
1 

   1/2022 

XXVII. ročník 
  

 
 
 

 
 
 

9. ledna 2022 

 

Svátek Křtu Páně 
 

 
Křest Páně, Leonardo Da Vinci 

 

 

  



2 

Milí přátelé, 
 
každému z vás přeji požehnaný nový rok, každý den v něm. 
Vstupujeme do něj v závěru vánočních svátků, kdy jsme se otevřeli tomu, 

který přichází jako Zachránce, tedy jako ten, kdo dává naději a který – když 
ho necháme působit ve svém životě a ve svém srdci – proměňuje nás i naše 
vztahy. 

Přeji vám, aby nový rok byl dobrý. Nebude bez problémů, to může být jen 
v nebi. A proto když narazíme na problémy, berme je jako ujištění, že jsme 
zatím ještě živí tady na zemi. Ale abychom se v nich neutopili, aby nás 
nepřeválcovaly, bude vždycky dobré si osvěžit Vánoce a znovu pozvat toho, 
který přichází jako Zachránce, Spasitel a Vykupitel i do našich konkrétních 
problémů, se kterými si občas nevíme rady. 

Stojí za to ho pozvat a nechat ho v sobě milovat, odpouštět nebo mu 
svěřit svou netrpělivost, aby on byl v nás ten trpělivý nebo vytrvalý. A já 
věřím, že takto prožitý rok – ať nás v něm potká cokoliv – bude dobrý. 

Přeji vám, aby na konci tohoto roku, až se budeme dívat zpátky, mohl 
každý říct: Byly tam skvělé zkušenosti a to, co nás potkalo, nás nezlomilo, ale 
posílilo a naplnilo novou nadějí. 

Tak požehnaný nový rok. 
 

+ Jan Graubner 
arcibiskup olomoucký a předseda ČBK 
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Z liturgického kalendáře: 
Nedělní cyklus čtení C, první cyklus feriálního lekcionáře. 

 

Neděle 9. 1.  – svátek Křtu Páně 
 

Čtvrtek 13. 1. – památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 
 

Neděle 16. 1. – 2. neděle v mezidobí 

 

Pondělí 17. 1. – památka sv. Antonína, opata 

Úterý 18. 1. – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

Pátek 21. 1. – památka sv. Anežky, panny a mučednice 

 

Neděle 23. 1. – 3. neděle v mezidobí 

 
Oznámení: 

Číměř a Člunek 
V sobotu 8. 1. bude od 15.00hod sloužena v Číměři mše svatá spojená 
s žehnáním vody, kadidla a křídy.  V sobotu 15. 1. bude od 15.00hod 
sloužena mše sv. v Člunku. 
 
Ekumenická pobožnost 
V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů se tradičně sejdeme ve čtvrtek 
20. ledna od 18.00 hod. v českobratrském kostele v parku s věřícími i 
duchovními zdejších církví a náboženských společností k prosbám za 
jednotu.  
 
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. 

 
ON LINE: Formační setkání pro kostelníky 
Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 prostřednictvím 
platformy zoom a youtube. Přednášejícími jsou Mons. Pavel Konzbul, P. 
Roman Dvořák a svatovítský kostelník Michal Brich. Tématy budou liturgický 
prostor, paramenta, liturgické nádoby a pomůcky a péče o ně. Akci pořádá 
Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci. 
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Všechny podrobnosti včetně linku na online spojení je možné najít na 
odkazu: http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-kostelnika. 
TŘI KRÁLOVÉ v novém pořadu prof. Martina Weise „Svatí promlouvají“ 
Byli tři králové skutečně tři? A byli to králové nebo mudrci? Proč se jejich 
svátek připomíná v den, kdy slavíme svátek Zjevení Páně (6. 1.)? Má to něco 
společného? Odpovědi na tyto a další otázky naleznete v novém videu prof. 
Martina Weise na youtube kanálu Teologické fakulty Jihočeské univerzity. 

 
 
 
 

 

 
 

http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-kostelnika
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Svatý Josef, domnělý Ježíšův otec 
Modlitba ke svatému Josefu z katecheze papeže Františka ze dne 5. ledna 

2022 
 
Drazí bratři a sestry, dobré ráno! 
Dnes budeme rozjímat o svatém Josefovi jako Ježíšově otci. Evangelisté 

Matouš a Lukáš ho představují jako domnělého Ježíšova otce, nikoli jako 
jeho biologického otce. Matouš to upřesňuje a vyhýbá se formulaci "zplodil", 
která se v rodokmenu používá pro všechny Ježíšovy předky, ale definuje ho 
jako "manžela Marie, z níž se narodil Ježíš, zvaný Kristus" (1,16). Zatímco 
Lukáš to vyjadřuje slovy, že byl Ježíšovým otcem, "jak se věřilo" (3,23), tj. že 
vystupoval jako jeho otec. 

Modlím se, aby se nikdo necítil být ochuzen o pouto otcovské lásky. A aby 
ti, kdo trpí osiřením, mohli pokračovat bez tohoto ošklivého stavu. Kéž svatý 
Josef ochraňuje sirotky a pomáhá jim, a kéž se přimlouvá za páry, které si 
přejí mít dítě. Za to se společně modleme: 

 
Svatý Josefe, který jsi miloval Ježíše otcovskou láskou, 

buď nablízku mnoha dětem, 
které nemají rodinu a touží po otci a matce. 

Podpoř manžele, kteří nemohou mít děti, 
pomoz jim, aby skrze toto utrpení objevili větší cíl. 

Dej, aby nikomu nechyběl domov, 
pouto, člověk, který by se o něj či o ni staral, 

a uzdrav sobectví těch, kdo se uzavírají před životem, 
aby otevřeli svá srdce lásce. 

 

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-01/svaty-josef-
domnely-jezisuv-otec.html 

 
 
 
 
 
 



6 

 

Co je ENTERcamp / ENTERjunior ? 
 
Je to akce pro katolickou mládež, především z českobudějovické diecéze, 

ve věku 13 až 23 let. Nabízí se ti tu jedinečná možnost občerstvit a obnovit 
svou víru, posílit svůj duchovní život, upevnit svou odhodlanost jít dál za 
Kristem nebo pokročit v hledání osobního povolání. Toto setkání chce být 
"vstupem" do nové fáze tvého života, chce tě popostrčit k dalším krůčkům. 
Nebude chybět ani prostor pro to pořádně si zablbnout a vybláznit se, něco 
zajímavého se naučit, vyzkoušet či vlastnoručně vytvořit! 

Proč název "ENTER"? 
Když zmáčkneš ENTER na svém počítači, znamená to, že ses rozhodl(a) 

spustit něco nového. Význam slovíčka "enter" je "vstup, vstoupit" a to je 
inspirací pro název tohoto campu. Vstup do něčeho nového..., vstoupit do 
Boží přítomnosti..., vstup Ducha Svatého k nám... 

"Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! 
Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu" (Ž 100, 4). 

Co mě tam čeká? 
Můžeš se těšit na řadu inspirujících aktivit, skvělých řečníků, denní 

nabídku zajímavých dílen, budeš se poznávat s vrstevníky, čekají tě diskuze 
ve skupinkách na zajímavá témata. O siestě budeš mít čas na sportovní vyžití, 
ale také povalování se u rybníka nebo jiný relax. Na programu je alespoň 
jeden výlet, každodenní mše svatá s nevšedním hudebním doprovodem, 
budou ti k dispozici mladí kněží ke svátosti smíření. Každý den začneme i 
zakončíme společnou modlitbou. 

Kde se to koná? 
Celá akce se odehrává na Ktiši - Diecézním centru života mládeže a 

přilehlých prostorách (kostel, zahrada, kulturní dům, ...). 
ENTERjunior (13 - 15 let) 17. - 23. 7. 2022 
ENTERcamp (16 - 23 let) 25. - 31. 7. 2022 
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Úmysly mší sv. od 10. do 23. 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 19. 1. 2022. 

 

 Po 10. 1.        P Za uzdravení duše i těla Po 17. 1.    P       Na poděkování za 94 
let života dvojčat Hany 
a Věry s prosbou o Boží 
pomoc 

Út 11. 1.        K Za + z rodiny Jizbovy a 
Čejkovy a za d. v o. 

Út 18. 1.    K 
 

Na poděkování za 
přijaté milosti 

St 12. 1.         P Za + manžele Hanu a 
Karla Bubeníkovy 

St 19. 1.     P Za víru dětí a vnoučat 

Čt 13. 1.         K   Za + Miladu a Václava 
Vítůvovy 

Čt 20. 1.     K     Volná intence 

Pá 14. 1.        P Za rodiny Dušků, Hejdů, 
Prokopů a Antoňů 

Pá 21. 1.    P Za živé děti a jejich 
rodiny 

So 15. 1.        P Za + bratrance Fanouše a 
Jirku 

So 22. 1.    P Na poděkování za 75 
let života 

Ne 16. 1. 
 
2. neděle v 
mezidobí 

P: Za farnosti 
K: Za rodinu 
Mazalovských, 
Dvořákových  
a Podlahových 

Ne 23. 1.  
 
3. neděle v 
mezidobí 

P: Za farnosti 
K: Na dobrý úmysl 


