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13. listopadu 2022

Ježíše Krista Krále

Ježíš Kristus Král (Kalida, Ohio)

Na poslední neděli církevního roku připadá „slavnost našeho Pána Ježíše
Krista, Krále veškerenstva“, jak zní podle Římského misálu plný titul tohoto
svátku. Neslaví se dlouho, přestože víra v Kristovu královskou moc byla
v církvi přítomná od nepaměti.
Svátek Krista Krále zavedl v roce 1925 papež Pius XI. při příležitosti oslav
1600. výročí Prvního ekumenického koncilu v Nikaji. Původní termín připadal
na poslední neděli v říjnu, těsně před svátkem Všech svatých. Naproti tomu
dnešní termín, stanovený v rámci reformy liturgického kalendáře po Druhém
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vatikánském koncilu, lépe odráží skutečnost, že Pán Ježíš je konečným cílem
pozemského putování každého člověka zvlášť i celé církve. Kultu Krista Krále
je po celém světě zasvěcena i řada kostelů a kaplí.
Když papež Pius XI. v závěru roku 1925 koncipoval encykliku Quas primas,
v níž pro celou církev svátek Ježíše Krista Krále zavedl, reagoval tím zejména
na stav tehdejší společnosti. V encyklice mimo jiné napsal: „Všude je rozseto
símě nesvornosti a jsou mezi národy rozdmýchány plameny nenávisti a
sporů: je rozšířena bezuzdná hrabivost, která se nezřídka zakrývá rouškou
obecného blaha a lásky k vlasti; lidská společnost je rozvrácena a řítí se do
záhuby.“ Papežova slova znějí dnes až nepříjemně aktuálně. A právě
v „uznání královského panování Kristova“ spatřoval Pius XI. nejúčinnější
prostředek proti rozkladným silám své doby.
Z Katolického týdeníku 2017/47

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

13. 11. – 33. neděle v mezidobí

Úterý

15. 11. – památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele
církve
17. 11. – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18. 11. – památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů
Petra a Pavla

Čtvrtek
Pátek

Neděle

20. 11. – slavnost Ježíše Krista Krále

Pondělí
Úterý
Čtvrtek

21. 11. – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22. 11. – památka sv. Cecílie, panny a mučednice
24. 11. – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů,
mučedníků
25. 11. – památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a
mučednice

Pátek

Neděle

27. 11. – 1. neděle adventní začíná nedělní cyklus čtení A
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Oznámení:
Dovolená probošta
Od 14. do 19. listopadu bude probošt Ivo Prokop čerpat řádnou dovolenou.
V neodkladných záležitostech se obracejte na farního vikáře P. Miroslava
Štrunce.
Modlitby za pomáhající instituce
Ve středu 16. listopadu se v evangelickém kostele v parku uskuteční
pravidelné modlitby za jindřichohradecké pomáhající instituce (hospic,
charita, Otevřená okna…) jejich klienty i zaměstnance. Začátek je od 18.00
hod.
Červená středa
Ve středu 23. listopadu se sejdeme v 17.00 hod. u Trojičního sloupu na
náměstí Míru, abychom se pomodlili za všechny, kdo jsou ve světě
pronásledování pro svou víru. Vhodné je zapálit u sloupu červenou svíčku.
Beseda o pouti
Věrka a Vítek Zemanovi srdečně zvou na krátké promítání a vyprávění
o jejich letošní pěší pouti z Jindřichova Hradce do Mariazell, které se
uskuteční ve středu 23.11. od 19:00 po mši svaté v sále na proboštství.
Vikariátní schůze
Listopadové setkání kněží z našeho vikariátu se koná tentokrát v kostele
sv. Anežky České v Českých Velenicích, kde bude ve čtvrtek 24. 11. od 9.30
hod. sloužena koncelebrovaná mše sv. ke cti této naší národní patronky.
Oslava sv. Kateřiny
Patronku jindřichohradeckého klášterního kostela sv. Kateřinu
Alexandrijskou si připomeneme v předvečer jejího svátku, tedy ve čtvrtek
24. listopadu při poutní mši sv. od 18.00 hod.
Žehnání vánočního stromu
V předvečer první adventní neděle, tedy v sobotu 26. listopadu v 18.00 hod.,
požehná za přítomnosti představitelů města jindřichohradecký probošt Ivo
Prokop na náměstí Míru letošní Vánoční strom.
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Bohoslužby ve farnostech
V neděli 20. listopadu bude mše sv. ve Strmilově od 8.00 hod. V Kunžaku je
mše od 9.30 hod. Mše sv. je od 11.00 hod. v Nové Včelnici a v Deštné.
V Kostelní Radouni je od 11.00 hod. bohoslužba slova.
V neděli 27. listopadu bude mše sv. od 8.00 hod. v Jarošově nad Než.
V Kunžaku je mše od 9.30 hod. Mše sv. je od 11.00 hod. v Kostelní Radouni a
v Deštné. Ve Strmilově od 8.00 hod a v Nové Včelnici od 11.00 hod. bude
bohoslužba slova.
Upozornění: Od 11. listopadu budou páteční mši sv. v Dešné od 16.00 hod.

Jmenování nových členů Katedrální kapituly u sv. Mikuláše
Českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil jmenoval o Slavnosti
Všech svatých (1. 11. 2022) nové členy Katedrální kapituly u sv. Mikuláše.
Novým sídelním kanovníkem se stal jindřichohradecký probošt, R.D. Mgr.
Ivo Prokop. Čestnými kanovníky byli jmenováni duchovní správce ze
Čkyně, R.D. MVDr. Mgr. Jan Janoušek a rektor českobudějovického
semináře, R.D. Ing. ThLic. Zdeněk Gibiec.
Katedrální kapitula, jakožto poradní orgán diecézního biskupa, byla
založena současně se založením diecéze v roce 1785 a je tvořena sedmi
sídelními kanovníky, z nichž jsou tři voleni jako dignitáři – preláti (probošt,
děkan, kustod), přičemž po dovršení 75 let se stávají emeritními. Kromě
těchto může diecézní biskup jmenovat i čestné kanovníky, jejichž počet
nemá přesahovat počet kanovníků sídelních.
INSTALACE nově jmenovaných kanovníků se uskuteční
6. prosince 2022 o Slavnosti sv. Mikuláše, patrona českobudějovické
katedrály, tamní kapituly a hlavního patrona diecéze při slavnostních
nešporách od 16.15 hod.
Poté od 17.00 hod. následuje mše sv.
Srdečně děkuji za všechny gratulace ke jmenování kanovníkem a ještě více
děkuji za všechny modlitby, jimiž mne provázíte, abych svou službu dobře
zvládal a nezklamal důvěru, jejímž projevem je i toto jmenování. Na slavnost
instalace všechny farníky zvu a těším se na setkání v katedrále.

Prob. Ivo Prokop
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Co je nového v Charitě Jindřichův Hradec
Podařilo se získat 21 tisíc na sportovní vybavení pro děti
Nadace VINCI poskytla na projekt Návrat dětí ke sportu 21 tisíc korun.
Cílem byla podpora dětí, které se potýkají s nepříznivou sociální situací,
v aktivním trávení volného času v nerizikovém prostředí. Od září 2021
v NZDM Kompas vznikla terénní forma práce, takže pracovníci mohou
s klienty pobývat i venku, na sportovištích. Naši klienti si tedy už mohli
vyzkoušet aktivity, ke kterým často nemají kvůli jejich socioekonomické
situaci přístup. Za získané peníze Charita nakoupila sportovní oblečení a
obuv, dále skateboardy, koloběžky, kolečkové brusle a další drobné
sportovní vybavení.
Podpořte náš projekt svým hlasem
Charita Jindřichův Hradec bojuje o divokou kartu v programu ČSOB
pomáhá regionům. Chceme získat finanční podporu pro Výdejnu Samaritán,
která nabízí materiální pomoc lidem v nouzi. Výdejna je první podanou rukou
pro lidi nacházející se na samém dně společnosti. Mohou zde získat
potraviny, hygienické prostředky a oblečení. Abychom se dostali do dalšího
kola a měli možnost získat až 50 tisíc korun, je potřeba váš hlas. Na internetu
prosím otevřete odkaz https://csobpomaharegionum.csob.cz/detailprojektu/2458-zakladni-kamen-pomoci. Hlasujte pomocí e-mailu nebo FB
účtu. Při hlasování e-mailem klikněte na odkaz, který vám přišel, a poté ještě
hlas potvrďte jednou. Hlasování končí o půlnoci z 24. na 25. listopadu.
Nákup na internetu přinese peníze i Charitě Jindřichův Hradec
V pondělí 14. listopadu startuje týdenní akce s platformou GIVT.cz.
Z každého nákupu na internetu dostane naše charita několik procent, a to až
do 20. listopadu. Jak to funguje? Na odkaze bit.ly/Podpořit-CharituJindřichův-Hradec (bude aktivní v pondělí 14. 11.) si přidejte Pomocníka a
Charita Jindřichův Hradec za to dostaneme bonus 30,- Kč. S givtím
Pomocníkem pak můžete nakupovat přes internet, jak jste zvyklí, ale část
peněz z vaší objednávky půjde na dobrou věc pro naši organizaci. Důležité je,
že při tom neplatíte nic navíc a Pomocník vás vždy upozorní na možnost
přispět tam, kde je to možné. Akce platí od 14. 11. do 20. 11. 2022.
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Jestliže nevíte, co darovat letos pod stromeček, máme pro vás tip na
dárek, který udělá radost všem lidem dobré vůle, a navíc reálně mění lidské
životy. Hnutí Mary´s Meals pomáhá už více než dvěma a čtvrt milionu dětí na
celém světě. Poskytuje jim vydatné jídlo v místě
jejich vzdělávání, aby se mohly lépe soustředit a
hodně se toho naučily. To přináší naději příští
generaci a doslova zachraňuje životy. Letos
o Vánocích se můžete k hnutí připojit a prostřít
jeden nebo i více virtuálních talířů u vašeho stolu
za pouhých 459 Kč. Tím zajistíte jídlo jednomu
dítěti na celý školní rok. Stůl prostřete zakoupením
tištěného nebo elektronického poukazu na eshopu
hnutí Mary´s Meals.
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Myslivecký spolek Kamenný stůl Číměř
srdečně zve na

slavnostní posvěcení
obrázku sv. Huberta,
které se bude konat v neděli
13. listopadu 2022 od 15 hodin
u Hraniční cesty na okraji lesního
komplexu Bída.
Místo je přístupné osobním autem,
příjezd po silnici z Číměře směrem na
Sedlo, po 1,5 km odbočit vpravo na
polní cestu a pokračovat cca 400 m
k okraji lesa.

7

Úmysly mší sv. od 14. do 27. listopadu 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 14. 11.

P Za † manžele Maříkovy Po 21. 11.

P Za živé i † z Růžové
ulice

Út 15. 11.

K Za † Leopolda a Marii
Petrákovy a
sourozence

K Za chrámový sbor

St 16. 11.

P Za milost Boží pro duše St 23. 11.
Boženy Barákové a
Marie Váňové

P Za † Zdeňka Hejdu a
Duškovy

Čt 17. 11.

K Za Václava Vítůva
a jeho rodiče

Čt 24. 11.

K Za Boží požehnání pro
rodinu

Pá 18. 11.

P Za † Ludvíka Hlaváče

Pá 25. 11.

P Za Kateřinu Bendovou,
její děti a sourozence

So 19. 11.

P Za † manžela, sestru
a příbuzné

So 26. 11.

P Na poděkování za
všechny dary

Ne 27. 11.

P: Za farnosti

Út 22. 11.

Ne 20. 11.

P: Za farnosti

Ježíše Krista
krále

K: Na poděkování za 75 První neděle
let života
adventní

K: Za † rodiče † Josefa
Macho a Růženy
Machové z Lodhéřova

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 23. 11. 2022.
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