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Ježíš – Král našeho života 
 

 

Je docela zajímavé, jak silně se podzim, zvláště ten pozdní, listopadový, podobá 
konci lidského života. Vše hezké, zdá se, rychle mizí a ztrácí se. Poslední krásné 
dny, na něž se bylo možné těšit, už dávno uplynuly, vše se zpomaluje. Příroda jako 
by byla velice unavená. Barevné listí už odvál vítr a stromy zůstaly holé. Jsou vidět 
jejich vrásky. Mizí barvy a zůstává jen šeď a hnědá, stále více času zabírá tma. 
Zbývají jen vzpomínky na příjemnější časy. 
V této době také pomalu končí církevní rok. Začínají se číst temné texty o konci 
světa, o posledním soudu, o trestech za hříchy. Jako by i víra v této ponuré době 
ukazovala svou drsnější stranu. Ale vše směřuje k poslední neděli během roku, 
k slavnosti Krista Krále. Ta nám má svým leskem ukázat, že na konci roku nestojí 
smrt, tma a chlad, ale živý a všemohoucí Ježíš, jeho hřející srdce a jasná přátelská 
tvář. 
Končí církevní rok, o dvanáct měsíců se zkrátila lhůta našeho žití, ale u Ježíše vše 
krásné teprve začíná a bude trvat navždy. Po temných dnech pozdního podzimu 
následuje tichý advent, jakési opatrné tajemné svítání, které vyústí v úžasnou 
radost Vánoc. Patrně je tomu podobně s lidským životem. Po šedivém podzimu 
života následuje smrt – pustá, krutá, jako hluboká zima. Čas očišťování duší před 
dokonalým dosažením Boha bychom pak mohli přirovnat k adventu. A opravdové 
Vánoce nakonec zažívá člověk, který vstupuje po očistě do nebe. 
Jeho duše se rodí pro věčnost, slyší anděly zpívat Gloria a zažívá jedinečnou 
radost. Má před sebou věčnou budoucnost bez jakékoliv obavy. Je mu tak dobře, 
jak nikdy nezažil. Vidí Ježíše a spolu s ním všechny své přátelé a blízké. Je jedním 
z nich a žije s nimi. Ne jako mihotavá průhledná dušička. Ne jako bezmocný duch.  

Po 20. 11.    P  Za † rodiče Machovy, 
manžela Vlastimila Macho 
a syny a za rodiče Lackovy 

Po 27. 11.    P Za šťastnou hodinu smrti 

Út  21. 11.   K Za † Jana Veseckého a 
rodinu Šimpachovu 

Út  28. 11.   K    Za uzdravení syna 
 

St  22. 11.    P Za minulé, současné  
i budoucí hudebníky našich 
kůrů 

St   29. 11.   P Za † MUDr. Kolína  
a rodiče 

Čt  23. 11. !P!    

 

9.30 ! Za † rodiče Suchých a 
Helovy a celý živý i † rod 

Čt   30. 11.   K 
  

Za Boží požehnání 
 pro rodinu 

Pá  24. 11.   P Na poděkování s prosbou  
o dary Ducha Svatého … 

Pá    1. 12.   P Za † rodiče Hejtmanovy 

So  25. 11.!K! 17.00 Za † Stanislava Krejču  
a celou jeho rodinu 

So     2. 12.  P Za † Marii Hulíkovou 

Ne 26. 11. 
 
SLAVNOST 
JEŽÍŠE 
KRISTA 
KRÁLE 

P: Za farnosti 
K:   Za † Zdeňku Krafkovou, 
rodiče a prarodiče 

Ne    3. 12. 
 
1. NEDĚLE   
ADVENTNÍ 

P: Za farnosti  
K: Za † Františka Hejdu 
a Jana Veselého 

  



 
Teprve teď zjistí, jak se dá žít naplno. Jako krásný skvělý člověk – skutečný muž 
či žena. Skutečný Boží syn či dcera, skutečný bratr či sestra Ježíše. Kéž nám tato 
naděje projasní pochmurné podzimní dny i dny našeho stárnutí. 

P. Ivo Prokop 

 
 

Vzpomínka na katolickou charitativní činnost  
v naší farnosti 

 
V neděli 19. 11. toho roku bude uvedena do úřadu nová paní ředitelka Farní 
charity Jindřichův Hradec. Přeji jí hodně síly a Boží ochrany a nám, farníkům, aby 
se charita navrátila i k poslání, které má uvedeno ve svém názvu. Tím myslím 
v názvu slovo Farní. 
Podělím se s vámi o pár vzpomínek, které předcházely vzniku Farní charity 
v našem městě. V jejím čele jsem působila bezmála 20 let. Ještě před rokem 1989 
existovalo tzv. Středisko křesťanské pomoci. Kromě jiného jsme připravovali, balili 
a odesílali balíčky do misií. Bylo nás pár dobrovolníků, jmenuji alespoň P. Martina 
Sedloně, P. Petra Plášila, Lenku Kosovou a další… Pak následovalo krátké období 
dobrovolné Charity, kdy jsme například obstarávali šatník dovážený Maltézskou 
pomocí z Rakouska, některé z nás absolvovaly ošetřovatelský kurz sv. Anežky, 
pečovali jsme o „kostelní“ seniory. Pořádali jsme pro ně hojně navštěvovaná 
vánoční posezení, různé přednášky, výlety. Pro děti pak Mikulášské besídky, kam 
chodilo až 200 dětí s doprovodem… V roce 1994 založil Otec biskup Antonín Liška 
Diecézní charitu České Budějovice a my jsme se stali její součástí.  
P. Karel Vrba, který byl v J. Hradci vikářem, dal vyklidit dole na faře jednu místnost. 
Tím vznikla první skromná kancelář. Charita se profesionalizovala. Vždy se našlo 
pár věrných, spolehlivých a ochotných dobrovolníků (nebudu zde jmenovat, abych 
na někoho nezapomněla – oni jistě vědí, o kom je řeč) a pomáhali jsme maminkám 
samoživitelkám, lidem v nouzi, seniorům, při všech povodních. Také jsme 
prodávali křesťanskou literaturu z Karmelitánského nakladatelství, pořádali sbírky 
na misijní a charitní účely. Nesmím opomenout ani náročnou každoroční 
organizaci Tříkrálové sbírky… Při tom všem vždy existovalo propojení Farní charity 
s farníky, farním úřadem i se „světskými“ organizacemi. 
Dovolte mi na závěr jednu krásnou myšlenku, citát Matky Terezy: "To, co děláme, 
je méně než kapka v moři. Ale bez této kapky by tady něco chybělo". 
 

       Bc. Ivana Vlasáková 

 
 
Příprava na biřmování 
Třetí příprava na biřmování se koná na proboštství ve čtvrtek 30. listopadu 
od 19.00 hod. (mladší biřmovanci) a v sobotu 2. prosince od 18.15 hod. (starší 
biřmovanci). 
 

Spolek Hippolyt oznamuje s předstihem tyto akce v prosinci: 
V sobotu 2. prosince od 15.00 hod. vás srdečně zveme na vázání adventních 
věnců. 
V neděli 10. prosince proběhne již tradiční předvánoční jarmark (po mši svaté). 
Můžete si zakoupit knihy, kalendáře, pohledy, cukroví... Nákup si lze zpříjemnit 
svařeným vínem! Srdečně zveme.   
 

„Mikulášská“ mše 
Mše se zaměřením pro rodiny s dětmi bude sloužena v proboštském kostele 
o první adventní neděli 3. prosince v 9.30 hod. Po skončení mše sv. nám děti z naší 
farnosti zahrají v kostele krátkou scénku o sv. Mikulášovi a nakonec nás 
i sv. Mikuláš s andělem navštíví. Potom budou v přízemí proboštství u farní 
kavárničky připraveny nejrůznější dětské hry. Těšíme se na všechny děti. 
V tentýž den se za účasti představitelů města uskuteční na náměstí Míru 
v Jindřichově Hradci žehnání vánočního stromu. Začátek je plánován na 18.00 hod.  
 

Adventní koncert Pavla Helana  
Srdečně zveme na adventní koncert "vlídného písničkáře" Pavla Helana - finalisty 
soutěže Česko-Slovensko má talent z roku 2013, známého i z vystoupení 
na setkáních mládeže v Krakově nebo v Olomouci. Koncert pořádá naše farnost 
ve čtvrtek 7. prosince 2017 od 19 hodin v kostele sv. Máří Magdalény a je určený 
pro široké publikum lidí všech věkových kategorií. Vstupné je dobrovolné.  
 
Prosíme, pozvěte i své přátele a známé a pomozte nám s propagací koncertu. 
Jelikož je daná akce finančně náročná (pronájem vytápěného kostela, autorský 
honorář), budeme vděční za Vaši štědrost při vstupném. Pokud by byl někdo 
z farníků ochotný podle svých možností podpořit koncert finančním příspěvkem, 
ať kontaktuje, prosíme, pana kaplana Jozefa Gumenického, který přípravu 
koncertu zaštiťuje. 
 

 
 



 
Zprávy a oznámení: 

 
 

Vikariátní schůze 
Setkání kněží jindřichohradeckého vikariátu se uskuteční ve čtvrtek 23. listopadu. 
Farníci jsou srdečně zváni na mši sv. v proboštském kostele, kterou budeme slavit 
společně s panem generálním vikářem Mons. Davidem Henzlem od 9.30 hod. 
 

Ministrantský den 
V sobotu 25. listopadu se na faře v Deštné uskuteční ministrantský den. Rádi zde 
uvítáme kluky z celého našeho vikariátu. Začátek akce je už v pátek 24. listopadu 
večer a zajímavý program bude pokračovat po celý další den a vyvrcholí mší 
sv. v deštenském kostele sv. Ottona od 16.00 hod. Podrobný program najedete 
na plakátcích v našich kostelech a přihlášky můžete obdržet v sakristiích.    
 

Pouť v klášteře 
V sobotu 25. listopadu slaví jindřichohradecký františkánský klášterní kostel 
sv. Kateřiny Alexandrijské svou titulární slavnost. Z tohoto důvodu bude mše 
sv. od 17.00 hod. mimořádně sloužena v tomto chrámu a nikoliv v proboštském 
kostele. 
 

Hudba na Slavnost Ježíše Krista Krále 
O Slavnosti Ježíše Krista Krále zazní Mše D-dur „Lužanská“ od Antonína Dvořáka 
v podání Chrámového sboru Adama Michny, PS Smetana a PS YMCA Jakoubek 
za doprovodu varhan a chrámového orchestru.  
 

Setkání františkánů 
V úterý 28. listopadu se na proboštství od 15.30 hod. koná setkání františkánského 
sekulárního řádu. Také mši sv. v klášterním kostele bude od 18.00 hod. sloužit 
františkánský kněz otec Eliáš.  
 

Přednáška  
Další přednáška z cyklu „Prameny světla“ se uskuteční ve středu 29. listopadu 
po skončení mše sv. (od 18.45 hod.) na proboštství v Jindřichově Hradci. Tématem 
bude druhý příchod Krista a obnova stvoření. 
 

 
 

Nová ředitelka naší Farní charity se představuje 
 

Srdečně vás všechny zdravím! 
Mé jméno je Karolína Píchová. Mnoho z vás mě jistě zná. Doposud jsem byla 
ve vikariátu viděna především jako animátorka a vedoucí Deštenského 
společenství mládeže. Od P. Iva Prokopa jsem dostala za úkol se vám představit. 
Důvodem pro sepsání tohoto článku není ani tak Deštenské společenství mladých, 
jako spíše Farní charita Jindřichův Hradec. K prvnímu listopadu jsem byla totiž 
jmenována její ředitelkou.  
Pokud bych se měla představit vám, kteří mě neznáte, tak bych začala nejprve 
osobněji. Poté se postupně se přesunu ke své profesi a následně i k Farní charitě 
Jindřichův Hradec. 
Narodila jsem se do katolické rodiny, mám jednoho staršího bratra, pocházím 
z farnosti Deštná. Je mi poměrně blízká práce s dětmi a mládeží. Což je 
pravděpodobně patrné i z mé dosavadní práce v našem vikariátě. Již od svých 
15 let jsem aktivní ve své farnosti, ale i jinde, jako animátor. Mám za sebou 
realizaci mnoha táborů, víkendových setkání. Skoro tři roky vedu Deštenské 
společenství mládeže. V letošním roce jsem se stala delegátem za náš vikariát 
na Diecézním fóru mládeže v Českých Budějovicích a následně také za celou 
diecézi na Celostátním fóru mládeže v Olomouci. Pro svou práci se snažím 
neustále vzdělávat, ale hlavně růst ve svém vztahu s Bohem. V tomto kontextu 
často zmiňuji, že pokud mám někoho někam vést, měla bych vědět kam 
a rozhodně bych neměla stát na místě. 
Mimo tyto sféry na sebe mohu prozradit, že velmi ráda fotím a cestuji. Mé největší 
specifikum je to, že jsem velká poutnice. Pěší poutě si mne získaly. Jedná 
se o možnost, kdy mohu být naplno s Bohem. Má spiritualita se odvíjí od chvály 
Boha skrze jeho stvoření (přírodu, lidi, zvířata...). Blízká je mi také modlitba 
zpěvem. Během poutí mohu toto všechno naplno prožívat. Mou dosavadní 
největší poutí byla pěší pouť do Santiaga de Compostela. Šla jsem ji s kamarádkou 
33 dní. Ušly jsme kolem 1 000 km. Musím říci, že nestačím žasnout nad tím, kolik 
milostí jsem během této poutě, ale nejen během ní, získala. Bůh se o mě 
neskutečně stará. Za nejvýstižnější považuji tento Žalm 9, 2: „Hospodine, celým 
svým srdcem Ti vzdávám chválu, o všech Tvých divuplných činech tvých chci 
vypravovat.“ 
Ačkoliv mi životní události neumožňují být vždy na pouti jako takové, jsem 
na pouti životem a já věřím, že si mě po ní Bůh vede. Nebýt Jeho a Jeho plánu, 
nikdy bych tento článek nepsala a ani neměla možnost psát jej ze své nové pozice. 
Co se vzdělání týče, mám za sebou několik církevních škol, jejichž jména v našem 
českém katolickém prostředí mnoho znamenají. V minulosti jsem úspěšně složila 
maturitní zkoušku na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Po něm jsem 



pokračovala na CARITAS-Vyšší odborné škole sociální v Olomouci a souběžně 
na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na obou 
školách jsem měla možnost vystudovat sociální a charitativní práci. Aktuálně 
dokončuji navazující magisterské studium sociální práce na Fakultě sociálních 
studií Masarykovy univerzity v Brně.  
Během svého studia jsem absolvovala mnoho praxí v oboru. Nejzajímavější 
zkušeností byl můj dvouměsíční pobyt v Nizozemsku. Zde jsem měla možnost 
poznat sociální farmy, jejichž koncepce je mi velmi blízká. V českém prostředí se 
teprve rozvíjí. V reálu jde o kombinaci zemědělství a sociální práce. Využívá se zde 
terapeutických vlivů, které má pro člověka smysluplná práce, práce v přírodě 
a se zvířaty.  
Nyní bychom se přesunuli k Farní charitě Jindřichův Hradec. Ačkoliv se jedná 
o menší charitu, tak koná mnoho dobrého. V tuto chvíli nás můžete navštívit 
v J. Hradci v Pravdově ulici č. 837/II, kde se také nachází dvě naše registrované 
sociální služby. První z nich je Poradna pro lidi v nouzi, která si klade za cíl 
poskytovat odborné sociální poradenství osobám, které se ocitnou z různých 
důvodů v tíživé situaci a potřebují radu či pomoc. Druhou naší registrovanou 
sociální službou je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Cílem služby je 
poskytnout bezplatnou pomoc, podporu a poradenství rodinám s dětmi, které se 
nachází v nepříznivé životní situaci nebo které jsou ohroženy sociálním 
vyloučením. Součástí této služby jsou vzdělávací a aktivizační činnosti. 
Dále také nabízíme osobám v hmotné nouzi možnost využít služeb Nouzového 
šatníku. Patříme také mezi organizace, které mohou svým klientům nabídnout 
potravinovou pomoc. V této sféře se můžete angažovat i vy. Přijímáme zachovalý 
textil (ložní prádlo, ručníky), oděvy, obuv, drogerii či trvanlivé potraviny.  
Kromě těchto zmíněných služeb provozujeme také Noclehárnu sv. Antonína, 
která se nachází v Nežárecké ul. č. 115 v J. Hradci. Noclehárna je určena mužům 
bez přístřeší. Je otevřena denně od 20 do 8 hodin. Kapacita je osm míst. Služba je 
poskytována za symbolický poplatek: 40,- Kč/noc.  
Od nového roku se k poskytovaným službám přidá Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Síť, které můžete nalézt ve Starém městě pod Landštejnem. NZDM Síť je 
ambulantní služba, která nabízí zázemí a pomoc dětem a dospívající mládeži 
ve věku od 7 do 22 let. Pomocí nabídky smysluplného prožití volného času se tak 
snaží o prevenci společensky nežádoucích jevů. 
Během roku pořádáme několik akcí. Mezi nejvýznamnější patří Tříkrálová sbírka. 
Tímto bych vás chtěla požádat o případnou spolupráci. Na výtěžku této sbírky je 
totiž Farní charita závislá. (Z celé vybrané částky se 65 % použije na projekty 
FChJH, 15 % na projekty Českobudějovické charity, 10 % pomůže potřebným 
v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.) Budeme velmi 
rádi, pokud se ozvete a v rámci svých možností zapojíte. Uplatnění zde mohou 

najít, jak dospělí, tak i děti. Každoročně připravujeme také Štědrovečerní večeři 
pro Noclehárnu sv. Antonína nebo Vánoční guláš.  
 
Jelikož jsem již rozsahově přečerpala rozsah, zakončím tento článek velikým díky. 
Za prvé za všechen čas, který jste věnovali a věnujete dobrovolnictví, dále také 
za všechnu materiální pomoc. Především však chci poděkovat za vaše modlitby. 
Od některých z vás jsem slyšela, že se již delší čas za FChJH modlíte. Děkuji vám 
za to! Zároveň si u vás vyprošuji další modlitby, protože bez nich je naše práce 
marná.  

 
Karolína Píchová 

 

 

 

Z liturgického kalendáře: 
 
Nedělní cyklus čtení A, feriální čtení cyklus 1, první a druhý týden žaltáře v Breviáři 
 
Neděle   19. 11. – 33. v liturgickém mezidobí 
 
Úterý  21. 11. – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
Středa   22. 11. – památka sv. Cecílie, panny 
Čtvrtek  23. 11.  – památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka 
   – památka sv. Kolumbána, opata 
Pátek 24. 11.  – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů,  
     mučedníků 
Sobota 25. 11  –  památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice,  

  titulární slavnost františkánského klášterního kostela 
 
Neděle  26. 11. – Slavnost Ježíše Krista Krále 
  
Čtvrtek  30. 11.  – svátek sv. Ondřeje, apoštola 
Pátek 1. 12.  – památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 
 
Neděle                3. 12. – 1. neděle adventní – začíná cyklus liturgických čtení B  

 
 


