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   21/2022 

XXVII. ročník 
  

 
 
 

 
 
 
 

16. října 2022 

 

Výročí Druhého vatikánského koncilu 
 

 
 

„Miluješ mě?“ To je první věta, kterou Ježíš adresuje Petrovi v evangeliu, 
které jsme slyšeli (J 21,15). Poslední z nich zní: „Pas mé ovce!“ (v. 17). V den 
výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu slyšíme i nám, nám jako církvi, 
adresovaná tato Pánova slova: Miluješ mě? Pas mé ovce. 

Především: Miluješ mě? Je to otázka, protože Ježíšův styl není ani tak 
dávat odpovědi, ale klást otázky, otázky, které provokují k životu. A Pán, 
který „oslovuje ze své veliké lásky lidi jako přátele a stýká se s nimi“ (Dei 
Verbum, 2), se znovu ptá, neustále se ptá Církve, své nevěsty: „Miluješ mě?“. 
Druhý vatikánský koncil byl velkou odpovědí na tuto otázku: právě proto, aby 
oživila svou lásku, věnovala církev poprvé v dějinách koncil tomu, aby se 
sama sebe ptala, aby se zamyslela nad svou vlastní povahou a posláním. 
A znovu objevila sama sebe jako tajemství milosti, které se rodí z lásky: 
znovu objevila sama sebe jako Boží lid, Tělo Kristovo, živý chrám Ducha 
svatého! 

Z homilie papeže Františka 11. října 2022 
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Z liturgického kalendáře: 

Nedělní cyklus čtení C, lekcionář pro liturgické mezidobí. 
 

Neděle 16. 10. – 29. neděle v mezidobí 
 

Pondělí 17. 10. – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa  
a mučedníka 

Úterý  18. 10. – svátek sv. Lukáše, evangelisty 
 

Neděle 23. 10. – 30. neděle v mezidobí (misijní) 
 

Pátek  28. 10. – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

 

Neděle 30. 10. – 31. neděle v mezidobí („posvícení“) 
 

 
Oznámení: 

 

Podzimní duchovní obnova 
V úterý 18. října pořádá Diecézní centrum pro seniory přednášku probošta 
Ivo Prokopa o sv. Ludmile a počátcích křesťanství v naší zemi. Přednáška se 
uskuteční v sále Muzea Jindřichohradecka u kostela sv. Jana Křtitele 
ve Štítného ulici od 9.30 hod. 
Od 11.00 hod. pak bude následovat mše sv. v proboštském kostele. Po mši 
bude pro zájemce ještě možnost komentované prohlídky kostela. Zváni jsou 
nejen senioři. 
Večerní mše sv. v klášterním kostele pak již nebude. 
 

Mše za pomáhající instituce 
Ve středu 19. října bude sloužena mše sv. za pomáhající instituce v našem 
městě (Hospic, Charita, Otevřená okna…) Po mši sv. bude možnost sdílení 
v kavárničce na proboštství. 
 

Misijní neděle – „dětská mše“ 
V neděli 23. října bude sloužena mše sv. se zaměřením pro rodiny s dětmi, 
a to jako obvykle od 9.30 hod. v proboštském kostele. Výtěžek kostelních 
sbírek bude v tento den určen na podporu misií. 
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Koncert – Mozartovo Requiem v J. Hradci 
V neděli 23. října od 19.00 hod. zazní v proboštském kostele Requiem 
Wolfganga Amadea Mozarta v provedení našeho Chrámového sboru Adama 
Michny, PS Smetana, PS YMCA Jakoubek, sólistů a Jindřichohradeckého 
symfonického orchestru. Vstupné činí 150,- Kč. 
 

Vikariátní schůze – mše sv. 
Ve čtvrtek 27. října se u nás koná schůze kněží jindřichohradeckého 
vikariátu. Při této příležitosti bude sloužena koncelebrovaná mše sv. 
od 9.30 hod. v proboštském kostele. Večerním mše sv. v klášteře v tento den 
nebude. Farníci jsou srdečně zváni. Večerní mše sv. v klášteře nebude. 
 

Výročí kostela v Člunku 
V pátek 28. října slaví kostel sv. Jana Nepomuckého v Člunku 235. výročí 
svého vysvěcení. Toto výročí si připomeneme mší sv. od 11.00 hod., kterou 
zde bude sloužit probošt Ivo Prokop. 
 

Změna času 
V noci ze soboty 29. na neděli 30. října se vrátíme od letního k přirozenému 
středoevropskému času. Ve 3.00 hod. se posunou ručičky hodin o jednu 
hodinu zpět a díky tomu si budeme moci o hodinu déle přispat. 
 

Biřmování 
Zájemce o přijetí svátosti biřmování v roce 2023 zveme, aby o jejím přijetí 
uvažovali a přihlásili se co nejdříve na proboštství.  
 

Osadní svátek 
Osadní svátek u nás připadá na úterý 1. listopadu a v tento den se bude 
konat v proboštském kostele výstav Nejsvětější svátosti s možností adorace 
od 10.00 do 17.00 hod. Rozpis pro adorující včas připravíme. 
 

Duchovní obnova pro děti 
1.11. zveme v rámci oslavy osadního svátku všechny děti na dopolední 

duchovní obnovu. Zahájení v 8.30 na proboštství. Akce bude zakončená 

adorací dětí v kostele před vystavenou Nejsvětější svátostí od 10.30 hod., 

kam jsou zváni i rodiče a ostatní farníci. Prosíme, hlaste se u p. katechetky. 
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Světové setkání mládeže Lisabon 2023 
P. Mgr. Roman Kubín, ředitel Sekce pro mládež ČBK, sděluje: Podrobnější 
informace k účasti na Světových dnech mládeže v Lisabonu bychom rádi 
zveřejnili koncem měsíce října 2022. Dostupné informace zveřejnujeme 
na www.svetovednymladeze.cz. „Dny v diecézích“ se budou konat od 26. do 
31. července 2023, setkání v Lisabonu bude od 1. do 6. srpna 2023.  

 

Sbírka potravin pro lidi v nouzi 

Pro Výdejnu Samaritán sháníme především tyto věci: 

 masové i rybí konzervy a paštiky 

 rýži, těstoviny a polévky 

 mouku, cukr a olej 

 marmelády a čaje i další trvanlivé potraviny 

Uvítáme také deky, ručníky, ložní prádlo a zimní boty. 

Potraviny lze darovat každé pondělí od 13 do 15 hodin ve 

Výdejně Samaritán v Pravdově ulici č. 837 v Jindřichově 

Hradci.  

Kontaktujte naši humanitární pracovnici Renatu Holou,  

Tel. 732 136 485, E-mail: renata.hola@jhradec.charita.cz 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! 

 

mailto:renata.hola@jhradec.charita.cz
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vypisuje výběrové řízení na pozici 

 

Sociální pracovník 
 

· sociální práce zejména s dětmi a mladistvými ve věku od 7 do 22 
let, ohroženými rizikovým chováním (NZDM Kompas) a dospělými 
osobami v krizi (Poradna pro lidi v nouzi) 

 

Nabízíme 
· zaměstnání na zkrácený nebo plný úvazek v Jindřichově Hradci 
· nástupní mzdu od 26 000 Kč za plný úvazek s růstem po zaškolení 
· nestereotypní, smysluplnou, kreativní práci v příjemném mladém 

kolektivu 
 

Očekáváme 
· odbornou způsobilost pro výkon pozice sociálního pracovníka 
· trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost 
· řidičský průkaz typu B 
· osobnostní zralost, komunikativnost, systematičnost, spolehlivost, 

schopnost empatie, kreativity a asertivity, schopnost týmové i 
samostatné práce, ochotu dále se vzdělávat, časovou flexibilitu (práce 
v odpoledních a večerních hodinách) 

 
Své strukturované životopisy a motivační dopisy zasílejte do 

26. 10. 2022 na e-mail reditel@jhradec.charita.cz. Vybraní uchazeči 
budou pozváni k osobnímu pohovoru. Nástup možný ihned. 

Více informací na webu: jindrichuvhradec.charita.cz/volna-mista 
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Myslivecký spolek Kamenný stůl Číměř a Obec Číměř 

srdečně zvou na 
 

Svatohubertskou mši svatou, 
 

která bude sloužena v kostele sv. Jiljí v Číměři v sobotu  

5. listopadu 2022 od 15 hodin.  

Mši bude celebrovat P. Miroslav Štrunc a v jejím průběhu zazní  
Hubertská mše B dur v provedení Jihočeských trubačů. 

 

 

 

MISIJNÍ KOLÁČ 
 

Srdečně zveme všechny farníky  
na misijní koláč,  

který se uskuteční v neděli 23. 10. 2022  
ve farní kavárně po dopolední mši svaté.  

Výtěžek bude zaslán chudým dětem v misiích.  
Zároveň prosíme šikovné ženy, popř. muže, pokud by 
chtěli přispět svými výrobky /buchty, koláče, štrůdly, 

slané i sladké/,mohou je přinést  
v sobotu 22. 10. po mši svaté do farní kavárny  

nebo v neděli přede mší sv. tamtéž.  
Za vaši pomoc předem velmi děkujeme. 

 
 



7 

 

 
  



8 

Úmysly mší sv. od 17. do 30. 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 26. 10. 2022. 

Po 17. 10.           P 
 

Za † sestřičku Marii 

Langweilovou 

Po 24. 10.          P      
 

Za † manžele 

Urbanovy z Bednárce a 
DVO 

Út 18. 10.           P 
Mše sv. 

v 11.00hod. 

v proboštském k. 

Za dobré rozlišování a 
rozhodnutí ve vztazích 
podle Boží vůle 

Út 25. 10.           K 
 

Za † Marii Bendovou 

St 19. 10.            P Za pomáhající 
organizace v J. Hradci 

St 26. 10.            P 
 

Za † Moniku 

Růžičkovou 

Čt 20. 10.           K 
 

Za živé i † z rodiny 
Průchovy 

Čt 27. 10.           P 
Mše sv. 
v 9.30hod. 
v proboštském k. 

Za nová kněžská 
povolání a DVO  

Pá 21. 10.           P Za dary Ducha svatého 
a pomoc pro učitele a 
jim svěřené studenty 

Pá 28. 10.           P 
 

Za pokoj a 
spravedlnost v naší 
zemi 

So 22. 10.           P 
 

Za MUDr. Oldřicha 
Kolína 

So 29. 10.           P 
 

Za rodinu Hruškovu, 
Valentovu, Klímovu a 

za živou i † rodinu 

Fürstovu 

Ne 23. 10. 
 
30. neděle  
v mezidobí 

P: Za farnosti 
 

K: Za † Evu 

Linhartovou a DVO 

Ne 30. 10.  
 
31. neděle  
v mezidobí 
 

P: Za farnosti 
 

K: Za živé i † z rodiny 

Šimků a Flíčků 


