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Letnice 
 

 
Marko Rupnik, Seslání Ducha svatého 

 
Naše synoda 

V pondělí 16. května o svátku sv. Jana Nepomuckého byla zveřejněna na 
internetových stránkách Biskupství českobudějovického Syntéza diecézní 
části synodálního procesu. Najdete ji na https://www.bcb.cz/dokument-
synteza-diecezni-faze-synodalniho-procesu/ Velmi doporučuji k pročtení. 
Podobně zveřejnily své závěry i ostatní české a moravské diecéze. V pondělí 
30. května se pak v Praze uskuteční setkání zástupců všech diecézí, na němž 
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bude z těchto jednotlivých syntéz sestaven jeden souhrnný dokument za 
celou Českou republiku.  

Vzhledem k práci koordinátora na diecézní a nyní i celorepublikové části 
synody, a při všech povinnostech spojených s duchovní správou, jsem zatím 
neměl dostatek času a potřebného klidného odstupu k vyhodnocení 
synodního dění v naší vlastní farnosti. Příspěvky byly velmi početné, zajímavé 
a podnětné, ale musím si je pročíst ještě několikrát a rozlišit podle důležitosti 
i podle možností realizace.  

Cílem synody je mimo jiné oživit spolupráci a komunikaci mezi farníky 
navzájem, stejně jako mezi duchovními a těmi, jimž slouží. Je myslím zřejmé, 
že právě to, co se děje u nás a co můžeme nejsnáze ovlivnit, co se nás 
osobně dotýká, je stejně důležité, jako to, co se rozhodne na Synodě biskupů 
za rok v Římě. Proto si to zaslouží důkladné zamyšlení a uvážlivé plánování 
dalšího postupu.  

Když čteme diecézní Syntézu z jihočeských farností, stejně jako syntézy 
ostatních diecézí, poznáváme, že farníci mají velmi podobné radosti i 
starosti, zápasí se stejnými problémy a hledají odpovědi na velmi podobné 
otázky, jako u nás v Jindřichově Hradci. Na úrovni diecéze je záměrem pana 
biskupa probrat jednotlivá témata s kněžskou radou i vikáři a hledat 
společně vhodná řešení. Také je v plánu obnovit fungování diecézní 
pastorační rady, která v minulosti existovala, ale její činnost před lety 
postupně zanikla.  

Ze synodních kroužků zřetelně vyplynula potřeba, aby také na úrovni 
jednotlivých farností začaly pomáhat duchovním správcům pastorační a 
ekonomické rady. V plánu je vydání nových jednotných stanov těchto rad, 
platných pro celou naši diecézi. Podle těchto stanov by pak proběhly volby 
všude tam, kde je ustanovení farní rady možné.  

U nás se už také těšíme na volby do farní rady. S nově zvolenými členy 
bych si rád prošel jednotlivé náměty, které se u nás v průběhu synodních 
setkání vyskytly, a rozdělil si s nimi úkoly při jejich naplňování. Zatím však 
máme bohužel dost málo navržených kandidátů. Aby šlo o skutečné volby, 
při nichž je možnost vybírat, je zapotřebí ještě navrhnout další jména 
ochotných a schopných mužů a žen, kteří by tomuto poslání věnovali svou 
energii a čas a nesli společně zodpovědnost. Tudíž bych chtěl poprosit o další 
písemné návrhy, koho byste ve farní radě uvítali. Doufám, že farní rada bude 
moci být zvolena v co nejkratší době a bude dobře spolupracovat. Čeká nás 
hodně práce, ale také můžeme s Boží pomocí hodně užitečného vykonat.  
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V Jindřichově Hradci se začínají farní synodní závěry naplňovat. Postupně 
byla ve farním zpravodaji představena jednotlivá farní společenství, jejich 
aktivity a možnost se do jednotlivých společenství zapojit. Obnovila se po 
covidové pauze výuka náboženství a příprava zajímavých aktivit pro děti, 
začal vycházet dětský miničasopis, vznikl rozpis služeb lektorů na čtení, který 
je umístěn u vstupu do proboštského chrámu. Budeme velice rádi, pokud se 
budou chtít přidat ještě další zájemci o čtení. Předem mohou kontaktovat 
pana kostelníka Jizbu, který s vámi domluví vše potřebné. V případě 
nenadálé absence je nutné za sebe včas zajistit náhradu.  

Farnost se bude prezentovat i při každoroční akci pro veřejnost v rámci 
Noci kostelů. V letošním roce připadá Noc kostelů na pátek 10. 6. 2022. Je 
připraven bohatý program.  

Ze synodních návrhů pro naši farnost mne zaujalo konkrétní přání, aby 
byla opravena WC na dvoře proboštství, aby se přízemní prostory 
proboštství i s dvorem daly pro různé akce adekvátně využívat.  

Nezbytná oprava se neustále odkládala, kvůli plánované celkové 
rekonstrukci budovy, která je nyní kvůli rostoucím cenám stavebních prací a 
materiálů opět odsunuta. Tudíž jsem naplánoval na letošní rok alespoň 
opravu těchto WC a také průjezdu, jímž se do dvora prochází. Cena je kolem 
500 tisíc Kč. Až budou na podzim WC opravena, bude nezbytné, aby se 
někdo staral o jejich údržbu a čistotu. Tak již nyní můžeme přemýšlet, jak i 
tuto prozaickou a přitom velmi užitečnou službu zorganizovat.  

Letos bychom také měli opravit další blok lavic v proboštském kostele, což 
si i při obdržení dotace vyžádá nemalé náklady z naší strany. Podobně 
pokračuje i největší stavební akce, jíž je rekonstrukce krovu proboštského 
kostela – akce velmi nákladná a přitom takřka neviditelná. Proto plánujeme 
krov příležitostně zpřístupnit, abychom si mohli udělat představu, co se tam 
děje a jak je náročné toto dílo našich předků opravovat.  

Už v loňském roce jsme experimentálně vyzkoušeli zpřístupnit proboštský 
kostel o několika letních víkendech pro turisty. Rád bych tedy našel i letos 
nějaké dobrovolníky, kteří by byli schopni pár hodin o prázdninových 
víkendech příchozí uvítat, prostory hlídat a přitom poskytnout i základní 
informace návštěvníkům. Podobně bychom rádi vytvořili skupinku 
dobrovolných spolupracovníků, kteří by byli ochotni navštěvovat křesťanské 
seniory v domově důchodců v Otíně a případně i další v jejich domácnostech. 
Jsem velmi vděčný, když se dozvím o nějakých starších či nemocných 
farnících, kteří mají zájem o svátosti, abychom je s panem kaplanem 
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navštívili. Díky za vaši všímavost a ochotu jim pomoci, když už nemohou do 
kostela.  

Nápadů, co bychom ve farnosti měli konat a změnit je opravdu hodně, 
něco lze uskutečnit celkem snadno, jiné věci jsou zatím spíš ve fázi snů, ale 
za vše je třeba se modlit a vše konat s Boží pomocí, aby to přineslo skutečný 
užitek. Všem, kdo nabídli spolupráci a pomoc, děkuji a Vašeho času i ochoty 
si moc vážím. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se během zimních měsíců 
zapojili do synodálního procesu, scházeli se ve farních skupinkách, vedeni 
Duchem Svatým naslouchali, vyjádřili své názory a podněty, vedoucí k rozvoji 
církve. Po složité „kovidové době“ se tak opět snažíme kráčet společně.  

 
probošt Ivo Prokop  

 
 

Z liturgického kalendáře: 
Nedělní cyklus čtení C, velikonoční a feriální lekcionář. 

 

Neděle 29. 5.  – 7. neděle velikonoční 
 

Pondělí 30. 5. – památka sv. Zdislavy 

Úterý 31. 5. – svátek Navštívení Panny Marie 

Středa  1. 6. – památka sv. Justina, mučedníka 

Pátek 3. 6. – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 

 

Neděle 5. 6. – slavnost Seslání Ducha svatého 

 

Pondělí 6. 6. – památka Panny Marie, Matky církve 

Čtvrtek 9. 6. – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

Sobota 11. 6. – památka sv. Barnabáše, apoštola 

 

Neděle 12. 6. – slavnost Nejsvětější Trojice 
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Oznámení: 
Poděkování  
Srdečně děkujeme všem, kdo se v pondělí 16. května zúčastnili úklidu okolí 
kostela a dvora na proboštství. Stejně tak děkujeme všem, kdo přispěli do 
sbírky na podporu pronásledovaných křesťanů v neděli 22. května. Vybralo 
se 16.600,- Kč.  
 
Dětský den na proboštství   
U příležitosti mezinárodního dne dětí se v pátek 3. června uskuteční dětský 
den na dvoře proboštství. Začátek je v 15.00 hod. Srdečně zveme děti, jejich 
rodiče a prarodiče, ale i všechny ostatní farníky, na odpolední přátelské 
setkání.  
 
Domluva s rodiči  
Rodiče dětí připravujících se na 1. sv. přijímání zveme k poradě ohledně 
uspořádání této slavnosti. Sejdeme se ve středu 1. června po večerní mši sv. 
v kavárničce na proboštství.  
 
Kněžský den – zrušená mše sv.  
V souvislosti s konáním kněžského dne v úterý 7. června ve Štěkni u 
Strakonic jsme nuceni zrušit večerní mši sv. v klášteře v J. Hradci. Vzhledem 
vzdálenosti a délce kněžského dne nemůžeme zaručit včasný návrat. Intence 
Za kmotru Marii bude odsloužena v jiném termínu.  
 
Noc kostelů  
V pátek 10. června se po dvouleté odmlce opět uskuteční Noc kostelů. 
Program je následující:  

17:55 -18:00 Vyzvánění zvonů  
18:00 - 18:45 Mše svatá sloužená proboštem Ivo Prokopem  
19:00 - 20:00 Komentovaná prohlídka proboštského chrámu s proboštem 

Ivo Prokopem zakončená představením varhan  
19:00 - 21:00 Prohlídka krovu a klenby proboštského chrámu na vlastní 

nebezpečí, pro fyzicky zdatné a s vlastním osvětlením, počet návštěvníků je 
omezený 

20:00 - 21:00 Ochutnávka mešního vína  
21:00 - 22:15 KINO V KOSTELE - "Jindřichův Hradec a Jindřichohradecko 

ve filmu" a přímluvy za naše město. Komponovaný pořad uvede Chrámový 
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sbor Adama Michny, filmovou tvorbou provede historik Libor Svoboda, na 
závěr zazní přímluvy za město  

22:15 - 22:20 Závěrečné požehnání  
 
Počítá se s tím, že by byla během celého večera v provozu i farní 

kavárnička. Prosíme farníky, zda by nám pomohli zajistit občerstvení a 
připravili slané nebo sladké zákusky a donesli je v pátek 10. 6. v 17:30 do 
farní kavárničky. Předem moc děkujeme 
 
Žehnání hasičských vozidel 
V sobotu 4. června se v 17.00 hod. uskuteční žehnání nového výjezdového 
vozidla sboru dobrovolných hasičů ve Strmilově. O den později, tj. v neděli 5. 
června, proběhne v 11.00 hod. žehnání vozu v Deštné. 
 
Mše v Člunku  
V sobotu 11. června bude sloužena mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého 
v Člunku. Začátek je od 15.00 hod.  
 
Pouť na Červené Lhotě  
O slavnosti Nejsvětější Trojice v neděli 12. června bude sloužena poutní mše 
sv. v kostelíku na Červené Lhotě. Začátek je od 11.00 hod. V kostele v Deštné 
v tento den mše sv. nebude.  
 
Paulánská pouť  
V Klášteře u Nové Bystřice se koná svatotrojiční pouť také v neděli 12. 
června. V předvečer slavnosti v sobotu 11. června se koná pouť smíření, při 
níž budou na hřbitově v Klášteře uloženy objevené ostatky civilních obětí z 
konce II. světové války. Začátek je v 13.00 hod. Bližší podrobnosti na 
https://www.novabystrice.cz/pout-smireni/a-2114  
 
První svaté přijímání dětí 
Po loňské koronavirové přestávce začala letos opět příprava větší skupiny 
dětí na první svaté přijímání, které se uskuteční v neděli 19. června při 
dopolední mši sv. v proboštském kostele. Prosíme o modlitby za děti a jejich 
rodiče i za pana kaplana Štrunce a paní katechetku Petrů, kteří tuto přípravu 
vedou. 
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Představujeme naše společenství 
 

Společenství „cetiletých“ 
Jednou z největších lidských potřeb, což už věděl i Aristoteles, je 

sdružování se. A proto, zvláště v dnešní uspěchané době, je důležité setkávat 
se „face to face“ a vytvářet společenství. 

Navázali jsme na původní deštenské společenství mládeže, rozšířili jsme 
se o další členy a spontánně založili nové společenství určené pro „cetileté“. 
Spojuje nás chuť být spolu, rozmlouvat, smát se, sdílet svoje radosti, starosti, 
sny i touhy a potřeba sdílet společně víru v Boha. Potkáváme se většinou 
jednou za čtrnáct dní při středečním večeru. Jsme skupina mladých lidí, které 
spojuje touha po utváření přátelských vztahů, vztahu s Bohem a obliba v pití 
kávy.  

Pokud byste měli chuť na kávu, chtěli jste si povídat o víře a životě na 
přátelské úrovni, kontaktujte Karolínu Píchovou. 

 Naše dveře jsou otevřeny i dalším lidem z farnosti. 
 

Jirka, Karča, Maruška, Martin, Pepa a Peťa 
karolibernadett@gmail.com  

 

Mše svatá  v předvečer  
Božího hodu svatodušního  

 

sobota 4. června 2022 v 15 hodin  
 

kostel sv.  Jil j í  v Číměři  
 

 

 



8 

Úmysly mší sv. od 30. května do 12. června 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 8. 6. 2022. 

Po 30. 5.             P 
 

Za duše v očistci Po 6. 6.             P       Za + Jaroslava Galleho 

Út 31. 5.             K 
 

Na poděkování za 
všechny dary 

Út 7. 6.              
Mše sv. nebude ! 

Intenci Za kmotru 
Marii odsloužíme 
v jiném termínu 

St 1. 6.               P Za rodinu Hešíků St 8. 6.              P Za † z rodiny Kolářů, 
Tejčků, Princů a snachu 
Naďu 

Čt 2. 6.              K 
 

Za dary Ducha svatého Čt 9. 6.             K     Za uzdravení těla i duše 

Pá 3. 6.             P Za naši rodinu a za ty, 
kdo do ní mají přijít 

Pá 10. 6.             P Za rodinu Veithů 

So 4. 6.             P Na poděkování Pánu 
Bohu za 50 let života 
s prosbou o Boží 
milosrdenství, ochranu 
a požehnání do dalších 
let 

So 11. 6.             P 
 

Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 

Ne 5. 6. 
 
Slavnost Seslání 
Ducha svatého 

P: Za farnosti 
 
K: Za † Vlastimila 
Macho, syna Jiřího a 
rodiče z obou stran  

Ne 12. 6.  
 
Slavnost 
Nejsvětější 
Trojice 

P: Za farnosti 
 
K: Za živé i † z rodiny 
Průchovy 
 


