan v 
klášterním kostele sv. Kateřiny 5 chybějících či zlomených píšťal a tyto píšťaly 
naladil. Hlavní účel jeho návštěvy ale bylo naladění varhan v proboštském 
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Jednalo se o naladění cca. 1200 píšťal. 
Doplněné píšťaly a ladění varhan stály 9000 Kč a hradila je naše farnost.  

Zpětné ventily rejstříkové traktury. Ve dnech 12. - 13. 10. 2021 byl v naší 
farnosti varhanář Josef Hroch z Václavova (okres Zábřeh), který u nás na 
místě společně se mnou vyrobil 168 zpětných ventilů do rejstříkové traktury 
hracího stolu varhan v proboštském kostele Jindřichův Hradec. Ventily jsme 
vyráběli z jelenice a přilepovali jsme na ně klihem destičky z varhanářského 
plechu. Nově vyrobené ventily nahradily původní sádrové, které byly 
zprohýbané a již se drolily. Ventily prakticky nepřístupné a oku úplně skryté 
uvnitř ve varhanním stolu. Jsou to v podstatě takové „chlopně“ v srdci 
varhan, které, pokud je rejstřík zapnutý, se musí nadzdvihnout a propustit 
vzduch, a pokud je rejstřík vypnutý, musí těsnit a vzduch propustit nesmí. 
Celkem tato oprava stála 5000 Kč a uhradil ji Chrámový sbor Adama Michny 
Jindřichův Hradec z.s.  

 
Elektronické číselníky. Dne 3. 11. 2021 přišly nové elektronické číselníky, 

protože ty staré přestaly na začátku srpna fungovat. Číselníky pověsil pan 
Jizba s panem Kotrbou na místo původních a s jejich zprovozněním pomohl 
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pan Přibyl. Číselníky s ovladačem stály celkem 38.157,- Kč a uhradila je naše 
farnost.  

Všem těm, kteří se na některé z výše uvedených investicích spolupodíleli, 
patří ze srdce poděkovat: pan probošt Ivo Prokop, paní Horvátová, pan Jizba, 
pan Kotrba a pan Přibyl.  

Zvláštní díky patří mé manželce Majce, která byla oporou nejen mně, ale 
o oba varhanáře po celou dobu jejich pobytu v Jindřichově Hradci se starala, 
vařila jim a vytvořila jim u nás doma nezbytné zázemí k tomu, aby jim u nás 
bylo dobře a aby naplánovanou práci v jejich nabitém pracovním programu 
vůbec stihli.  

Kéž všemohoucí Bůh dá, ať naše snažení není marné a varhany i číselníky 
nám v našem společenství při liturgii dobře slouží.  

Tomáš Petrů, sbormistr Chrámového sboru Adama Michny  
 

Tříkrálová sbírka 2022 
Jako v minulých letech i v příštím roce se uskuteční tradiční Tříkrálová 

sbírka 2022 pod záštitou Charity Česká republika. Tříkrálová sbírka bude 
probíhat v ORP Jindřichův Hradec v termínu od 2. 1. do 16. 1. 2022. Pokud to 
epidemiologická situace dovolí, koleda proběhne klasicky po jednotlivých 
domácnostech ve Vaší obci. Paralelně bude možné přispívat jak do statických 
pokladniček, tak i online prostřednictvím webu www.trikralovasbirka.cz.  

Smyslem sbírky je přinášet radost a požehnání jak navštíveným rodinám, 
tak skrze sbírku také těm, kterým mají vybrané prostředky pomoci. Tradiční 
zahájení sbírky koncertem v kapli sv. Máří Magdaleny a Tříkrálový rodinný 
ples se v lednu konat nebude. V případě plesu ještě zvážíme termín konání 
25. února 2022.  

 

http://www.trikralovasbirka.cz/
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Do sbírky sháníme dobrovolníky, kteří by se podíleli na koledování. A 
proto pokud víte o někom, kdo by eventuálně byl ochoten se zapojit, 
budeme rádi za kontakt. Kolednická skupinka jsou min. 3 osoby, z nichž 
jedna je tzv. vedoucím skupinky a ta je ve vztahu k Zákonu o veřejných 
sbírkách „osobou pověřenou konáním sbírky“. Vedoucí skupinky je charitou 
vybaven plnou mocí (průkazkou) opatřenou pořadovým číslem. Je závazné, 
že vedoucí skupinky nesmí být mladší 15 let. Charita doporučuje věk 18 
let. V případě, že je vedoucím skupinky osoba, které nebylo 18 let, pak by 
skupinka neměla být složena z osob mladších 15 let. Skupinka nemusí nutně 
zpívat, pokud nechce, ale samozřejmě je to možné a pěkné.   

Aktuální záměry naší jindřichohradecké charity na rok 2022:   
· Nákup potřebného automobilu pro terénní služby věnující 

se především dětem, mládeži a rodinám v okolí Jindřichova Hradce.   
· Aktivizační, volnočasové či vzdělávací aktivity určené dětem nebo celým 

rodinám.   
· Podpora osob v hmotné nouzi prostřednictvím Charitní záchranné sítě.   
· Provoz a rozvoj stávajících služeb Charity, díky kterým můžeme i nadále 

pečovat o ty, kteří to nejvíce potřebují.    

 
 
 

Přejeme všem čtenářům zpravodaje pokojné prožití Vánoc, 

radost, naději a sílu z Boží blízkosti, prožívané při bohoslužbách, 

návštěvách i v přírodě, příjemný vánoční odpočinek i požitek 

z hezké hudby a všech  

dárků obdržených i věnovaných. 

Prob. Ivo Prokop a P. Miroslav Štrunc 
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ADVENT A VÁNOCE V ČÍMĚŘI 
 

Ve středu 22. prosince od 14 do 18  
hodin zveme všechny lidi dobré vůle na Obecní 

úřad, odkud si mohou odnést do svých domovů 

Betlémské světlo nebo se zahřát skleničkou 
punče.  

 

Kostel sv. Jiljí v Číměři bude na Štědrý den 

otevřen od 13 do 15 hodin. 
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Rozpis vánočních a novoročních bohoslužeb v Jindřichově 
Hradci a farnostech odtud spravovaných 
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Úmysly mší sv. od 13. do 26. prosince 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 13. 12.        P Za nová kněžská 
povolání a dobrý úmysl 

Po 20. 12.    P       Za odpuštění starých 
křivd 

Út 14. 12.        K Za uzdravení duše i těla Út 21. 12.   
 

Za Jana Svobodu  
a celou rodinu 

St 15. 12.         P Za hospic sv. Kleofáše St 22. 12.     P 
8:00 !!! 

Za děti a jejich rodiny 

Čt 16. 12.         K   Za rodinu Krafkovu 
a d. v o. 

Čt 23. 12.     K     Za † Marii Plachou, její 

děti, vnoučata a 
pravnoučata 

Pá 17. 12.        P Za † Jaroslava Kadlece, 

Nelu Junovou a všechny 
příbuzné 

Pá 24. 12.    P 15:30 Za živé a † 
z rodiny Kopečných, 
Přibylových, 
Hnízdilových a d. v o. 
22.00 Za farnosti 

So 18. 12.        P Za † Stanislava Mlíčka  

a celou rodinu 

So 25. 12.    P 9.30 Za farnosti 

Ne 19. 12. 
4. neděle 
adventní 

P: Za farnosti 
 
K: Volná intence 

Ne 26. 12.  
 
svátek sv. 
Rodiny Ježíše, 
Marie a Josefa 

9.30 P: Za farnosti 
 
18.00 K: Volná intence 
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Úmysly mší sv. od 27. prosince do 9. ledna 2022 
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 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost – proboštství Jindřichův 
Hradec, Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec  728 995 603,  

Redakce: P. Ivo Prokop, 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 5. 1. 2022. 

 

 Po 27. 12.        P Za Charitu Jindřichův 
Hradec 

Po 3. 1.    P       Na poděkování 
s prosbou o Boží 
pomoc, milosrdenství, 
ochranu a požehnání 
pro všechny drahé 

Út 28. 12.        K Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 

Út 4. 1.    K 
 

Volná intence 

St 29. 12.         P Za dary Ducha svatého St 5. 1.     P Za † Vlastimila, rodiče, 

Jiřího a d. v o. 

Čt 30. 12.         K   Na poděkování za 60 let 
života dcery 

Čt 6. 1.     K     Volná intence 

Pá 31. 12.        P 17.00: Na poděkování za 
uplynulý rok 

Pá 7. 1.    P Volná intence 

So 1. 1.             P 9.30: Za farnosti 
17.00: Volná intence 

So 8. 1.    P Volná intence 

Ne 2. 1. 
2. neděle po 
Narození Páně 

P: Za farnosti 
K: Za Markétu a rodiny 
všech bratranců  
a sestřenic 

Ne 9. 1.  
svátek Křtu 
Páně 

P: Za farnosti 
K: Za uzdravení a 
požehnání pro sestru 


