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Vážení farníci, 
 
rád bych poděkoval Vám všem, kdo jste se zapojili do setkávání synodních 

skupinek a přišli s různými nápady a návrhy, jak opět po koronavirovém 
útlumu oživit naši farnost. Vážím si všech, kdo také nabídli svou konkrétní 
pomoc a jsou ochotni vzít na sebe zodpovědnost za různé služby nutné k 
realizaci těchto nápadů. Není vše v silách nás kněží, ale s pomocí šikovných 
farníků se dá mnoho změnit k lepšímu. Předpokládám, že bychom si po 
Velikonocích zvolili farní radu, v níž bychom všechny nápady probrali, zvážili 
naše možnosti a schopnosti, a domluvili se na postupné realizaci. 

Také děkuji těm, kdo se i v obtížných podmínkách minulých dvou let 
scházeli v různých společenstvích. Rád bych těmto společenstvím dal prostor 
zde ve Farním zpravodaji, aby nám je jejich členové představili, sdělili něco o 
jejich zaměření a činnosti a měli možnost pozvat nové členy. 

Nakonec Vás chci povzbudit, abyste se neostýchali přijít, pokud Vám něco 
leží na srdci a máte dojem, že bychom Vám v tom mohli nějak pomoci, ani se 
neostýchali nabídnout své schopnosti, nadání a ochotu k pomoci naší 
farnosti. Napadá mne například, že bychom uvítali nové čtenáře při 
nedělních bohoslužbách, dobrovolníky, kteří by navštěvovali staré a osamělé 
farníky a dávali nám na ně kontakty, a jistě by se našlo mnoho dalších 
možností. 

Těším se, že se zase v blízké době budeme moci scházet ve farní 
kavárničce a budeme mít znovu možnosti si neformálně popovídat o tom, co 
nás těší i trápí a domluvit nové akce, jako třeba farní zájezd, který nám už 
dlouho scházel. 

Přeji Vám hodně zdraví a ještě jednou děkuji za všechny modlitby, 
příspěvky a činy pro farnost i celou církev. 

 
P. Ivo Prokop, probošt 
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Z poselství Svatého otce ke světovému dni nemocných 11. 
Února 

 
Drazí bratři a sestry, 
 
před třiceti lety vyhlásil svatý Jan Pavel II. Světový den nemocných, aby 

obrátil pozornost Božího lidu, katolických zdravotnických zařízení i občanské 
společnosti k nemocným a k těm, kteří o ně pečují. 

Jsme Pánu vděčni za pokrok, kterého bylo v posledních letech dosaženo v 
místních církvích celého světa. Značně se pokročilo, ale stále ještě zbývá ujít 
dlouhou cestu k tomu, aby se všem nemocným, a to i v místech a situacích 
největší chudoby a marginalizace, dostalo potřebné zdravotní péče, a stejně 
tak i pastoračního doprovázení, aby mohli prožít období nemoci ve spojení s 
ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Kristem.  

1.      Milosrdní jako Otec 
Téma zvolené pro třicátý Světový den „Buďte milosrdní, jako je milosrdný 

váš Otec“ (Lk 6,36) nás nutí obrátit svůj pohled především na Boha 
„bohatého v milosrdenství“ (Ef 2,4), který na své děti vždy pohlíží s 
otcovskou láskou, i když se od něj vzdalují. Milosrdenství je totiž výsostné 
jméno Boha, který svou přirozenost nevyjadřuje jako příležitostný pocit, ale 
jako sílu přítomnou ve všem, co činí. Je to síla a zároveň i něha. Proto 
můžeme s úžasem a vděčností říci, že Boží milosrdenství má v sobě rozměr 
otcovství i mateřství (srov. Iz 49,15), protože On se o nás stará silou otce a 
něhou matky a vždy nám touží dávat nový život v Duchu Svatém. 

2.      Ježíš – Otcovo milosrdenství 
Největším svědkem milosrdné Otcovy lásky k nemocným je jeho 

jednorozený Syn. Kolikrát nám evangelia vyprávějí o Ježíšových setkáních s 
lidmi trpícími různými nemocemi! „Chodil po celé Galileji, učil v jejich 
synagogách, hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem 
každou nemoc a každou chorobu" (Mt 4,23). Můžeme si položit otázku: Proč 
je tato Ježíšova zvláštní pozornost věnována nemocným až do té míry, že se 
stává i hlavním úkolem při misii apoštolů, které Mistr posílá, aby hlásali 
evangelium a uzdravovali nemocné? (srov. Lk 9,2). 

3.      Dotýkat se Kristova trpícího těla 
Ježíšova výzva, abychom byli milosrdní jako Otec, má pro zdravotníky 

zvláštní význam. Mám na mysli lékaře, zdravotní sestry, laboranty, ty, kteří 
se podílejí na péči a léčbě nemocných, a také mnoho dobrovolníků, kteří 
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věnují svůj drahocenný čas těm, kdo trpí. Drazí zdravotníci, vaše služba po 
boku nemocných, kterou vykonáváte s láskou a odborností, překračuje 
hranice vaší profese, aby se stala posláním. Vaše ruce dotýkající se trpícího 
Kristova těla mohou být znamením milosrdných rukou Otcových. Buďte si 
vědomi velké důstojnosti své profese, jakož i odpovědnosti, kterou obnáší. 

 
4.      Pečovatelská místa jako domy milosrdenství 
Světový den nemocných také poskytuje vhodnou příležitost zaměřit 

pozornost na místa péče. Milosrdenství vůči nemocným vedlo křesťanské 
společenství v průběhu staletí k otevírání nesčetných „hostinců dobrého 
Samaritána“, v nichž mohli být přijímáni a ošetřováni nemocní všeho druhu, 
zejména ti, kteří nedokázali najít řešení svých zdravotních problémů z 
důvodu chudoby, sociálního vyloučení nebo obtížnosti při léčbě některých 
nemocí. Těmito situacemi trpí především děti, starší lidé a ti nejzranitelnější. 
Mnozí misionáři, milosrdní jako Otec, doprovázeli hlásání evangelia 
výstavbou nemocnic, ambulancí a zdravotních středisek. Jsou to vzácné 
skutky, díky nimž nabyla křesťanská láska své podoby, a Kristova láska, o níž 
jeho učedníci svědčí, se stala věrohodnější. Mám na mysli především lidi v 
nejchudších částech světa, kde je někdy nutné překonávat velké vzdálenosti, 
aby se našla léčebná centra, která i při omezených prostředcích nabízejí to, 
co je k dispozici. Ještě je před námi dlouhá cesta a v některých zemích je 
odpovídající léčba stále luxusem. Dokazuje to například malá dostupnost 
vakcín proti covidu-19 v nejchudších zemích, ale ještě více nedostatečná 
léčba nemocí, které vyžadují mnohem jednodušší léky. 

Drazí bratři a sestry, všechny nemocné a jejich rodiny svěřuji přímluvám 
Panny Marie, Uzdravení nemocných. Kéž nacházejí smysl, útěchu a důvěru 
ve spojení s Kristem, který na sebe vzal bolest světa. Modlím se za všechny 
zdravotníky, aby byli bohatí na milosrdenství a nabízeli pacientům spolu s 
odpovídající péčí i svou bratrskou blízkost. Všem uděluji ze srdce své 
apoštolské požehnání. 
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Z liturgického kalendáře: 
Nedělní cyklus čtení C, druhý cyklus feriálního lekcionáře. 

 

Neděle 6. 2.  – 5. neděle v mezidobí 
 

Čtvrtek 10. 2. – památka sv. Scholastiky, panny 

Pátek 11. 2. – památka Panny Marie Lurdské 
 

Neděle 13. 2. – 6. neděle v mezidobí 

 

Úterý 15. 2. – památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků 

 

Neděle 20. 2.  – 7. neděle v mezidobí 

 

 

Oznámení: 
 

Výuka náboženství 
Náboženství pro děti na jindřichohradeckém proboštství začne po pauze 
způsobené pandemií covid-19 opět od druhého pololetí školního roku. První 
hodina proběhne v pátek 11. února od 13 respektive 14 hodin.  
 
Kněžský den 
V úterý 8. února se koná kněžský den na Štěkni u Strakonic. Vzhledem k 
vzdálenosti a délce konání musíme proto v tento den mimořádně zrušit mši 
sv. v Jindřichově Hradci i v Kunžaku. Intence odsloužíme v místě pobytu. 

 
Pomazání nemocných 
V pátek 11. února slaví církev památku Panny Marie Lurdské - 164. výročí 
zjevení - Světový den nemocných, den modliteb za lékaře, zdravotní sestry i 
za všechny další, kteří se o nemocné starají. Při mši sv. od 18.00 hod. v 
proboštském kostele bude udílena svátost pomazání nemocných starším a 
nemocemi souženým farníkům při zachování všech protiepidemických 
opatření. 
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„Dětská“ mše sv. 
V neděli 13. února bude v proboštském kostele opět sloužena mše sv. se 
zaměřením pro rodiny s dětmi. Začátek je jako obvykle od 9.30 hod.   

 
Pouť ke cti bl. Bedřicha Bachsteina 
V sobotu 19. února se koná pěší pouť do Horní Pěny ke cti bl. Bedřicha 
Bachsteina a dalších františkánských mučedníků. Poutníci vyjdou v 12.30 
hod. od kláštera sv. Kateřiny. Poutní mše bude slavena v Horní Pěně od 
15.00 hod. V případě velmi špatného počasí se pěší putování ruší a sejdeme 
se až na mši v pěněnském kostele. Večerní mše sv. v J. Hradci v tento den 
nebude. 
 
Výzva – kapličky 
Rádi bychom požádali všechny, kdo zamýšlejí uspořádat příležitostné 
bohoslužby v kaplích v okolních obcích, aby nám to již nyní nahlásili na 
proboštství a domluvili si s námi termíny, abychom s tím mohli počítat. 

 
Člunek 
V sobotu 12. 2. bude v 15.00 hod. sloužena mše svatá ve Člunku. 
 

 
130. plenární zasedání ČBK se konalo v Praze 

 
Biskupové Čech, Moravy a Slezska se setkali od 25. - 26. ledna 2021 v Praze 
na 130. plenárním zasedání ČBK. Jednání se účastnili i zástupci apoštolské 
nunciatury, apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo, Mons. Giuseppe 
Silvestrini, a předsedové konferencí ženských a mužských řádů, sr. Krista 
Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek. 
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Biskupy v rámci plenárního zasedání naposledy pozdravil apoštolský nuncius 
v ČR arcibiskup Charles D. Balvo: „Svatý otec mě na soukromé audienci 
požádal, abych přijal novou misi jako apoštolský nuncius v Austrálii, což mě 
velmi překvapilo,“ uvedl mimo jiné arcibiskup Balvo a dodal: „Děkuji za 
možnost působit v této krásné zemi. Během svého pobytu v České republice 
jsem se tu setkával s hlubokým smyslem pro víru, naději a lásku. Jedna z 
nejvíce povzbudivých věcí, co jsem tu zažil, je nemalý počet mladých lidí a 
dětí, kteří se ve farnostech podílejí na životě církve…Tuto zemi opravdu 
miluji a moc mi bude chybět, stejně jako i lidé, se kterými jsem se zde 
setkal…Budu se za vás modlit a také prosím o vaše modlitby,“ dodal končící 
apoštolský nuncius Charles D. Balvo. 

https://www.cirkev.cz/ 
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Úmysly mší sv. od 7. do 20. února 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 16. 2. 2022. 

 Po 7. 2.              P Za Aloise a Pavla 
Markovy a d. v o. 

Po 14. 2.         P       Za Aloise a Pavla 
Markovy a d. v o. 

Út 8. 2.           
Mše sv. nebude 

z důvodu konání 

kněžského dne. 

Intence bude 

odsloužena 

individuálně. 

Za Boží požehnání pro 
rodiny našich dětí 

Út 15. 2.         K 
 

Za † i živé z rodiny Vlnů 

a Havlů 

St 9. 2.                P Za † členy rodiny 

Špirkovy a Maiwaldovy  

St 16. 2.          P Za hospic sv. Kleofáše 

Čt 10. 2.              K 
 

Za † manželku, oboje 

rodiče a d. v o. 

Čt 17. 2.          K     Za duše v očistci 

Pá 11. 2.             P Za † Anežku a Marii 

Varousovy, sourozence, 
rodiče a d. v o. 

Pá 18. 2.         P Za † z rodiny Kolářů, 

Nožínů, Plaňanských  
a d. v o. 

So 12. 2.             P Da dary Ducha svatého 
v našich rodinách 

So 19. 2.       
Pouť do Horní 
Pěny 

Mše od 15.00 hod. 
v kostele v Horní Pěně 

Ne 13. 2. 
 
6. neděle 
v mezidobí 

P: Za farnosti 
 
K: Za rodinu Malínkovu  
a Bartákovu a d. v o. 

Ne 20. 2.  
 
7. neděle v 
mezidobí 

P: Za farnosti 
 
K: Na poděkování za 70 
let života 


