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Dnešní čtení nám podávají dva obrazy: anděla a dítě. Bůh nám dal anděla, 
aby nám byl po boku a chránil nás. Kdyby si někdo z nás myslel, že může jít 
sám, velmi by se mýlil a upadl by do ošklivého omylu, kterým je pýcha: 
domníval by se, že je velký a soběstačný. Ježíš učí apoštoly (Mt 18,1-5.10), 
aby byli jako děti. Učedníci se mezi sebou přeli, kdo z nich je největší. Byla to 
interní disputace a kariérismus. Už první biskupové měli pokušení 
kariérismu: »Já se stanu větším než ty«… Není to dobrý příklad, který nám 
dali, ale taková je realita. A Ježíš je učí pravému postoji, totiž být jako děti, 
učí poddajnosti, umění nechat si poradit a pomoci, protože dítě je vlastně 
znamením potřeby pomoci a poddajnosti, aby mohlo jít vpřed. To je cesta, 
a nikoli kdo je větší. Ti, kdo jsou nejblíže postoji dítěte, jsou nejblíže 
kontemplaci nebeského Otce, otevřeným a poddajným srdcem naslouchají 
andělu strážnému. 

My všichni máme podle tradice církve u sebe anděla, který nás chrání 
a dává nám vnímat různé věci. Nezřídka máme pocit: »Neměl bych to dělat 
takto. To nejde. Buď obezřetný«… Je to hlas společníka, který nás doprovází 
na cestě. Buďme si jisti, že nás svými radami dovede k cíli našeho života, 
dopřejme proto sluchu jeho hlasu a nevzpouzejme se. Protože vzpouzení, 
snaha být nezávislí, je něco, co máme všichni. Je to tatáž pýcha, kterou měl 
náš otec Adam v pozemském ráji. Nevzpouzej se, drž se jeho rady. 

A nechceme-li naslouchat jeho radám, naslouchat jeho hlasu, jako 
bychom říkali: »Jdi pryč!«. Vyhánět tohoto společníka je nebezpečné, 
protože žádný muž či žena si nemůže poradit sám. Mohu radit někomu 
jinému, ale nikoli sám sobě. Radí mi Duch svatý, anděl mi radí. Proto jej 
potřebujeme. To není nějaká fantaskní nauka o andělech, nýbrž realita. Řekl 
to Ježíš, Bůh: »Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě« 
(Ex 23,20). 

Položil bych dnes tuto otázku: jaký mám vztah ke svému andělu 
strážnému? Naslouchám mu? Říkám mu ráno »Dobrý den«? Říkám mu 
»Opatruj mne ve spánku«? Mluvím s ním? Žádám jej o radu? On je po mém 
boku. Každý z nás si dnes může zodpovědět tuto otázku: jaký je vztah 
k tomuto andělovi, kterého Pán poslal, aby mne chránil a doprovázel 
na cestě, a který stále hledí na tvář nebeského Otce? 

 
Z homilie papeže Františka o andělech strážných ze dne 2. 10. 2014 

 
 



3 

Z liturgického kalendáře: 
Nedělní cyklus čtení C, lekcionář pro liturgické mezidobí. 

 

Neděle 2. 10.  – 27. neděle v mezidobí 
 

Úterý  4. 10. – památka sv. Františka z Assisi, kněze a učitele církve 

Středa  5. 10. – památka sv. Faustiny Kowalské, panny 

Čtvrtek 6. 10. – památka sv. Bruna, kněze 

Pátek  7. 10.  – památka Panny Marie Růžencové 
 

Neděle 9. 10. – 28. neděle v mezidobí 
 

Úterý  11. 10. – památka sv. Jana XXIII., papeže 

Středa  12. 10. – památka sv. Radima, biskupa 

Pátek  14. 10. – památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka 

Sobota 15. 10. – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
 

Neděle 16. 10. – 29. neděle v mezidobí 

 

Oznámení: 
 

Gulášový festival v Číměři 
V sobotu 8. října se v Číměři uskuteční Gulášfest / soutěž o nejlepší guláš. 
Farnost – proboštství Jindřichův Hradec bude soutěžit v konkurenci více než 
patnácti týmů pod kuchařským vedením Ing. Jana Bartoška, místopředsedy 
poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V odborné porotě, která 
nakonec vybere nejlepší guláš, zasedne kaplan P. Miroslav Štrunc. Zveme 
všechny k podpoře našeho farního – proboštského guláše. Více informací 
naleznete na samostatné straně tohoto zpravodaje. 
 
Úklid proboštského kostela 
Prosíme schopné farníky o pomoc při úklidu kostela. Jelikož se jedná i 
o práce ve výškách (na štaflích či na žebříku), prosíme o pomoc i mladší 
generaci. Úklid se koná tentokrát v sobotu 15. října od 9.00 hod. Bližší 
informace budou zveřejněny na vývěskách a na webových stránkách 
proboštství. Předem velmi děkujeme. 
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Intence na rok 2023 
Na proboštství je již možné zapisovat intence mší svatých na rok 2023. 
 

Bohoslužby ve farnostech 
Neděle 9. října: mše sv. – 8.00 Strmilov, 9.30 Kunžak, 11.00 Nová Včelnice; 
bohoslužby slova – 11.00 Deštná a Kostelní Radouň; v Jarošově nad 
Nežárkou bohoslužby nebudou. 
Neděle 16. října: mše sv. – 8.00 Strmilov, 9.30 Kunžak, 11.00 Deštná a 
Kostelní Radouň; bohoslužba slova – 11.00 Nová Včelnice; v Jarošově nad 
Nežárkou bohoslužby nebudou. 
 

Biřmování 
V roce 2023 bude v Jindřichově Hradci udílena svátost biřmování. Vybízíme 
všechny, kteří tuto svátost dosud nepřijali, aby o jejím přijetí uvažovali 
a přihlásili se na proboštství.  
 
 
 
 
 
 
 

Nabídka setkávání pro rodiče s dětmi 
Rádi bychom v prostorách jindřichohradeckého proboštství nabídli možnost 
setkávání pro rodiče s nejmenšími dětmi, tedy zejména pro maminky na 
mateřské či rodičovské dovolené. Aby bylo možné stanovit co nejvhodnější 
termín, prosíme případné zájemce o kontaktování pastorační asistentky, 
paní Marie Petrů, na e-mailu petru.majka@seznam.cz nebo SMS na tel. 
721 558 538, a to nejpozději do neděle 16.10. Kontakty najdete také na 
webu proboštství. Setkávání budeme pořádat jen v případě, že se na 
konkrétním termínu domluví dostatečný počet zájemců – hlaste se, těšíme 
se na Vás! 

 

Panny Marie růžencové (7. 10.) 
 
Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě 

růžence.   

mailto:petru.majka@seznam.cz
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Z historie vzniku růžence 
Modlitba růžence se skládá z opakování modlitby Zdrávas Maria, která se 

začala hojněji užívat zhruba v 11. století, tehdy sestávala pouze  z Pozdravení 
andělského (Lk 1,28) a slov Alžběty (Lk 1,41). Je doloženo, že okolo r. 1300 
v cisterciáckém klášteře v Trevíru se užívalo modlitby, kterou můžeme 
označit jako předchůdce růžence: modlitba sto Zdrávasů byla spojena 
se zamyšlením nad tajemstvím ze života Ježíše Krista. Vkládání jednotlivých 
tajemství ze života Ježíšova mezi jednotlivé desátky růžence vzniklo 
z popudu kartuziánského novice Dominika Pruského v r. 1409. Autorství 
růžence bylo dlouhou dobu mylně připisováno sv. Dominikovi. 
Název modlitby - růženec - vznikl na základě legendy ze 13.st., podle které se 
jeden cisterciák modlil padesát zdrávasů před sochou Panny Marie a uviděl 
nad její hlavou věnec z padesáti růží. 

Modlitba se v pozdním středověku stala velice populární, její zásluze bylo 
připisováno vítězství nad Turky u Lepanta 7. 10. 1571. Papež Pius V. jako 
výraz vděčnosti ustanovil tento den svátkem Panny Marie Vítězné. Papež 
Řehoř XVIII. povolil v kostelech s růžencovým oltářem či kaplí slavit první 
neděli v říjnu svátek svatého růžence a ten byl později rozšířen na celou 
církev. Papež Pius X. přeložil jeho slavení na 7. 10., název svátku byl změněn 
v r. 1960 do dnešní podoby: Panny Marie růžencové.  

 
Upraveno podle textu docenta Petra Kubína na webu apha.cz 

 

 
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl 

k Misijní neděli 24. 10. 2022 
 

Milí přátelé misií, 
příští neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní 

neděli. Téma „Budete mými svědky“(Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí 
dnešní doby, abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve vlastní církvi, 
ve svém okolí, ale také s Církví celosvětovou. 

V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli 
několik významných výročí. Je to 400. výročí založení Kongregace 
de Propaganda Fide, dnes nese název Kongregace pro evangelizaci 

http://www.apha.cz/file/6109/K-1-4-54.pdf
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národů, a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem 
sv. Petra apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo „papežské“. 

Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému poslání kohokoli i prosté 
lidi. Tak to bylo i v případě Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety 
založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení jsme oslavili letos v květnu 
ve francouzském Lyonu. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám 
odpověděla na Boží volání tím, že vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, 
aby se tak věřící mohli aktivně účastnit misie „až na konec země“. Z tohoto 
geniálního nápadu vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem 
a sbírka z každého společenství je určena pro všeobecný fond tohoto 
díla, díky kterému papež podporuje misijní aktivity. 

Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám upřímně 
děkuji. Z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice 
jsme v letošním roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, 
na Srí Lance, Paraguay a Papui Nové Guinei částkou skoro 17 milionů 
korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, místní křesťanská rádia, 
stavby a opravy kostelů, řeholních domů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat 
životní podmínky, vzdělávat se a více poznávat Boha. Podáváme pomocnou 
ruku všem potřebným. 

Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, 
má velký sen. Sen o misijní církvi a o novém období misijní činnosti 
křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by Hospodin 
udělal z celého národa proroky“ (Nm 11,29)! Pomozme tento jeho sen 
uvádět ve skutečnost a buďme všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi 
proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého 
až na konec země. 

Za Vaši snahu být misionářem ve svém okolí a štědrost při misijní 
sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná 

 
jáhen Leoš Halbrštát 

národní ředitel 
Papežských misijních děl v České republice 
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SDH ČÍMĚŘ A OBEC ČÍMĚŘ 
 

pořádají 
 

1. ročník Gulášfestu v Číměři 
 
 

/soutěž o nejlepší guláš 
 

Kdy: sobota 8. 10. 2022 
Kde: Velké parkoviště Číměř 

Start: 11.00 hodin 
    

Stručná pravidla: 
- družstvo max. 3 osoby, startovné se neplatí 

- vaří se na klasickém ohni (kotlík, hrnec, kamínka) 
- konec vaření je v 16.00 hodin, limit na vaření je 5 hodin 
- základ guláše je hovězí maso (minimálně 2 kg), ostatní 

ingredience záleží na soutěžících 
- po skončení vaření dá družstvo jednu porci k hodnocení 

porotě, zbytek lze rozdat nebo prodat přítomným 
- občerstvení na místě bude zajištěno, vaří se za každého počasí 

- závazné přihlášky přijímá hlavní organizátor soutěže 
p. Stanislav Šalanda, tel.: 723 567 687 

VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME 
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Úmysly mší sv. od 3. do 16. října 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: Prob. 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 12. 10. 2022. 

Po 3. 10.             P 
 

Za † z rodiny Jizbovy, 

Čejkovy a DVO 

Po 10. 10.          P      
 

Za † rodiče Petrákovy  

a syna Jaroslava 

Út 4. 10.             K 
 

Za † Milana Váňu, jeho 

rodiče a prarodiče  

Út 11. 10.           K 
 

Za nová kněžská 
povolání a DVO 

St 5. 10.              P Za manžele Haškovy, 
na poděkování za 40 
let společného života 

St 12. 10.            P 
 

Za † Marii Palečkovou 

Čt 6. 10.              K 
 

Na úmysl dárce Čt 13. 10.           K     Na poděkování za 80 
let života a za celý rod 

Pá 7. 10.             P Za Jiřího Macho  
a motorkáře 

Pá 14. 10.           P 
 

Za odpuštění, 
opravdovou lásku  
a pokoru  

So 8. 10.             P 
 

Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 

So 15. 10.           P 
 

Na úmysl dárce 

Ne 9. 10. 
 
28. neděle  
v mezidobí 

P: Za farnosti 
 

K: Za † manžela, za 

Jiřího a švagrovou 

Ne 16. 10.  
 
29. neděle  
v mezidobí 
 

P: Za farnosti 
 
K: Za Ladislava Dohnala 
a Ivu Dohnalovou 


