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Volby do farní rady

Dnes bych rád využil příležitost, abychom se seznámili s trochou teorie
ohledně toho, co budeme za několik týdnů konat prakticky: totiž volit farní
radu. Ve Skutcích apoštolů čteme, že Pavel a Barnabáš v jednotlivých
církevních obcích po modlitbě a postu ustanovili starší a poručili je Pánu, v
něhož uvěřili. I jinde na mnoha dalších místech v Písmu se dozvídáme, že u
prvních křesťanů na vedení spolupracovalo vždy více věřících, tak zvaných
„starších“, i když to mohli být lidé věkem docela mladí. V obci nekonal
všechno jeden jediný člověk, ale předsedající měl vždy několik věrných
spolupracovníků, s nimiž se děli o své starosti.
Je to celkem logické, neboť jeden nemůže znát a umět všechno, co je v
duchovní i hmotné správě církevní obce nezbytné. Nemůže být všude a
hovořit se všemi, všechny znát, všechno zařídit a zorganizovat. V dnešní
době je to navíc zkomplikováno tím, že duchovní správce se ve farnosti
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nenarodil a nevyrůstal, přichází většinou odněkud zdaleka a místní poměry a
potřeby poznává jen pozvolna, stejně jako se musí léta seznamovat s farníky
a postupně získávat jejich důvěru a chápat jejich starosti. Pak bývá čas od
času přeložen a vše musí začít znovu.
Zatímco tedy faráři přicházejí a odcházejí, farníci zůstávají a měli by se
snažit uchovávat to, co tu jejich předkové vybudovali po hmotné i duchovní
stránce. Měli by nějak udržovat kontinuitu a jistě by měli mít právo podílet
se na rozhodování o věcech, které se jich týkají a mohou ovlivňovat
budoucnost ještě dávno potom, co farář odejde. Také je důležité, aby farníci
věděli o ekonomické situaci své farnosti, o příjmech a výdajích, majetku i
investicích. Vždyť v ní žijí, pro ně je zřizována, a také na ni přispívají. To vše
samozřejmě není jen právo, ale i velký závazek a odpovědnost. Bible hovoří o
tak zvaném křestním, všeobecném či královském kněžství všech, kdo byli
pokřtěni. Také II. vatikánský koncil píše o tom, že každý má konat v církvi to,
k čemu má schopnosti, aby tak byl co neprospěšnější.
Tak má svou nezastupitelnou úlohu kněz, ale neznamená to, že ví všechno
lépe, že je moudřejší než farník zkušený ve stavebnictví či financích, nebo
farnice znalá pedagogiky či péče o nemocné. Farář samozřejmě nese největší
zodpovědnost, je před úřady zástupcem farnosti a má podpisové právo. Není
nějakým zaměstnancem či podřízeným farní rady, která by mu mohla
zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění.
Přesto však není ani jakýmsi malým monarchou, absolutním vládcem na
svém území, který jen Božím jménem nařizuje a přikazuje, ale je tím, kterého
Ježíš prostřednictvím biskupa poslal, aby sloužil. Farní rada mu v tom má
pomáhat. Být jeho ušima a očima. Poradit, zprostředkovat kontakty,
upozornit na to, čeho by si možná sám nevšiml, převzít zodpovědnost za
aktivity, k nimž není zapotřebí kněžské svěcení, aby se duchovní mohl více
věnovat tomu, k čemu tady doopravdy je a čemu rozumí, tedy liturgii,
modlitbě, duchovním rozhovorům, kázání, udělování svátostí, a nemusel se
tolik zatěžovat věcmi, v nichž je přes všechnu snahu amatér.
Ve farní radě by měli být pokud možno zastoupeni lidé z různých stavů,
prostředí a věku, aby pomohli faráři vidět situaci z co nejširší perspektivy a
poradit mu v nejrozmanitějších záležitostech. Všechny by ale měla spojovat
snaha udělat něco konkrétního pro svou farnost, věnovat trochu svých sil,
času, zkušeností a schopností zdarma Pánu Bohu a bližním.
U nás v posledních letech farní rada nefungovala. Plánoval jsem její volby
na Velikonoce 2020, ale epidemie spojená s uzávěrou kostelů nám to
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znemožnila. Tak se k tomu dostáváme až nyní a volby se uskuteční o neděli
Božího milosrdenství 24. dubna 2022. Již nyní prosím jindřichohradecké
farníky o návrhy kandidátů do farní rady. Návrhy je nejlépe podávat písemně
a předem se dotázat navrhovaného, zda se svou kandidaturou souhlasí.
Farní rada se volí obvykle na čtyři roky z farníků starších 18 let. Volit může
každý farník, který už dovršil 15 roků věku. Každý volič zatrhne na
obdrženém lístku pět jmen. Zatrhne-li více, je jeho hlasovací lístek neplatný.
Pět kandidátů, kteří dostanou nejvíce hlasů, se stává volenými členy rady,
vedle dalších pěti, kteří jsou jmenováni farářem na základě konkrétní služby,
jíž jsou ve farnosti pověřeni. Ti, kdo obdrželi hlasů méně, se stávají v
náležitém pořadí náhradníky a stanou se členy rady v případě, že některý
člen radu z jakéhokoliv důvodu opustí.
Rada se schází nejméně čtyřikrát do roka a její zasedání jsou veřejně
přístupná a také se z nich pořizuje zápis zveřejňovaný na kostelní vývěsce a
ve farním Zpravodaji. Jaká jsou její hlavní práva? Například sdělit biskupovi
svůj názor, má-li dojít k obsazení uprázdněné farnosti nebo k jiným
personálním změnám, které se týkají duchovních působících ve farnosti.
Právo biskupa rozhodnout o personálních změnách dle svého uvážení tím
není dotčeno; vyjádřit svůj názor při změnách organizace duchovní správy ve
farnosti, případně hranic farnosti, při výběru pomocníků k podávání
eucharistie, při výběru lektorů, akolytů a katechetů, při plánování lidové
misie či duchovní obnovy farnosti; podílet se na přípravě důležitých
pastoračních kroků, na řešení důležitých otázek, týkajících se života farnosti,
např. uspořádání církevních slavností a zvláštních slavnostních bohoslužeb
(poutí, procesí, prosebných dnů,…) a na stanovení pořádku bohoslužeb.
Farní rada však nemůže faráře, svého předsedu, přehlasovat. V případě,
že s ním v nějaké otázce nesouhlasí a nedaří se dojít ke kompromisu, může
být otázka předložena ke konečnému rozhodnutí biskupovi.
Abychom však neupadli do suché řeči práva, připomeňme si na závěr, že
nejde jen o úkol světský, ale o určité duchovní poslání, na které je třeba se
připravit tak, jako apoštolové na ustanovení starších. Tedy postem a
modlitbou a především vzýváním Ducha svatého – aby byli vybráni ti, kdo se
jemu líbí a které on bude vést a posilovat. Obraťme své modlitby i k tomuto
úmyslu, aby vše, co konáme, bylo k prospěchu a spáse duší i k radosti Boží.
Probošt Ivo Prokop
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Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení C, postní lekcionář.
Neděle

20. 3. – 3. neděle postní

Pátek

25. 3. – slavnost Zvěstování Páně

Neděle

27. 3. – 4. neděle postní (zvaná „Laetare“ - užívá se růžová
barva liturgických rouch)

Sobota

2. 4.

– připomínka sv. Františka z Pauly, poustevníka

Neděle

3. 4.

– 5. neděle postní

Oznámení:
Dovolená pana kaplana
Farní vikář P. Miroslav Štrunc bude v týdnu od 21. do 26. března čerpat
řádnou dovolenou. Z tohoto důvodu nebudou mše sv. ve všední dny v
Kunžaku, Strmilově a Deštné.
Změna času
V noci ze soboty 26. na neděli 27. března se posunou ručičky hodinek o
jednu hodinu kupředu a začne opět platit letní čas. Na nedělní mši sv. si tedy
budeme muset přivstat.
Zpovědní den
Ve čtvrtek 31. března bude rozšířená možnost zpovědi. V klášterním kostele
sv. Kateřiny budeme zpovídat od 16.30 hod. a budou zde k dispozici i
zpovědníci z okolních farností. Prosíme, využijte tuto příležitost k přípravě na
Velikonoční svátky.
„Dětská mše sv.“
V neděli 3. dubna v 9.30 hod. bude v proboštském kostele opět sloužena
mše zaměřená sv. pro rodiny s dětmi.
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Mše ke cti bl. Karla
V pátek 1. dubna uplyne sto let od úmrtí posledního českého krále
blahoslaveného Karla Rakouského. Při této příležitosti bude sloužena v
českobudějovické katedrále slavností mše sv. diecézním biskupem Mons.
Kročilem. Začátek je od 17.00 hod. Připojme se duchovně k prosbám za mír
na přímluvu tohoto blahoslaveného, který se snažil konat dobro ve zlých
časech a usilovat o pokoj a milosrdenství v době nenávisti, bojů a nesmírné
krutosti.
Křížové cesty
Pobožnosti křížové cesty, při kterých uvažujeme o umučení a smrti našeho
Spasitele Ježíše Krista, se konají po celou postní dobu každý týden: v neděli –
klášterní kostel (klášterní chodba) od 17.30 hodin, ve středu a pátek –
proboštský chrám od 17.30 hodin.
Velikonoční pohled pro misie
Po celou dobu postní můžete pomoci chudým dětem ve světě zakoupením
misijních pohlednic, které jsou na stole po boční straně kostela. Misijní
kasička je k dispozici v sakristii. Děkujeme, že pomáháte.

Představujeme naše farní společenství
Společenství Modliteb Matek
Modlitby matek vznikly v Anglii v druhé
polovině 90. let. Zakladatelkou se stala
Veronika Williams se svojí švagrovou Sandrou.
Cítily silnou potřebu modlit se za své děti a
vnoučata, protože si uvědomovaly, kolik dětí je
ve složitých životních situacích a chtěly jim
pomoci.
Bez jakékoli reklamy se společenství “Modlitby Matek” rozšířilo velkou
rychlostí po celém světě.
Do společenství “MM” se zapojují ženy, které si uvědomují svou velkou
zodpovědnost za děti, a zároveň cítí své omezené možnosti, při jejich
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výchově a ochranně. Na vytvoření nové skupiny stačí pouze dvě maminky,
které si důvěřují.
Scházíme se jednou týdně, vždy ve stejný den a stejnou hodinu. Modlíme
se za své děti a v prosbách se připojujeme ke všem modlícím se matkám
světa. Takto se vytváří nekonečný řetěz, protože i když spíme, například
někde v Austrálii prosí jiné matky zase za nás.
V naší farnosti jsou zatím tři skupinky, které jsou otevřené novým tvářím.
Pokud cítíte touhu, odevzdat své děti do Boží náruče, neváhejte se k nám
přidat.
Jana a Veronika Slavíkovy

Oprava krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově
Hradci
Původně gotický kostel byl založen v druhé polovině 14. století. Postupně
prošel řadou stavebních úprav a dostaveb. Po velkém požáru v roce 1801
byly zničeny všechny krovy a část zdiva. Dnešní krovy pochází z opravy po
požáru kolem roku 1807. S požárem souvisí také řada statických poruch
zdiva, které se projevují dodnes.
Konstrukce krovů jsou narušené dřevokaznými škůdci – dřevokazné
houby a dřevokazný hmyz – způsobené zatékáním do konstrukce. Narušené
je nejvíce uložení krovů – zhlaví vazných trámů a krokví, pozednice. Krov v
uhnilém uložení se propadá a konstrukce je rozpojená. Z důvodu poklesu
spodní úrovně krovu (uložení nad bočními loděmi) došlo také k deformaci
vazných trámů nad střední lodí. V přesahu za pozednicemi střední lodě jsou
vazné trámy výrazně pokleslé. Nejvíce je to patrné v severovýchodní části,
zde se vazné trámy doslova lámou přes pozednice. Tyto deformace vazných
trámů ještě zdůrazňuje držení středními sloupy v plných vazbách. Dále
dochází k vyjíždění vazných trámů bočních lodí z uložení ve středních zdech.
Z výše uvedených důvodů bylo nutno co nejdříve přistoupit k celkové
opravě krovu.
Na opravu byla zpracována projektová dokumentace Ateliérem HERITAS
s.r.o., zpracovatel Ing. Martin Kačer.
Je navržena kvalitní tesařská oprava nebo výměna narušených prvků,
lokální demontáž a oprava krytiny a klempířských prvků, dále bude doplněno
posílení krovů nad bočními loděmi a bude vyčištěn celý prostor půdy kostela.
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Výběr zhotovitele v roce 2020 provedla Stavební poradna s.r.o., České
Budějovice.
Stavbu provádí firma SIKK stavební společnost s.r.o., jednatel Ing. Karel
Štícha.
Celková vysoutěžená cena za stavební opravu krovu kostela: 10.732.397,Kč vč. DPH
Oprava byla zahájena v roce 2020. Od této doby se s touto velmi
nákladnou opravou pokračuje.
Příspěvky na opravu jsou poskytovány Ministerstvem kultury ČR z
Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD).
Prozatímní náklady na realizaci akce:
ROK 2019………………….celkové náklady: 192.995,- Kč
Zaměření, průzkum, zpracování projektové dokumentace a rozpočtu:
192.995,- Kč
ROK 2020…………………celkové náklady: 980.315,- Kč
Náklady na výběrové řízení: 54.450,- Kč
Autorský dozor, technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti
práce: 18.150,- Kč
Oprava elektrické instalace na půdě kostela: 36.612,- Kč
Celková cena I. etapy: 871.103,- Kč
Dotace z PZAD: 700.000,- Kč
Spoluúčast farnosti: 81.103,- Kč
Příspěvek Biskupství: 90.000,- Kč
ROK 2021…………………celkové náklady: 1.469.234,- Kč
Celková cena II. etapy: 1.469.234,- Kč
Dotace z PZAD: 1.200.000,- Kč
Spoluúčast farnosti: 269.234,- Kč
Celkem náklady za období 2019 – 2021: 2.642.544,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------Dotace z PZAD: 1.900.000,- Kč
Biskupství: 90.000,- Kč
Farnost: 652.544,- Kč
Nyní v roce 2022 pokračujeme III. etapou stavebních prací a čekáme na
příslib Ministerstva kultury ČR o letošním příspěvku z PZAD.
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Úmysly mší sv. od 21. března do 3. dubna 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
Po 21. 3.

P Za nová kněžská
povolání a dobrý úmysl

Po 28. 3.

P Za nemocné
a † spolužačky
a kamarádky

Út 22. 3.

K Za Toníka a Oldřicha
Salabovy a jejich
manželky

Út 29. 3.

K Za rodiče, manžela
a dceru Martinu
a na dobrý úmysl

St 23. 3.

P Za † Annu Hlaváčovou

St 30. 3.

P Za † Annu
a Václava Klikovy

Čt 24. 3.

K Za nová kněžská
povolání a dobrý úmysl

Čt 31. 3.

K Za † bratrance
a jeho rodinu

Pá 25. 3.

P Za nová kněžská
povolání a dobrý úmysl

Pá 1. 4.

P

Za † Marii Plachou

So 26. 3.

P Za nová kněžská
povolání a dobrý úmysl

So 2. 4.

P

Za syny a jejich rodiny:
ať opět naleznou cestu
k Bohu a víra řídí jejich
kroky

Ne 27. 3.

P: Za farnosti

Ne 3. 4.

4. neděle postní

K: Za nová kněžská
povolání a dobrý úmysl

5. neděle
postní

P: Za farnosti
K: Za milost Boží pro
duši Evy Linhartové

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 30. 3. 2022.
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