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Z farního diáře 
Den Datum Hodina  

Neděle 23.10.  

         

   

        9.30 

      18.00 

30. neděle v mezidobí 

celocírkevní den modliteb za misie, finanční sbírka při bohoslužbách bude věnována ve prospěch 

papežského misijního díla  

proboštský chrám – mše svatá 

klášterní kostel  –  mše svatá 

Čtvrtek   27.10.       17.00 

    18.00 

     19.00 

Klášterní kostel – adorace 

Klášterní kostel  - mše svatá 

Proboštství  - kaple v přízemí – modlitba mužů  

Pátek    28.10.      

      18.00 

      18.30 

Státní svátek 

proboštský chrám  –  mše svatá  

Proboštství  - kaple v přízemí – společná modlitba matek 

Sobota        29.10.       19.00 Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru 

Neděle   

 

      30.10.        

        

 

       9.30 

      18.00 

POZOR: mění se letní čas na zimní, doporučujeme v sobotu večer před usnutím si posunout 

ručičky hodinek o jednu hodinu zpět  

 31. neděle v mezidobí – Slavnost Výročí posvěcení chrámu 

 proboštský chrám – mše svatá doprovázená zpěvem chrámového sboru 

 mše svatá ze 31. neděle v mezidobí 

Úterý        1.11.  

 

 

      18.00 

Slavnost Všech svatých 

Na dnešek v Jindřichově Hradci připadá tak zvaný „osadní svátek“, budeme ho však slavit až 

v neděli 6.11. 

Klášterní kostel  - mše svatá         

Středa        2.11.  

      18.00 
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  

Proboštský kostel – mše svatá 

Čtvrtek       3.11.  pořad bohoslužeb jako 27.10. 

Pátek      4.11.      

      18.00    

     18.30 

První pátek měsíce listopadu – den zvláštní úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 

Proboštský kostel – mše svatá 

Proboštství  –  kaple v přízemí – společná modlitba matek 

Sobota     5.11.       9.00 

     15.00  

     18.00 

Domov seniorů v Otíně – pastorační návštěva  

Kostel sv. Václava   –  zádušní mše svatá  a  žehnání hřbitova s modlitbou za zemřelé   

Zkušebna v klášteře – zkouška chrámového sboru 

Neděle        6.11.      

     9.30 

      

 

       

    17.50 

32. neděle v mezidobí  
Mše  svatá - se zaměřením pro rodiny s dětmi,  po ní zahájení výstavu Nejsvětější svátosti 

doporučujeme během dne navštívit otevřený kostel a zde se v rámci „osadního svátku“ pomodlit 

za naši diecézi a Otce biskupy i za naši farnost a všechny duchovní, kteří zde působí a také za 

celou naši farní rodinu a samozřejmě i každý sám za sebe a své nejbližší 

proboštský chrám – ukončení výstavu Nejsvětější svátosti a pak mše svatá. 

 POZOR: Dnes večer v klášterním kostele nebude mše svatá 

Úterý          8.11.  

 

     18.00 

Na zítřek připadá svátek patrona města sv. Theodora, jehož ostatky jsou  v  Porciunkulové kapli 

klášterního kostela. Svátek oslavíme jako vigilii. 

klášterní kostel – mše svatá ke cti sv. Theodora 

Středa          9.11.      18.30 Proboštství – sál v  přízemí – setkání Focolare 

Čtvrtek        10.11.  19.00 Proboštství  - kaple v přízemí – modlitba mužů 

Sobota        12.11.     18.00 zkušebna v klášteře  –  zkouška chrámového sboru.  

Neděle      13.11.     

       9.30 

     18.00 

33. neděle v mezidobí 

proboštský chrám  –  mše svatá 

klášterní kostel  –  mše svatá                                                             

Dnes se dožívá věku 50. let bývalý zdejší farní vikář P. Ing. Jiří Špiřík, Th.D., kéž mu Bůh žehná 

na jeho novém působišti v Nepomuku 

Čtvrtek       17.11.   Státní svátek - pořad bohoslužeb jako 27.10. 

Sobota       19.11.     17.00 

    18.00 

Proboštský chrám – mše sv. s nedělní platností 

zkušebna v klášteře –  zkouška chrámového sboru 

Neděle 

 

 

      20.11.       

     9.30 

  18. 00             

 Slavnost Ježíše Krista Krále (dnes končí Svatý rok milosrdenství) 

 proboštský chrám – mše svatá doprovázená zpěvem chrámového sboru 

 klášterní kostel  -  mše svatá 

ččíísslloo::  1111  
2233..  řřííjjnnaa    22001166  



Pozvání do „farní kavárničky“ 

Spolek Hippolyt (www.hippolyt-jh.cz) Vás srdečně zve každou neděli po dopolední mši svaté do „farní kavárničky“ na proboštství. 

Osadní svátek 
Osadní svátek je vždy spojený s celodenním výstavem Nejsvětější svátosti a adorací. U nás připadá na Slavnost Všech svatých (1.11.). 

Protože je to však všední pracní den, pro snadnější zajištění adorantů i těch, kteří během dne chtějí zajít k modlitbám do otevřeného 

proboštského chrámu, překládáme osadní svátek na neděli 6.11.. Prosíme ty, kteří mají možnost a jsou ochotni zajišťovat adoraci a 

současně hlídat otevřený kostel, aby se zapsali v sakristii. Předem děkujeme 

 Odpustky pro duše v očistci  
Na základě dovolení příslušného vatikánského úřadu mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už od 25. 

října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy a zde se pomodlit za zemřelé v obvyklé době od 2. do 8.11.. Od 1.11. (Slavnost 

Všech svatých) odpoledne a po celý den 2.11. (Vzpomínka na všechny věrné zemřelé) je možno získat plnomocné odpustky pro zemřelé 

při návštěvě kteréhokoliv kostela a zde splnit pět podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, modlitba 

Páně a vyznání víry. 

Od 1. do 8.11. mohou získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci ti, kdo navštíví hřbitov a zde se pomodlí za zemřelé 

a při nejbližší příležitosti se vyzpovídají, přijmou Tělo Páně a pomodlí se na úmysl Svatého otce. V Jindřichově Hradci je k tomu možno 

navštívit městský hřbitov Svatého kříže, ale i bývalé hřbitovy okolo kostela svatého Václava a Nejsvětější Trojice. 
 

.  
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P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie    K –  klášterní kostel sv. Kateřiny 
Ranní mše sv.:  Ne 9.30 hodin, Po 7.30 hodin     V  -   kostel sv. Václava 

Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18.00 hodin 
 

Po 
24.10.       P 

Na poděkování za 49 let společného života Po 
31.10.        P 

Za Boží požehnání pro Matěje a Kateřinu 

Út               
25.10.       K 

Za dar pevné víry v celé rodině Út 
1.11.          K 

Za † z rodiny Peltanovy a Brabcovy 

St               
26.10.       P 

 

Za celou rodinu St             P 
2.11. 

Památka  
zesnulých 

Za všechny zemřelé 

Čt              
27.10.       K 

Na poděkování za 70 let života a za Boží 

požehnání pro celou rodinu 

Čt             K 
3.11. 

Za † manželé Maříkovy 

 
Pá 
28.10.       P 

Za rodinu a všechny příbuzné Pá 
4.11.          P 

Za † Vladimíra Kučeru , jeho bratra Václava 

a jeho zemřelé rodiče a příbuzné z obou stran 
So            P 
29.10. 

Za † Ludvíka Černého a jeho manželku 

Růženu, všechny členy jejích rodin   

a  Zdeňka Hejdu 

So 
5.11.         V 

V 15.00 hod. u sv. Václava !!! 

Za všechny † farníky 

Ne             P 
30.10.       K 

31. neděle 
v mezidobí 

Ráno: Za farnost 

Večer:  Za syna Jiřího Macho, manžela a 

obojí rodiče 

Ne              P 
6.11.          K 

32. neděle 
v mezidobí 

Ráno: Za děti a upevnění jejich víry 

Večer:  Za † Jana Cukra 

 
Po            
7.11.         P 

Na poděkování za dar života a víry a 

Boží pomoc  a ochranu k životnímu 

jubileu paní Věry Šimonkové 

Po 
14.11.         P 

Poděkování za všechny Boží milosti a dary  

s  prosbou o Boží požehnání a  šťastnou 

hodinu smrti 
Út              
8.11.         K 

Za Františku Svobodovou a rodinu 

Cimbálníkovu 

Út 
15.11.         K 

Za Stanislava Slance, manželku a rodiče 

z obojí strany 
St              P 
9.11. 

Za † Emilii Zajíčkovou St 
16.11.         P 

Za † Boženu Barákovou, Marii Vaňovou a 

duše v očistci 
Čt              K 
10.11. 

Za † Josefa a Marii Pešlovy Čt 
17.11.         K 

Za dar víry a požehnání a za duše v očistci 

Pá              P 
11.11. 

Za † Josefa Měkutu, jeho manželku 

Růženu a všechny členy jejich rodin 

Pá 
18.11.         P 

Za † Emilii Vojtkovou, Miloslavu 

Urbánkovou, jejího manžela, Marii 

Dočekalovou  a  Martu Bízovou 
So            
12.11.         P 

Za † Marii Urbanovou So            
19.11.         P 

Za † Ladislava Uhlíka, oboje rodiče a duše 

v očistci 
Ne              P       
13.11 .        K 

33. neděle 
v mezidobí 

Ráno: Za farnost 

Večer:  Za Jana a Anežku Kadlecovy, 

rodiče a sourozence z obou stranst 

Ne              P 
20.11.         K 
Slavn. Ježíše 
Krista Krále 

Ráno: Za farnost 

Večer: Za zdraví a dar života a ochranu 

Panny Marie 

DDaallššíí  ččíísslloo  ffaarrnnííhhoo  zzpprraavvooddaajjee  vvyyjjddee  vv  nneedděěllii    2200  lliissttooppaadduu        22001166  
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mobil  P. Ivo Prokop: 728 995 603, mail: prokop.ivo@dicb.cz  

mobil P. Josef  Gumenický:  775 124 857,   mobil j. Tomasz Zbucki: 721 850 039 
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Zrušení pevné telefonní linky na proboštství 
Zatímco od 1. ledna 1937 byla budova proboštství napojena na telefonní síť a Proboštský úřad dostal telefonní  

číslo 345, nyní, od listopadu dochází v důsledku neúměrně vysokých poplatků ke zrušení pevné telefonní linky na 

proboštství s číslem telefonu  384 364 690. 

Ten, kdo nemá mobilní telefon, se i z pevné linky dovolá na tato telefonní čísla: 

728 995 603     P. Mgr. Ivo Prokop, administrátor proboštství, vikář jindřichohradeckého vikariátu 

775 124 857     P. PhDr. Mgr. Jozef Gumenický, farní vikář 

721 850 039     Mgr. Tomasz Maciej Zbucki, jáhen 

731 402 823     Bc. Magdalena Horváthová, vikariátní stavební technička 
 

Ulehčení práce jindřichohradeckým duchovním 

Po dohodě s příslušným řádovým představeným rozhodl diecézní Otec biskup, že v celém 

Novobystřicku bude od 1.10.2016 zajišťována duchovní správa kněžími z řádu paulánů, tedy 

řádovými potomky těch, kteří kdysi působili ve svém  klášterním kostele Nejsvětější Trojice v obci 

Klášter. Znamená to, že naši jindřichohradečtí duchovní přestanou dojíždět do farností: Nová 

Bystřice, Číměř, Klášter, Hůrky a Staré Město pod Landštejnem 

 

 

 

SOUSOŠÍ NENEBEVZETÍ PANNY MARIE  

NA HLAVNÍM NÁMĚSTÍ V JINDŘICHOVĚ HRADCI 
/ NAPSÁNO KE 250. VÝROČÍ JEHO POSVĚCENÍ / 

 

Úvodní poznámka: možná, že je někomu divné, když v nadpisu nebylo použito tradiční pojmenování „Sousoší 

Nejsvětější Trojice“. To bude vysvětleno níže. 

 Jestli Vám někdo bude vyprávět, nebo si někde přečtete, že na jindřichohradeckém hlavním náměstí (nynější 

název: náměstí Míru) stojí „morový sloup“, tak tomu nevěřte. Morové sloupy, na jejichž vrcholu bývá socha Panny 

Marie, byly stavěny jako poděkování za odvrácení morové rány a nebo jako projev díků za skončení této smrtelné 

infekční choroby. Můžeme je vidět v mnoha městech i městečkách, kde v době baroka mor řádil. Sousoší 

v Jindřichově Hradci však nemá s morem vůbec nic společného. 

  V roce 1760 byl některými měšťany Jindřichova Hradce podán na radnici návrh, aby hlavní náměstí bylo 

zkrášleno sousoším, jako je tomu i v jiných městech. Městská rada na své schůzi 28.5.1760 návrh na postavení 

sousoší schválila, avšak nemohla sama rozhodnout, neboť Jindřichův Hradec byl poddanským městem, a jeho 

vrchností v té době byli členové rodu Černínů. A tak byl hrabě Prokop Vojtěch Černín (* 23. 2. 1726 - 30. 1. 1777) 

požádán o dovolení, nejen vystavět na náměstí mohutné sousoší, ale také současně o dovolení přemístit pranýř, jako 

potupný předmět pro trestání, na jiné místo. Hrabě Černín žádosti vyhověl. Protože však se jednalo o katolickou 

stavbu, bylo třeba také získat souhlas pražské arcibiskupské konsistoře (Jindřichův Hradec, jako celé jižní Čechy, 

byl do 31.12.1785 součástí pražské arcidiecéze). Napsání žádosti na pražské arcibiskupství se ujal 

jindřichohradecký probošt Šimon Antonín Jandera (proboštem 1755 – 1775), který, kromě jiného,  napsal: 

 “ V tomto neblahém válečném čase, když zde působí i četná jiná podvratná zla, zavázala se městská rada města 

Jindřichova Hradce spolu s celou obcí, že k vyprošení nadmíru žádoucího míru v naší vlasti, k rozmnožení slávy 

Nejsvětější Trojice a ke zvětšené úcty ke svatým .....“ Konzistoř odpověděla  27. září 1761, záměr hradeckých 

měšťanů pochválila a povolení ke stavbě „sloupu čili sochy ke cti Nejsvětější Trojice a Panny Marie“ udělila. 

 Pak už nic nebránilo tomu, aby v roce 1764 mohla být stavba zahájena. Sousoší nakonec nepostavilo město, 

ale celou stavbu převážně financoval jediný jindřichohradecký měšťan a to zbožný Ondřej Josef Bayer, jak ho 

představuje a upřesňuje jeden z nápisů na samotném sousoší, „poštmistr a bývalý správce armádního polního 

proviantu (zásobárny)“. Josef Ondřej Bayer byl od roku 1756 v Jindřichově Hradci poštmistrem, bydlel na náměstí 

v domě č.p. 160/I.. Za stavbu sousoší zaplatil velkou částku peněz, 1.825 zlatých, město zaplatilo pouze 50 zlatých. 

A protože někteří lidé mají tvrdé srdce a i když jejich bližní udělá nějaký dobrý skutek, hned za tím vidí kus 

nepravosti, ještě za života poštmistra Bayera se po městě rozšířila ničím nepodložená pomluva, že on ještě v době, 

kdy byl správcem vojenského císařského zásobování a nebo v prvních letech svého poštmistrování, se nezákonně 

značně obohatil, když zpronevěřil větší částku peněz, což pak odčinil financováním stavby sousoší. Jedovaté řeči 

některých lidí mohou i v současné době způsobit veliké zlo. 

 Stavba celého sousoší byla dokončena v roce 1766. Letos, 30. listopadu, je tomu právě rovných 250 let, 

co tehdejší probošt Šimon Antonín Jandera, oblečen v pontifikáliích, posvětil nově postavené sousoší, za 



 

 

účasti vrchnosti hraběte Prokopa Vojtěcha Černína, vladaře domu hradeckého, jeho ovdovělé matky Marie 

Isabelly z Wasterllo, farních duchovních, jezuitů i františkánů, městské rady, zámeckých zaměstnanců, všech 

cechů s jejich prapory, náboženských bratrstev s jejich odznaky, studentů jezuitského gymnasia a žáků 

zdejších škol a mnoha lidu z města i širokého okolí. Pro Jindřichův Hradec to byl velmi slavný a významný 

den. 

 Sousoší je vysoké 20 metrů a je největší v celých jižních Čechách. Vystavěno je ze žuly, má několik 

poschodí a je na něm umístěno 20 soch (sochy svatých, včetně do nebe se vznášející Panny Marie, andělů a osob 

Nejsvětější Trojice) z mušlového vápence. (proto také sochy trpí povětrnostními vlivy a už mnohokrát je bylo nutno 

opravovat, nyní jsou na sousoší kopie některých soch svatých a originály jsou v přízemní chodbě muzea na 

Balbínově náměstí).  Udává se, že stavitelem sousoší je dačický sochař  Matouš Strahovský (někdy uváděno Matyáš 

Strachovský) a vzorem mu zřejmě bylo podobné sousoší na náměstí v Olomouci. 

 Sousoší má mohutný a pevný podstavec, v současné době obkroužený několika schody, v letech 1826 – 

1903 stál podstavec uprostřed kamenné kašny s vodou, kterou si tam lidé chodili nabírat a nosili ji do svých 

domovů, kde v té době neměli vodovod. 

 Celé sousoší stojí v podobě trojstranného jehlanu. V nejnižším trojstranném patře stojí sochy sv. Prokopa, 

držícího ďábla na řetězu, sv. Jiří s kopím a sv. Vojtěcha v biskupských insigniích. Mezi těmito sochami je ještě sv. 

Rozálie (leží ve výklenku v podobě jeskyně), sv. Anny se svou mladičkou dcerou Marií a do ulice, vedoucí 

z náměstí k vajgarskému mostu, se dívá sv. Josef v náručí s Ježíškem. Ve druhém patře se nacházejí sochy sv. 

Hippolyta s mečem (patrona města Jindřichova Hradce), sv. Expedita s holubicí a dopisem (patron lidí pracujících 

v poštovnictví) a sv. Františka Xaverského (předního světce jezuitského řádu). Na stranách pláště sousoší, mezi 

sochami výše uvedenými svatými, jsou latinské nápisy – chronogramy, ze kterých lze vyčíst  letopočet 1764. Na 

obloucích, zakončujících každou stranu tohoto druhého patra, sedí po dvou andělích se symboly třech božských 

ctností: víra (kříž), naděje (kotva) a láska (planoucí srdce). Ve třetím patře na konsolách stojí sv. Florián (ochránce 

proti požáru), sv. Jan Nepomucký a sv. Václav s praporem. Za zády těchto soch pokračuje sousoší vzhůru v podobě 

zužujícího se trojbokého jehlanu. Na něm jsou upevněny sochy tří archandělů. Nad archanděly se s rozpjatýma 

rukama vznáší k nebi (k osobám Nejsvětější Trojice) Panna Maria, doprovázená sochami andělů. A na samém 

vrcholu sousoší je spodobněna Nejsvětější Trojice, tedy Bůh Otec, Syn (Ježíš) a Duch Svatý. Zatímco Bůh Otec a 

Bůh Syn drží pozlacenou kovovou korunu, připravenou pro Pannu Marii, Duch Svatý se „vznáší“ nad sousoším a 

do dáli září pozlacené paprsky velké svatozáře s holubicí, tedy symbolem Ducha Svatého. Kéž odraz těchto paprsků 

nám pomáhá zprostředkovávat ochotu k přijímání darů Ducha Svatého! 

 Na závěr si ještě můžeme položit dvě otázky a pokusit se na ně odpovědět: 

1) Jaký je správný název tohoto sousoší? O tom, že se v žádném případě nejedná o tak zvaný „morový sloup“, již 

bylo napsáno hned v úvodu. V literatuře se obvykle udává název „Sousoší Nejsvětější Trojice“ a to podle jeho 

vrcholu, aniž se přihlíží k něčemu dalšímu.  PhDr. Josef Novák, profesor jindřichohradeckého gymnasia a znalec 

výtvarného umění ve svém „Soupisu památek historických a uměleckých na politickém okresu Jindřicho-

Hradeckém“, vyšlo v Praze 1901, použil na str. 273 název: „Sousoší svatých s Nejsvětější Trojicí“, což je jistě 

název přesnější. Také se však občas vyskytuje název třetí, dle mého názoru ten nejsprávnější: „Sousoší Nanebevzetí 

Panny Marie“.  Protože Panna Maria Nanebevzatá je patronkou našeho farního kostela a tedy také celé naší farnosti, 

určitě také proto je zobrazena i v horní části sousoší, kde doprovázena dvěma anděly, s rozpjatýma rukama,  

vystupuje do nebes, kde ji očekává Nejsvětější Trojice – Bůh Otec a Bůh Syn s korunou v rukách a Duch svatý 

v podobě holubice. Je naprosto zřejmé, že celé sousoší má úzký vztah ke zdejší římskokatolické mariánské farnosti. 

2) Proč bylo sousoší postaveno a co nám chce říci? Na poděkování za odvrácení moru to nebylo. Současný 

člověk konzumní, více méně materialisticky zaměřené společnosti, v něm většinou vidí kus barokní architektury, 

historickou památku, která okrašluje (a přes to je občas terčem vandalismu) nejen hlavní náměstí, ale i celé město. 

Toto je plná pravda a je možno s tím jen souhlasit. Avšak pro věřícího člověka je jeho význam jistě hlubší. Svatí, 

kteří jsou na něm postaveni, v tomto případě venku, na volném prostranství, (nikoli jen uvnitř kostela),  jsou našimi 

vzory a nejen, že nám ukazují cestu do nebe, ale také, v čele s Pannou Marií, se za nás přimlouvají u Nejsvětější 

Trojice. Nejsou to jen nějaké bezvýznamné figury. Vynikající historik PhDr. Zdeněk Kalista se o 

jindřichohradeckém sloupu vyjádřil jako o podívané divadelního rázu a připomněl zde myšlenku kardinála 

Bellarmina o vzestupu barokního člověka k Bohu po stupních stvořených věcí. A toto zcela určitě platí i v současné 

době, kdy pohled na sousoší, případně krátká modlitba u něho v kterékoliv denní či noční době,  nám může pomoci 

na cestě do Božího království.           

         zpracoval Karel Bajer (2016) 

 

 

 


