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Advent - světlo v temnotě

„Hle, tma zahaluje zemi a temnota národy“. Tato slova z Izajášova proroctví jako
by charakterizovala posledních několik roků, které jsme prožili. Jako by se na zemi
přivalila temná bouřlivá mračna, z nichž každou chvíli zašlehne blesk a zarachotí
hrom. Covid, extrémní výkyvy počasí, drahota a nyní i hrozná válka. Velká nejistota
a neklid. Všechno to přináší temnotu i do lidského nitra a člověk se může obávat, že
z té blížící se bouřlivé temnoty vznikne nějaká smršť, která zničí a odnese vše
krásné, co máme rádi. I Pán Ježíš v textech, které v posledních týdnech liturgického
roku čteme, hovořil o soužení, které dolehne na svět. Někdy stačí zapnout televizi či
pustit internet, abychom slyšeli skoro to samé v přímém přenosu ve zprávách ze
světa a odhadech vědců.
Izajáš ani Ježíš však nemluví jen o temnotě a problémech, ale především
o naději. Neříká jen: „Hle, tma zahaluje zemi a temnota národy“ ale dodává hned:
„nad tebou však září Hospodin, jeho velebnost se zjevuje nad tebou. Národy budou
kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející záři. Spatříš to a zazáříš, radostí se
zachvěje a rozšíří tvé srdce.“ Advent, který začíná, i vánoční strom, který rozsvítíme
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a požehnáme, nám má připomenout, že do temnoty přichází světlo, že po dlouhé
noci svítá, že Bůh přichází, aby přinesl radost, rozptýlil mračna i bouře, aby dal
lidem pokoj. Advent není jen dobou temnoty, ale oslavou rozžíhající se záře.
Uprostřed noci si vážíme světélka mnohem víc, než uprostřed slunného dne.
Najednou oceníme, jak je důležité. Podobně si uprostřed neklidných časů začínáme
mnohem víc vážit klidných chvil, začínáme doceňovat vztahy s rodinou a přáteli,
začínáme poznávat, jak důležité je mít naději a mít na koho spoléhat. Mít světlo
víry, osobní vztah s Ježíšem.

A tak nás i letošní advent zve, abychom se zastavili ve spěchu. Odložili starosti.
Vše svěřili Bohu, jemuž na nás záleží. Vnímali to hezké a cenné okolo nás. Užili něco
krásného. Třeba návštěvu rorátů, nebo chvíli s blízkými u svařáku a adventního
věnce a především zase načerpali radost a důvěru, že svět není v rukou šílenců a
chaosu, ale všemohoucího a laskavého Krista, který se pro naši záchranu stal
člověkem.
Začíná vzácná doba, která nás může posílit a upevnit, dodat energii, abychom
okolo sebe nešířili obavy a neklid, ale důvěru a pohodu. Ať se nám s pomocí Boží
daří uchránit si světlo i uprostřed temnoty a vichřic a ať je zvládneme donést i
druhým a s nimi se radovat.
Probošt Ivo Prokop

Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení A, lekcionář pro dobu adventní.
Neděle

27. 11.

– 1. neděle adventní

Středa
Sobota

30. 11.
3. 12.

– svátek sv. Ondřeje, apoštola
– památka sv. Františka Xaverského, kněze

Neděle

4. 12.

– 2. neděle adventní

Úterý

6. 12.

Středa
Čtvrtek

7. 12.
8. 12.

– slavnost sv. Mikuláše, biskupa, hlavního
patrona diecéze
– památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
– slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu

Neděle

11. 12.

– 3. neděle adventní
2

Oznámení:
Roráty
Tradiční rorátní mše sv. budou i letos provázet naše putování adventními dny.
Roráty budou slouženy v Jindřichově Hradci v pátky 2., 9., 16. a 23. prosince, vždy
od 6.30 hod. Večerní mše v tyto dny nebudou.

Sbírka na bohoslovce
Podpořit kandidáty kněžství naší diecéze při jejich studiu a formaci můžete v neděli
4. prosince, kdy budou kostelní sbírky určeny na bohoslovce.

Mše v Číměři a Roseči
V sobotu 3. prosince bude sloužena mše sv. v kostele v Číměři. Začátek je od 15.00
hod. Celebruje farní vikář P. Miroslav Štrunc. Probošt Ivo Prokop bude sloužit mši
sv. tentýž den od 15.00 hod. v Roseči.

Adventní bohoslužba
O druhé adventní neděli (4. 12.) se uskuteční v kapli Svatého Ducha na
jindřichohradeckém zámku tradiční adventní ekumenická bohoslužba. Začátek je od
15.00 hod. Vzhledem ke konání této bohoslužby již poté nebude večerní mše sv.
v klášteře u sv. Kateřiny.

Upozornění
O slavnosti sv. Mikuláše v úterý 6. prosince bude mše sv. v Jindřichově Hradci
mimořádně již ráno od 8.00 hod. v proboštském kostele. Večer se pan probošt a i
pan kaplan zúčastní jmenování kanovníků v katedrále sv. Mikuláše v Českých
Budějovicích a večerní mše tudíž nebude.

Filmový večer
Ve středu 7. prosince bude možnost zhlédnout na proboštství film Dostaveníčko v
Hradci zachycující historický Jindřichův Hradec, který byl promítán o letošní Noci
kostelů. Zájemci, kteří tehdy nebyli přítomni, mají nyní možnost přijít po mši sv. (cca
v 18.45 hod.) a vidět film doprovázený zajímavým komentářem historika Mgr.
Libora Svobody, PhD.

Mikulášská mše sv.
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V neděli 11. prosince zveme na mši sv. od 9.30 hod. do proboštského kostela zvláště
děti s rodiči. Po skončení mše navštíví děti svatý Mikuláš a rozdá jim nadílku.

„Vánoční“ jarmark
Již tradičně připravujeme vánoční jarmark, který proběhne v neděli 11. prosince
v kavárničce po mši sv. K dostání budou mimo jiné i knihy a kalendáře
z Karmelitánského nakladatelství. Na jarmark a adventní svařák vás zve Spolek
Hippolyt.

Zpovědní den
Již předem oznamujeme, že adventní zpovědní den, kdy bude díky zpovědníkům
z okolních farností rozšířená možnost přijmout svátost smíření, se uskuteční ve
čtvrtek 15. prosince v klášterním kostele sv. Kateřiny. Zpovídat se bude od 16.30
hod. Prosíme, abyste nespoléhali na zpověď před nedělní dopolední mší
v proboštském kostele, kdy bývá čas zpovídání omezený kvůli příjezdu duchovních
z předchozí mše a přípravě liturgie, a raději využili čas před večerními
bohoslužbami.

Misijní pohlednice
Od 1. neděle adventní budou z boční strany proboštského kostela na stolku
připraveny k zakoupení vánoční pohledy pro misie. Kasička na dobrovolné dary
bude umístěna v sakristii. Pohledy zde budou po celou dobu adventní. Peníze
budou poté zaslány na chudé děti v misiích. Všem, kteří chtějí pomáhat, předem ze
srdce děkujeme.

Setkávání maminek s dětmi
Srdečně zveme maminky na mateřské dovolené na setkávání každý čtvrtek v 15.30
hod. ve farní kavárně. Pro nejmenší je připravený herní koutek a větší děti si
pokaždé něco vyrobí. Přijďte si užít fajn odpoledne, seznámit se s ostatními
maminkami z farnosti a poznat nové kamarády. Dobrou náladu a děti s sebou.

Návštěvy nemocných
V adventním období rádi navštívíme se svatým přijímáním starší a nemocné farníky,
kteří nemají možnost dostat se do kostela. Pokud tedy máte sami zájem o návštěvu
kněze či víte o někom, kdo by tuto návštěvu uvítal, obraťte se na duchovní správu a
domluvíme si termín.

Opravy provedené z dotací v roce 2022
Farnost Deštná – kostel sv. Ottona v Deštné
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Hlavní oltář

-

2022 – VI. etapa – zrestaurování součástí hlavního oltáře – svícny,
podstavce a Vítězný Kristus
Dotace MK
220.000,- Kč
farnost
28.975,- Kč
-----------------------------------------------------------Celkem
248.975,- Kč

Farnost Horní Pěna – kostel sv. Michaela v Horní Pěně
Okna kostela:

-

2022 – I. etapa – Zahájení opravy oken kostela
Dotace Jč Kraje
150.000,- Kč
Farnost
117.322,- Kč
-------------------------------------------------Celkem
267.322,- Kč

Farnost Horní Pěna – původní mobiliář kostela v Číměři
- 2022 – Restaurování deskového obrazu Panny Marie Svatovítské a
plastiky Pieta
Obec Číměř
32.500,- Kč
Farnost
32.500,- Kč
-------------------------------------------------Celkem
65.000,- Kč
Proboštství Jindřichův Hradec – kostel Nanebevzetí Panny Marie v J. Hradci
Oprava statiky střechy a krovu kostela – celková předpokládaná cena:
10.732.398,- Kč

-

2022 – III. etapa – pokračování opravy statiky
Dotace MK - PZAD
1.000.000,- Kč
farnost
233.005,- Kč
-----------------------------------------------Celkem
1.233.005,- Kč

Lavice lodi kostela

-

2022 – Zrestaurování 1 bloku – 6 ks lavic také u jižní strany lodě
kostela
Dotace Města JH
96.000,- Kč
farnost
65.365,- Kč
------------------------------------------------5

Celkem
161.365,- Kč
Farnost Kostelní Radouň – kostel sv. Víta v Kostelní Radouni
Oprava omítek, kamenných prvků a vnitřní výmalba

-

2022 – Oprava omítek, kamenných prvků a vnitřní výmalba – I. etapa
- presbytář a sakristie
Dotace Jč kraje
190.000,- Kč
farnost
159.690,- Kč
--------------------------------------------------Celkem
349.690,- Kč

Farnost Staré město pod Landštejnem – kostel Nanebevzetí Panny Marie
ve Starém Městě pod Landštejnem
Varhany

-

2022 – Pokračování v restaurování varhan – II. etapa
Dotace Jč kraje
150.000,- Kč
Farnost - Dary
111.050,- Kč
---------------------------------------------------Celkem
261.050,- Kč

__________________________________________________
Co je nového v Charitě Jindřichův Hradec
Sbírka potravin byla úspěšná
V sobotu 12. listopadu se dobrovolníci a pracovníci Charity Jindřichův Hradec
zapojili do celostátní Sbírky potravin. Lidé nakoupili a darovali v prodejně Lidl
1.075 kg potravin a drogerie. Darované věci doplní zásoby ve Výdejně Samaritán.
V českobudějovické diecézi bylo darováno 13.336 kg zboží. Děkujeme!
Získali jsme akreditaci na oddlužení
Poradna pro lidi v nouzi získala akreditaci k poskytování služeb v oblasti oddlužení,
díky které mají pracovníci Charity Jindřichův Hradec oprávnění za klienty sepisovat
návrh k soudu na osobní bankrot. Děje se tak v situaci, kdy mají lidé dluhy na
nájemném, nejsou schopní splácet půjčky nebo mají problémy s úhradou záloh na
energie. Sociální pracovnice Šárka Petráková přistupuje ke každému zájemci
individuálně, probere jeho situaci, možnosti a společně s klientem vyhodnocuje,
zda je pro něj oddlužení vhodné. Kontakt: Bc. Šárka Petráková,
sarka.petrakova@jhradec.charita.cz, telefon: 731 402 982
Požehnání nového auta
Díky štědrosti dárců Tříkrálové sbírky 2022 mohla Charita Jindřichův Hradec využít
část peněz, konkrétně 111 680 Kč, na nákup automobilu pro terénní služby. Ve
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středu 30. listopadu ve 14 hodin se tomuto vozu dostane požehnání před budovou
Charity v ulici Arch. Teplého 1306. Po požehnání bude následovat neformální
setkání zaměstnanců, dárců a dobrovolníků.
Charitní Mikuláš bude nadělovat 6. prosince
Chystáme charitního Mikuláše pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
a pro děti z Ukrajiny. Mikuláš s andělem a čerty přijde nadělovat 6. prosince od
16 hodin do budovy Charity. Od 18 hodin se mohou na mikulášskou partu těšit
ukrajinské děti v Pístině. Oceníme darování drobných sladkostí do mikulášských
balíčků.
Tříkrálový koncert a ples
Po covidové odmlce se bude opět konat koncert a rodinný ples u příležitosti
Tříkrálové sbírky. V pondělí 2. ledna od 18 hodin se můžete těšit na zahajovací
koncert v kapli sv. Máří Magdaleny, na kterém vystoupí pěvecký sbor Smetana.
Tříkrálový ples je naplánovaný na pátek 13. ledna v 19 hodin v KD Střelnice. K tanci
a poslechu zahraje kapela Takton, o předtančení se postará Eden. Srdečně vás
zveme na obě akce. Zároveň bychom vás rádi požádali o věcné dary do plesové
tomboly. Budeme rádi, pokud je přinesete na faru nebo do sídla Charity v ulici
Archiváře Teplého 1306.
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Úmysly mší sv. od 28. listopadu do 11. prosince 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 28. 11.

P Za † kamarády a
kamarádky

Po 5. 12.

P Za dobrodince

Út 29. 11.

K Za dary Ducha svatého

Út 6. 12.

P Na poděkování a za
věčnou radost v nebi
pro † Ivo Kloboučníka
Mše sv. bude
v proboštském kostele
v 8.00 hod.

St 30. 11.

P Za rodinu Kolínovu,
Hlávkovu a
Glückseligovu

St 7. 12.

P Na poděkování za dar
života a víry, 90 let pí.
Geistové a požehnání
pro celou její rodinu

Čt 1. 12.

K Za smíření, odpuštění a Čt 8. 12.
lásku v rodinách

K Za † Stanislava Slance,
manželku a d. v o.

Pá 2. 12. 6.30 P Za † Olgu
Teinitzerovou
rodinu
So 3. 12.

Ne 4. 12.
2. neděle
adventní

P

a

její

Pá 9. 12. 6.30 P Za rodiče Hejtmanovy,
jejich rodiče a
prarodiče

Za † kněze Václava
Frolíka, Josefa Votavu,
Františka Sládka a
Hynka Šťastného

So 10. 12.

P Za rodiče a jejich
nenarozené děti

P: Za farnosti
15.00 Kaple Sv. Ducha
Adventní bohoslužba
Večerní mše sv.
nebude

Ne 11. 12.

P: Za farnosti

3. neděle
adventní

K: Za † rodiče
Petrášovy, syna
Ladislava a dceru Marii
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