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Výzva České biskupské konference 
k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 
Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, 
 
obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé 
politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou 
prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili 
rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést 
k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli 
zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským postojem. Děkujme 
Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 
Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili! 
 
A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů: 
  
Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy 
se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. 
Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka 
na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často 
kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany 
na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často 
nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.  
Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, 
zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný 
politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj 
pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu 

Po  9. 10.    P  Na poděkování za 75 let 
života paní Matouškové 

Po 16. 10.    P Za † Ernesta Vetešku 

Út  10. 10.   K Za † Jiřího Macho  
a duše v očistci 

Út  17. 10.   K    Za † rodiče Supekovy  
a Kubátovy 

St  11. 10.    P Za † Jindřišku  
a rodinu Večeřovu 

St   18. 10.   P Za † rodiče Marii  
a Josefa Pešlovy 

Čt  12. 10.      

 

9.30 proboštský kostel 
Za † rodiče Petrákovy  
a syna Jaroslava 

Čt   19. 10.   K Za † Jana Holíka 

Pá  13. 10.   P Za † Marii Palečkovou Pá  20. 10.   P Za rodiče a jejich 
očekávané děti 

So  14. 10.   P Za † Jitku Beránkovou 
 a rodiče 
 

So  21. 10.   P Za † Dr. Kolína a rodiče 

Ne 15. 10. 
 
28. NEDĚLE  
V MEZIDOBÍ 

P: Za farnosti 
K:   Za † Jana Kropáčka 

Ne  22. 10. 
 
29. NEDĚLE   
V MEZIDOBÍ 

P: Za farnosti  
K: Za † Jana Kropáčka  
a celou rodinu 

  



a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné. 
Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále 
častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování 
hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši 
zemi dlouhodobě.  
Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení 
a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně 
si pomáhat je v zájmu nás všech. 
 
A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, 
ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh 
a výsledek parlamentních voleb se i modleme. 
Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé 
farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento 
úmysl. Osvědčme angažovanost své víry! 
 
Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách 
převezmou zodpovědnost. 
                                                                      

                                                                             Vaši biskupové  
 
 
 

Rafinovanost a záludnost nepřátel katolické církve 
(Jindřichův Hradec, březen, 1906) 

 
V příštím farním zpravodaji si budete moci přečíst životopis 
23. jindřichohradeckého infulovaného probošta (1900 – 1907) Mons. ThDr. Aloise 
Jiráka, od jehož smrti letos uplynulo 110 let. Dočtete se, že v letech 1905 – 1906 
probíhala oprava interiéru proboštského chrámu, především jeho nová výmalba 
(ta zde byla do roku 1992).  
Ve zdejším týdeníku „Ohlas od Nežárky“ (ročník XXXVI, č. 9, 3.3.1906) nechal 
probošt Jirák uveřejnit výzvu, v níž prosil, aby obyvatelé města přispěli svými 
finančními prostředky na opravu farního proboštského chrámu.  
Již 14 dní po uveřejnění této výzvy, 17.3.1906, se v „Ohlase od Nežárky“ č. 11 
objevilo toto: 
 

K zahájené sbírce ve prospěch opravy zdejšího chrámu Páně došel nám tento 
text: 

 

Slavnostní mše svatá v Člunku 
V sobotu 28. října 2017 uplyne přesně 230 let od vysvěcení farního kostela sv. Jana 
Nepomuckého v Člunku. Při té příležitosti navštíví místní farnost pomocný biskup 
českobudějovické diecéze Mons. Pavel Posád, který v 10 hodin bude slavit 
slavnostní mši svatou. Po jejím skončení zvou místní farníci návštěvníky 
na přátelské setkání a malé občerstvení. 
 

 

 

 

 

Z liturgického kalendáře: 
 
Nedělní cyklus čtení A, feriální čtení cyklus 1, třetí a čtvrtý týden žaltáře v Breviáři 
 
Neděle   8. 10.  – 27. v liturgickém mezidobí  
 
Středa   11. 10. – památka sv. Jana XXIII., papeže 
Čtvrtek  12. 10.  – památka sv. Radima, biskupa 
Sobota  14. 10.  – památka sv. Kalixta I., papeže a mučedníka 
 
Neděle  15. 10. – 28. v liturgickém mezidobí 
 

Pondělí   16. 10.  – památka sv. Hedviky, řeholnice 
Úterý 17. 10. – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
Středa  18. 10.  – svátek sv. Lukáše, evangelisty 
Čtvrtek 19. 10.  – památka sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží   

    a druhů, mučedníků 
Sobota  21. 10.  – památka bl. Karla Rakouského 
 
Neděle                22. 10.  -  29. v liturgickém mezidobí 
                                              Den modliteb za misie, sbírka je určena na podporu 
                                              misií prostřednictvím Papežského misijního díla



 

„Hubertská“ mše 
V sobotu 21. října bude od 16.30 hod. sloužena v Horní Pěně zpívaná a „troubená“ 
mše ke cti svatého biskupa Huberta, patrona myslivců a lesníků. 
 

Deštenské společenství mládeže – víkendové setkání 
Zveme mladé lidi (nejen) z našeho vikariátu na další formační víkendové setkání, 
zaměřené nyní na téma mužské a ženské spirituality. Setkání proběhne od pátku 
20. 10. do neděle 22. 10. na dvou místech – pro kluky na faře ve Strmilově 
a následně v Deštné a holky na faře v Deštné. Víkendovým tématem nás provedou 
zajímaví hosté – salesián P. Pavel Kuchař z Českých Budějovic a evangelická farářka 
ze Strmilova paní Ludmila Míchalová Mikšíková. Akci zaštiťuje kaplan pro mládež 
JH vikariátu P. Jozef Gumenický. Bližší informace na FB: Deštenské společenství 
mládeže, přihlášky mailem: destenskespolco@gmail.com.  
Doporučený příspěvek: 200 Kč. 
 

Misijní neděle 
Den modliteb za misie se letos koná v neděli 22. října. Sbírky z této neděle budou 
určeny na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. 
 

Misijní štrůdlování 
Zveme všechny farníky na Misijní štrůdlování, které proběhne v neděli 22. 10. 
po dopolední mši svaté ve farní kavárně. Zároveň prosíme šikovné ženy 
o napečení štrůdlů. Ty mohou pak přinést v sobotu 21. 10. po mši svaté 
do kavárny nebo v neděli přede mší taktéž do kavárny. Za pomoc a podporu 
předem srdečně děkujeme. 
 

Společenství mládeže v Jindřichově Hradci 
Pravidelná setkávání mládeže staršího školního věku (2. stupeň ZŠ) 
a středoškoláků, spojená s katechezí, probíhají na proboštství každý pátek 
po večerní mši svaté, cca od 18:45. Srdečně zveme a rádi přivítáme i nové 
účastníky.  
 

Poděkování 
Děkujeme všem, kteří přinesli a poskytli ze své zahrádky plody země jako symbol 
poděkování Bohu za letošní úrodu a také děkujeme paní Mottlové, že jimi velmi 
působivě vyzdobila náš proboštský chrám.  
 
 
  

Bohu, církvi, vlasti 
(Jindřichovu Hradci věnováno u příležitosti sbírky na ozdobení chrámu Páně) 

 Nade městem naším svítá zlatá záře, 
evoe! ó vítej poselkyně rána  ( pozn.:  „evoe“ – řecky radostné zvolání „buď zdráva“) 

 neboť chmura mizí z každé lidské tváře, 
 i to jaro krásné chválí pánů Pána:   (pozn.: jedná se o měsíce březen a duben 1906) 
 
 

 neb to není všední jitra záře zlatá, 
 ale obětavost v srdcích lidských vzňatá. 
 Drahný čas již minul, Syn kdy prosil Boží 
 

 láskou k lidstvu plana z hloubi srdce Svého. 
Ite, apostoli! Koukol již se množí,     ( „Ite, apostoli !“ – latinsky „Jděte, apoštolové!“) 

 den Vám nastal práce k odstranění zlého:  
 spějte říci, pracuj každý dle své síly, 
 k slávě Otce dejte každou žití chvíli. 
 On tak řek, Pán náš, jehož církve děti 
 u pokoře, hle, teď v stopách apoštolů 
 

 hlas svůj pozdvihují v hesel nových zníti, 
 láskou velkou hnuti všichni svorně spolu, 
 oběť nesou vroucí Bohu, církvi, vlasti, 
 upřímnou svou žertvu každý chce tu klásti. 
 Pán i chudák, není rozdílu v té chvíli, 
 oltář Boží povznésti příspěvkem svým pílí;   (pozn.: „pílí“ = chvátá, pospíchá) 

 srdcí našich žádost jiná dnes již není: 
 touha důstojného chrámu okrášlení!  
 
K básni byl uveřejněn i průvodní dopis tohoto znění: 
Ctěný pane redaktore! 
S upřímnou radostí uvítal jsem zprávu ctěného listu Vašeho, že chystá se konečně 
na jisto kýžená oprava hlavního chrámu Páně. Za svého pobytu v Jindřichově 
Hradci, který se mi zvláště milým stal a na nějž vždy s láskou vzpomínám, častokrát 
jsem v duchu povzdychl nad smutným stavem hlavního kostela. Proto nedivte se 
teď, ctěný pane, že vám posílám svoji skrovnou báseň, která mi, tak říkajíc z péra 
vytryskla při milé té zprávě, s prosbou, abyste jí dopřál místa ve ctěném listě svém. 
Snad se jí podaří roznítiti větší nadšení v srdcích hradeckého obyvatelstva. 
Příspěvek peněžní dovolím si zaslati v nejbližších dnech.  
S nadějí, že prosbě mé vyhovíte, znamenám se v úctě 

      Jan Smutný 
Na první pohled se zdá, že jak v básni, tak v průvodním dopisu adresovaném 
redakci týdeníku „Ohlas od Nežárky“ a podepsaném jakýmsi Janem Smutným není 
nic špatného, žádná záludnost či nepřátelství vůči katolické církvi, respektive proti 

mailto:destenskespolco@gmail.com


vyhlášené sbírce na opravu proboštského chrámu, spíše je vyjádřena její podpora. 
Dokonce z textu básně vyplývá, že autor znal Písmo svaté, řečtinu i latinu. Jenže 
tato hezká slova byla jen zástěrkou pro pravé úmysly autora. Celá báseň je psána 
jako tak zvaný „akrostichon“.  To je slovo z řečtiny a označuje báseň, kde 
počáteční písmena (malá i velká) každého verše (řádky), čtou-li se tak, jak jdou pod 
sebou, tvoří slova, která dávají básni úplně jiný smysl. A tak jen si zkuste vyluštit, 
co výše uvedenou básní její autor sledoval. Kvůli snadnějšímu luštění jsou 
počáteční písmena veršů (řádků) napsána tučně a schválně mezi řádky básně 
nejsou stejně velké mezery. Napovíme, že to první slovo je: „Není“, ty další tři 
slova jistě snadno vyluštěte sami. A tak poznáte, jaká to byla podlost a 
rafinovanost od autora výše uvedeného textu! 
 Je třeba si uvědomit, že autor nebyl žádný primitiv, ale nejméně absolvent 
gymnasia, možná právě jindřichohradeckého a jestli v J. Hradci i bydlel, jakože 
zřejmě ano, tak údaje v průvodním dopisu jsou vyloženou lží, stejně jako jeho 
podpis. Prostě, jak v básni, tak v průvodním dopisu, si z vyhlášené sbírky na opravu 
proboštského chrámu a z těch, kdo finančně přispějí, dělá vyloženou legraci. 
A také je třeba si uvědomit, jaká nenávist k Bohu a církvi, ne ze strany obyčejných 
prostých lidí, ale od inteligence (třeba učitelů) a někde možná též 
od zmanipulovaných továrních dělníků, se objevila již v roce 1906, tedy před první 
světovou válkou, která v mnoha případech tento trend ještě prohloubila.  
A proč zrovna toto uveřejňujeme nyní v tomto našem farním zpravodaji: 
ve dnech 20. a 21. října proběhnou volby do Poslanecké sněmovny ČR. Je snad 
samozřejmé, že strany a hnutí, které vyloženě bojují proti církvi a všemu, co s tím 
souvisí, volit nebudeme. Je však třeba, abychom se také vyvarovali volit ty strany 
a hnutí, které jsou typu výše uvedeného a všeho schopného pana Jana Smutného, 
jež ve vztahu k církvi něco jiného veřejně proklamují a něco jiného skutečně 
prosazují. Kéž při výběru kandidátní listiny, kterou chceme vhodit do volební urny, 
nás osvítí Duch Svatý (poprosme Ho o to), abychom zvolili do Parlamentu České 
republiky ty nejlepší své zástupce. Též se za ně modleme. Velkou chybou by bylo 
k volbám vůbec nejít – tím bychom dali své hlasy také nepřátelům církve svaté 
v naší republice a těch je dost. Vždyť víme, že situace církve a všeho, co s 
křesťanstvím souvisí, už beztak není dobrá, vzhledem ke zkreslenému a 
neobjektivnímu mínění široké veřejnosti, jako pozůstatku dob materialistické 
výchovy v dobách totality a nyní konzumního způsobu života, bez jakéhokoliv 
duchovního zakotvení. My však naštěstí máme jednu jistotu: ať volby dopadnou, 
jak dopadnou, stále platí: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ 

zpracoval Karel Bajer 

 
 
 

Zprávy a oznámení: 
 

Přednáška o Nebeklíčích 
V pondělí 9. října se od 19.00 hod. uskuteční v konferenčním sále muzea (u kostela 
sv. Jana) přednáška PhDr. Štěpánky Běhalové, Ph.D. o Nebeklíčích od Landfrasů. 
Na přednášku, uspořádanou ke stejnojmenné výstavě, jak jsme na ni upozornili 
v minulém farním zpravodaji, je vstup volný. Doporučujeme účast. 
 

Vikariátní schůze 
Setkání kněží a dalších spolupracovníků našeho vikariátu se uskuteční ve čtvrtek 
12. října v Jindřichově Hradci. Koncelebrovaná mše sv. začne v proboštském 
kostele od 9.30 hod. Farníci jsou srdečně zváni. Večerní mše sv. v klášterním 
kostele pak již nebude. 
 

Setkání zájemců o biřmování 
První, především organizační setkání zájemců o biřmování se koná v sobotu 
14. října od 18.00 hod. v kavárničce na proboštství. Domluvíme si tam termíny 
konání přípravy a další předběžné záležitosti spojené s touto svátostí. 
 

Pouť v Kájově 
Hlavní kájovská pouť se letos uskuteční v neděli 15. října. Již v předvečer 14. října 
bude sloužit mši sv. od 19.00 hod. novokněz Pavel Bicek. Po mši následuje 
mariánská pobožnost a světelný průvod. Od 22.00 hod. pokračuje celonoční 
adorace. V neděli od 8.00 hod. slouží mši českokrumlovský prelát Václav Pícha 
a od 10.00 hod. celebruje hlavní poutní mši sv. pražský arcibiskup kardinál 
Dominik Duka. Loretánské litanie a svátostné požehnání zakončí poutní program 
ve 13.30 hod. 
 

Setkání na proboštství 
Ve středu 18. října po mši sv. (cca od 18. 45hod.) bude pokračovat na proboštství 
cyklus přednášek „Prameny světla“ pojednávající o duchovním životě. Tentokrát 
nás P. Jozef Gumenický seznámí s osobností blahoslaveného Tita Zemana 
a s dalšími novodobými slovenskými světci.  
 


