
  

Úmysly mší svatých od 31. července do 13. srpna 2017 

P - proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie 

K –  klášterní kostel sv. Kateřiny             

 

Ranní mše sv.:  Ne 9.30 hodin, Po 7.30 hodin 
Večerní mše sv.: Út – Pá 18 hodin, So 17 hodin, Ne 18.00 hodin 

 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost – proboštství Jindřichův 

Hradec, Kostelní 74/I,  377 01 Jindřichův Hradec  728 995 603,  
mail: prokop.ivo@dicb.cz 

 Redakce: P. Ivo Prokop, paní Eva Hejdová, pan Ing. Karel Bajer  

Uzávěrka příštího čísla je ve středu 9. 8. 2017. 

 

11 / 2017 
XXII. ročník  

  

 
 
 

 
30. července 2017 

 

PORCIUNKULOVÉ  PLNOMOCNÉ ODPUSTKY  

je možno získat od 12. hodiny v poledne 1. srpna až do půlnoci 2. srpna, nebo 

v nejbližší neděli (je možno si však vybrat jen jeden termín), při splnění 

následujících podmínek: 

 jedná se o pokřtěného katolíka, který není v církevním trestu 
exkomunikace 

 mít pevný úmysl plnomocný odpustek získat 

 nemít sebemenší zalíbení v žádném hříchu, a to ani v lehkém 

 být v milosti posvěcující (svatou zpověď většinou stačí vykonat již v týdnu 
před slavností Porciunkule) 

 navštívit farní kostel nebo klášterní kostel duchovních synů svatého 
Františka z Assisi v den, na který připadá možnost získat „porciunkulový 
odpustek“ (viz. výše) 

 v tomto kostele se účastnit mše svaté a přistoupit ke svatému přijímání 

 zde se pomodlit: 
a) na úmysl papeže: 1x Otčenáš, 1x Zdrávas Maria, 1x Sláva Otci…, 

či jakoukoliv jinou modlitbu 

b) a dále ještě: Vyznání víry, Otčenáš a je vhodné ještě přidat 

libovolnou mariánskou modlitbu, neboť Porciunkule je svátkem 

Panny Marie, Královny andělů. 

Plnomocné odpustky lze získat pouze 1x denně a to buď pro sebe a nebo pro duše 

v očistci. 

Pojem „odpustek“ znamená prominutí časných trestů za hříchy, které byly co 

do viny již odpuštěny při svátosti smíření. Prominutí časných trestů se děje 

na přímluvu církve, která, jakožto služebnice díla vykoupení právoplatně rozdává 

Po  31. 7.    P  Na dobrý úmysl Po  7. 8.        P Za Boží milosrdenství a 
lásku pro duše † rodičů 
Osovských a Tomečků 

Út  1. 8.      K Za † Jána Keňo Út  8. 8.        K Za uzdravení dcery 

St  2. 8.       K 

 

Za rodinu Zídkovu St   9. 8.        P Za † MUDr. Františka 
Lobkowicze a rodinu 

Čt  3. 8.       K 

 

Za rod Hejlů, Buzických, 
Karasů a Vlasatých 

Čt   10. 8.      K Za Boží požehnání pro 
jáhna Tomasze 

Pá  4. 8.      K Za dar víry a obrácení 
 

Pá  11. 8.      P Za uzdravení dcery 

So  5. 8.      K 

 

Za Miroslava Svobodu a 
rodinu 

So  12. 8.      P Za rod Hejlů, Buzických, 
Karasů a Vlasatých 

Ne 6. 8. 
 
Porciunkule  
(svátek 
Proměnění 
Páně) 
 

K: Za všechny duchovní, 
kteří zde působili 
K: Za farnosti 
K:  Za † rodiče Petrášovy, 
jejich † syna Ladislava a 
příbuzné  

Ne  13. 8. 
 
19. NEDĚLE   
V MEZIDOBÍ 

P: Za město Jindřichův 
Hradec a všechny jeho 
obyvatele 
 
K: Za † rodiče Adolfa a 
Věru Cerhákovy, Miloše 
Slavíka a duše v očistci 



a uděluje odpustky z pokladu zadostiučinění Krista a svatých řádně 

disponovanému věřícímu na základě vykonání předepsaného dobrého skutku 

za přesně definovaných podmínek. Odpustek tedy nikdy neznamená odpuštění 

hříchů, ale pouze prominutí časných trestů za hříchy, již při řádné svaté zpovědi 

odpuštěné. 

Porciunkula je název malého kostelíka, zasvěceného Panně Marii – Královně 

andělů, ležícího jižně od italského města Assisi, který svatý František (1182 – 1226) 

opravil a ten je dodnes centrem velké světové rodiny všech řádů sv. Františka. 

Podle staré františkánské tradice si zde sv. František vymodlil na svém Pánu a jeho 

Matce Panně Marii, aby se tato svatyně stala místem zvláštních milostí, což 

na Františkovu žádost potvrdil v roce 1216 papež Honorius III. udělením 

plnomocných odpustků každoročně 2. srpna těm, kteří se zde budou zbožně 

modlit. Tyto odpustky papežové později rozšířili i na další klášterní kostely všech 

řádů, které mají za základ řeholi sv. Františka a nakonec byly plnomocné 

porciunkulové odpustky rozšířeny na všechny farní kostely po celém světě. 

Ing. Karel Bajer 

Z liturgického kalendáře: 
Nedělní cyklus čtení A, feriální čtení cyklus 1, první a druhý týden žaltáře v Breviáři 
 
Neděle   30. 7.  – 17. v liturgickém mezidobí 
Pondělí  31. 7.  – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

Úterý   1. 8. – památka sv. Alfonsa z Liguori, bisk. a uč. církve 

Středa  2. 8. – svátek Bl. Panny Marie Andělské z Porciunkuly 

Pátek  4. 8.  – památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze, též 1. pátek 

               v měsíci, den zvláštní úcty k Srdci Ježíšovu 

Sobota  5. 8.  – památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie 
Neděle  6. 8. – svátek Proměnění Páně  – ve františkánském  

    klášterním kostele v J. Hradci Porciunkulová slavnost 
Úterý   8. 8. – památka sv. Dominika, kněze 
Středa  9. 8.  – svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny 

    a mučednice, patronky Evropy 
Čtvrtek   10. 8.  –  svátek sv. Vavřince 
Pátek 11. 8.  – památka sv. Kláry, panny 
Neděle 13. 8.  – 19. v liturgickém mezidobí  

– v J. Hradci svátek sv. Hippolyta, patrona města   

 
 
 

Zprávy a oznámení: 
Porciunkulový úklid 

Chtěli bychom požádat o účast při úklidu a zdobení klášterního kostela sv. Kateřiny 

před porciunkulovou slavností. Úklid se uskuteční v pondělí 31. července 

od 14.00 hod. Předem velice děkujeme všem, kdo pomohou. 

 

Bohoslužby v „porciunkulovém“ týdnu 

Od úterý 1. srpna do neděle 6. srpna budou všechny mše sv. v klášterním kostele 

sv. Kateřiny a v proboštském kostele bohoslužby nebudou.  

 

Slavnost Porciunkule letos oslavíme v neděli 6. 8. Mše sv. budou v klášterním 

kostele v 8.00 hod. (P. Prokop), v 9.30 hod. (Mons. Habart) a v 11.00 hod. (P. Šika). 

Svátostné požehnání a zakončení slavnosti je plánováno v 15.00 hod. 

Večerní mše v tuto neděli nebude. 

 

Zpovídání před Porciunkulemi 

Jak je uvedeno na jiném místě tohoto Zpravodaje, přináší nám Porciunkulová 

slavnost možnost získat velké duchovní dobro – plnomocné odpustky. 

Předpokladem k jejich získání je i svatá zpověď. Proto bude v týdnu před slavností 

rozšířená možnost k přijetí této svátosti. Ve dnech 1. – 5. srpna se bude zpovídat 

jednu hodinu před každou mší sv. a v případě potřeby i po mši. V neděli 6. srpna 

bude možnost ke svátosti smíření od 7.30 hod. a poté po skončení ranní mše sv. 

i v průběhu hlavní mše od 9.30 hod. Kajícníky z Jindřichova Hradce prosím, 

aby využili možnost zpovědi v týdnu, aby se v neděli dostalo na přespolní 

poutníky.  

 

Oslava sv. Hippolyta 

O svátku patrona Jindřichova Hradce sv. Hippolyta v neděli 13. srpna si letos 

připomeneme významné výročí – 380 let od přenesení jeho ostatků z Říma přes 

Polsko do našeho města (viz pojednání pana Ing. Bajera v tomto čísle Zpravodaje). 

Slavnostní mše sv. od 9.30 hod. bude sloužena v proboštském kostele za město 

Jindřichův Hradec a všechny jeho obyvatele.  

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

mši svaté do „farní kavárničky“ na proboštství, kromě 6. 8., kdy se v klášterním 

kostele slaví Porciunkule. 

 

http://www.hippolyt-jh.cz/


PŘED 380 LETY BYLY V JINDŘICHOVĚ HRADCI  UVÍTÁNY 

OSTATKY SVATÉHO HIPPOLYTA, PATRONA MĚSTA 

V první řadě je třeba zdůraznit, že svatý mučedník Hippolyt se stal patronem Jindřichova 

Hradce zcela náhodou, mohl jím být i kterýkoliv jiný mučedník z prvních křesťanských století, 

jehož ostatky z římských katakomb získal v roce 1628 polský jezuita P. Mikuláš Lencituis od 

papeže Urbana VIII. (shodou okolností je to tentýž papež, který v roce 1625 udělil 

jindřichohradecké faře titul infulovaného proboštství a faráři – proboštovi právo používat mitru 

a berlu).  Jezuita P. Lencitius nejprve některé získané ostatky svatých rozdal v rodném Polsku, 

respektive v Litvě, zbylých osm přinesl do Olomouce a odtud byly pak rozdávány na Moravě 

a v Čechách do míst, kde působili jezuité a projevili o ně zájem. Zájem o nějaké ostatky projevili 

v Jindřichově Hradci nejen jezuité, ale i zdejší farář - probošt a také rodák z Jindř. Hradce, 

doktor filosofie Ondřej Bartoloměj Fisírek. A tak opravdu , jen Božím řízením, se dostaly právě 

ostatky svatého Hippolyta do Jindř. Hradce. 

Z toho pochopitelně vyplývá, že až do roku 1637 neměl svatý Hippolyt k našemu městu vůbec 

žádný osobní vztah. Vždyť žil v Římě ve 3. století po Kristu. V literatuře (Isidor Vondruška: 

„Životopisy svatých, 1. díl, Praha, 1930, str. 117) se uvádí, že byl vojákem – a ne obyčejným – 

vojenským velitelem v Římě. Snad byl pokřtěn od jáhna Vavřince (také později svatořečeného 

mučedníka). Když vyšla najevo jeho víra v Krista, a také to, že křesťanská je i celá jeho rodina, 

všichni byli odsouzeni k trestu smrti. Pro Hippolyta byla určena pomalá a jistě velmi bolestivá 

smrt usmýkáním, což spočívalo v tom, že byl za nohy přivázán k páru koní, kteří se pak volně 

hnali členitým, různě zarostlým, terénem. To se stalo snad v roce 255. Podle jiné tradice, jako 

římský občan, byl sťat mečem.  Jeho tělo bylo s úctou pohřbeno v katakombách sv. Kalista a zde 

ostatky odpočívaly až do roku 1628, kdy je získal jezuita P. Lencitius. 

POZNÁMKA: Díky tomu, že archivář a současně i katolický kněz P. František Teplý zcela chybně 

považoval za patrona Jindřichova Hradce jiného mučedníka téhož jména, daleko známějšího 

sv. Hippolyta, který byl v Římě knězem, významným teologem a spisovatelem prvokřesťanské 

církve a dokonce i prvním vzdoropapežem, jenž se ale nakonec 

před svou smrtí, asi v roce 236, s řádným papežem smířil a jehož 

památka se liturgicky slaví 13. srpna,  všichni ostatní, kteří se 

během 20. století touto tématikou zabývali, tento Teplého omyl 

bezmyšlenkovitě opisovali a šířili. 

 A protože v prvních století církve bylo svatých Hippolytů více 

(bylo to v Římě běžné jméno) a mnohé jejich životopisy se jen 

ústně tradovaly a tak časem různě zkomolily, pro všechny, tedy 

i pro skutečného  patrona Jindřichova Hradce, byl  pro 

zjednodušení ustanoven společný svátek na 13. srpna, což je 

dodnes příčinou mnoha zmatků a omylů.  

O tom, že svatý Hippolyt, patron města Jindřichova Hradce, byl 

vojákem, svědčí jednak ikonografie (nauka o fiktivním či reálném 

zobrazování svatých, které je vždy odvozeno z jejich života, 

z legend či historicky doložených událostí), jednak dílo Adama Václava Michny z Otradovic. 

Pokud se týká té ikonografie, v Jindřichově Hradci je sv. Hippolyt zobrazen vždy shodně, jako 

voják s mečem a mučednickou palmou. Jeho fiktivní podobu vidíme na obrazech (různé rytiny 

z 18. století, korouhev cechu postřihačů, vymalování na zdi kaple při kostele sv. Maří 

Magdaleny) i sochách (na sousoší na náměstí Míru) i oblečení a nakonec i vybavení figuriny 

s jeho ostatky v proboštském chrámu. Pokud se týká jindřichohradeckého varhaníka, 

hudebního skladatele a básníka doby baroka Adama Michny z Otradovic, ten do své sbírky 

kostelních písní „Svatoroční muzika“ (1661) napsal nejpozději v roce 1637  píseň s názvem 

„Svatý Hippolyt, červená mučedlnická jindřichohradecká růže“, oslavující patrona města. 

V textu se nikde nezmiňuje o tom, že by to byl kněz, teolog a vzdoropapež, naopak 1. sloka 

začíná slovy: „Jaký to kvítek červený vidím v hradeckém roli, zajisté byl on barvený před lety 

v římském poli ...“, což je buď připomínka jeho krvavé smrti usmýkáním ve volném a trním 

zarostlém terénu v okolí Říma, nebo stětí mečem.. 

A nyní se dostáváme k přivítání ostatků svatého Hippolyta v Jindřichově Hradci v roce 1637. 

V první řadě si musíme uvědomit, že toto velmi okázalé přivítání se uskutečnilo v duchu doby 

baroka, kdy mentalita lidí byla zcela jiná, než naše v současné době. Dramaturgii celé té slávy 

zajišťovali jindřichohradečtí jezuité, kteří ostatky sv. Hippolyta využili k prohloubení víry 

a zbožnosti obyvatel nejen Jindřichova Hradce, ale jistě i širokého okolí. V tom je podpořil i 

v pořadí druhý zdejší infulovaný probošt Dr. Ondřej Bartoloměj Fisírek (1633 – 1647). I když o 

tom nejsou žádné záznamy, hudební stránku přivítání měl jistě na starosti varhaník Adam 

Václav Michna z Otradovic, jehož výše zmíněná píseň ke sv. Hippolytu možná tenkrát zazněla i 

několikrát. 

O přivítání ostatků nás podrobně informuje pečlivě latinsky psaná jezuitská kronika (Historia 

Collegii...), kterou postupně využili zámecký archivář P. František Teplý („Dějiny města 

Jindřichova Hradce“ I/3, str. 257 a II/2, str. 95 a 193). prof. PhDr. Jan Muk („Z historie úcty 

patronů města Jindř. Hradce sv. Hippolyta a sv. Theodora“, Jindř. Hradec, 1940 str. 7-8), prof. 

PhDr. Jiří Sehnal, CSc. („Adam Michna z Otradovic – skladatel“, Olomouc, 2013, str. 49). 

Bohužel, navzájem se tito autoři v popisu uvítání trochu v maličkostech liší. Na základě této 

literatury, při srovnání a kombinaci jednotlivých latinských překladů z jezuitské kroniky do 

češtiny, je napsán  následující text: 

Ostatky byly přivezeny do Jindřichova Hradce 23. srpna 1637 (poznámka: neděle) a 

provizorně uloženy na samém okraji města ve hřbitovním kostele Nejsvětější Trojice, 

kde byly zpívány slavné nešpory. Zde ostatky přečkaly noc. 

Slavnostní přivítání se konalo následující den, tedy (poznámka pondělí)  24. srpna 

1637. Vše začínalo velkolepým průvodem, který vycházel z kostela Nejsvětější Trojice 

a končil se v jezuitském kostele sv. Maří Magdaleny. V čele průvodu kráčely školní 

děti, ozdobené květinami a palmovými ratolestmi v rukou, za nimi studenti zdejšího 

jezuitského gymnasia, , pak mnoho prostého lidu s korouhvemi. Za nimi následovali 

členové různých náboženských  kongregací s příslušnými korouhvemi a prapory, 

členové literátského bratrstva (zpěváci) a různí hráči na hudební nástroje, pak dlouhá 

řada duchovních, mezi nimi 16 farářů z okolních farností, s nimi i probošt Fisírek, 

zřejmě v pontifikáliích. Za nimi šli čtyři kněží, oblečení v červených dalmatikách a na 



nosítkách nesli schránku se světcovými ostatky. Za ostatky kráčel hradecký pán 

Adam Pavel Slavata, obklopen čestnou družinou okolní šlechty, zámeckými úředníky, 

členy městské rady. Dlouhý průvod zakončovali členové cechů s prapory a opět 

mnoho prostého lidu z města i širokého okolí.  

Za zpěvů českých i latinských a za doprovodu hudby postupoval celé dopoledne 

průvod ulicemi města , ve kterých stálo mnoho lidí. Průvod se zastavil na devíti 

různých místech, kde bylo udělováno požehnání světcovými ostatky a jezuité 

inscenovali zvláštní výstupy na oslavu patrona města. Významné bylo zejména 4. 

zastavení u Pražské (Novoměstské) brány, (poznámka: ta stávala poblíž dnešní budovy 

Střelnice). Tam pozdravil ostatky mladík, představující genia města, sklonil na pozdrav 

zlaté kopí, které držel v roce a symbolicky předal patronovi města klíč od městských 

bran a působivou řečí poprosil sv. Hippolyta o ochranu města. Na hlavním náměstí 

vyšlo vstříc procesí deset zpěváků z kůru proboštského chrámu, před zámkem stál 

připraven s šikem jezdců na koních hrabě Ferdinand Slavata a trubači a hráči na 

tympány (bubny). Na jedné zastávce také vystupoval „genius“ Tovaryšstva Ježíšova a 

s doprovodem hudby předváděl ctnosti jezuitského řádu. Průvod byl ukončen 

v jezuitském kostele sv. Maří Magdaleny uložením ostatků k veřejnému uctívání a 

děkovným chvalozpěvem „Te Deum laudamus“.Celá slavnost byla zakončena 

v objektu jezuitské koleje (jezuité neužívají označení společného ubytování jako „klášter“, 

ale „kolej“) divadelním představením ze života sv. Hippolyta, napsaným jezuity právě 

k tomuto účelu. Městská rada na slavnostní schůzi potom zvolila sv. Hippolyta 

ochráncem a patronem města a tak byl i úředně potvrzen jeho nový úkol.        

A toto pojednání zakončeme stále aktuálním, prosebným Michnovým textem: „Naposledy 

prosbu naši, ó Hippolyte, přijmy! Z bídy, jenž zem Česká snáší JINDŘICHŮV HRADEC vyjmi. 

Odvrať hlad, mor, nakažení, bys byl ode všech chválen, k věčnému přiveď spasení, my tě 

vzýváme, amen.            

              zpracoval Karel 

Bajer 

 

 


