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10. 11. 1918 – CÍRKEVNÍ OSLAVA  
SAMOSTATNOSTI ČESKÉHO STÁTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI 

 
Je všeobecně známo, že vzniku Československé republiky předcházela první 

světová válka, probíhající v letech 1914 - 1918. Vyžádala si mnoho mrtvých, 
raněných a trvale zmrzačených, ale také psychické trauma vojáků po návratu 
z války, často lidí bez perspektivy dalšího spokojeného života, bez víry v Boha. 
Každoročně vzrůstal počet vdov a sirotků. Během války se objevila obrovská bída 
materiální i morální. Množily se nejrůznější podvody, krádeže, rostla zpustlost 
a nemravnost mládeže i dospělých. Děsivou realitou světové války bylo 
obyvatelstvo silně radikalizováno, což se projevilo nenávistí k Rakousko-Uherské 
monarchii a jejím odrazem bylo také po skončení války a vzniku samostatného 
Československa tvrdé vystupování vůči katolické církvi. Ta byla totiž vnímána jako 
spoluviník rakouského útisku. Již před 1. světovou válkou byli v Českých zemích 
mnozí lidé spojeni s katolickou církví pouze zvykově, rodinnou tradicí, ideovou 
setrvačností bez opravdové upřímné víry a potřeby účasti na bohoslužbách, tedy 
tak zvaní matrikoví katolíci. Bezbožectví zde propagovali zastánci 
volnomyšlenkářství a také radikální členové sociální demokracie, kteří, třeba 
v době své školní docházky, se proti své vůli museli povinně účastnit nejméně dvě 
hodiny týdně výuky náboženství, někdy uskutečňované kněžími-katechety ne zcela 
vhodným způsobem. 

Podobně, jak je výše uvedeno, tomu bylo i v Jindřichově Hradci před první 
světovou válkou i v jejím hrozném průběhu. Obyvatelstvo města čekalo na mír 
i na novou politickou situaci. Už v červenci 1918 byla v Jindř. Hradci ustavena 
Národní rada v čele s učitelem, náčelníkem Sokola a podporovatel české kultury 
Tomášem Vladimírem Sládkem. Hned, jakmile se do Jindřichova Hradce dostala 

Po 5. 11.            P 
 

Za živé i † z rodiny 
Štanglovy a Šimonovy 

Po 12. 11.    P       
 

Za charitu v J. Hradci 

Út 6. 11.             K Za † Annu Ptáčkovou  
a Dobromilu Zavřelovou 

Út 13. 11.     
 

Mše sv. mimořádně 
není. Intence za † 
Anežku Žílovou  
a rodinu bude 
odsloužena na Štěkni 

St 7. 11.              P 

 

Za pomoc Ducha Sv. pro 
celou rodinu 
 

St 14. 11.     P Za † Vladislava Nožína  
a jeho rodiče 

Čt 8. 11.             K   
 

Za rodinu Svobodovu Čt 15. 11.     K Za † Leopolda a Marii 
Petrákovy a sourozence 
 

Pá 9. 11.             P 
 

Za rodiče a jejich 
nenarozené děti 

Pá 16. 11.    P  Za † Boženu Barákovou, 
Marii Váňovou a duše 
v očistci 
 

So  10. 11.         P 
 

Za † Emila a Veroniku So 17. 11.    P Za pomoc Ducha Sv. pro 
celou rodinu 
 

Ne 11. 11. 
32. neděle  
v mezidobí 
 

P: Za farnosti 
K:  Za padlé v I. světové 
válce 

Ne 18. 11.  
33. neděle 
 v mezidobí 

P: Za farnosti 
K:  Za † kněze Františka 
Sládka, jeho rodiče  
a duše v očistci 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1914
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918


28. října zpráva o vyhlášení samostatné republiky, i zde se oslavovalo v ulicích 
a na náměstí. Národní rada převzala politickou moc ve městě, oznámila vznik 
samostatné Československé republiky a ujala se organizace veřejných oslav. 
Do rukou Národní rady, představované učitelem Sládkem, skládali slib věrnosti 
nové samostatné republice vojenští důstojníci, četnictvo, státní úředníci i okresní 
hejtman a mnozí další veřejní činitelé.  

V čele jindřichohradecké katolické farnosti tehdy stál kněz, ale ne „ledajaký“ : 
monsignore, apoštolský prelát – protonotář, papežský tajný komoří, čestný 
kanovník českobudějovické katedrální kapituly, důstojník řádu Císaře Františka 
Josefa, nositel záslužného řádu I. třídy na bílo-červené stužce, rytíř řádu železné 
koruny, c. k emeritní ředitel vojenské polní konsistoře ve Vídni, který jako odměnu 
za věrné služby katolické církvi i rakousko-uherské monarchii byl Jeho císařským 
a královským Apoštolským Veličenstvem císařem Karlem I. Habsburským 
8. 4. 1917 jmenován – českobudějovický biskup jmenování schválil – infulovaným 
proboštem jindřichohradeckým. Byl jím P. Leonard Rendl. Jeho církevní hodnosti, 
i když o některé se také postaral císař, se daly očekávat, vždyť teologii studoval 
v Římě a zde také 9. 4. 1887 přijal kněžské svěcení. Nezaujaté široké veřejnosti, 
jako vyšší církevní hodnostář, pro své tituly nevadil, spíše v nich vzbuzoval určitou 
úctu. Horší to bylo s těmi státními vyznamenáními udělených císařským dvorem, 
která hrdě nosil přivěšená na klerice. Také to, že před nástupem do Jindřichova 
Hradce byl ředitelem polní konsistoře ve Vídni, tedy po vojenském biskupovi 
nejvyšším duchovním v rakousko-uherské armádě, mu moc na pověsti neprospělo. 
Byl typickým představitelem úzkého spojení „trůnu s oltářem“ a to se mu nakonec 
vymstilo. 

Katolíci, kteří se zúčastňovali oslav samostatné republiky na „táborech lidu“, 
chtěli také za tento Boží dar poděkovat v kostele. Dle písemností, uložených 
v archivu, byl pan probošt tehdy nucen navázat písemný styk s místní Národní 
radou a tak, jak byl zřejmě zvyklý za dob Rakouska-Uherska, kdy zval státní 
úředníky k účasti na bohoslužbách při oslavě narozenin nebo jmenin císaře 
a císařovny, zval k účasti do proboštského chrámu i členy Národní rady. Ti byli 
tímto pozváním zřejmě „zaskočeni“ a tak odpověděli, že Národní rada navrhuje 
odložení oslavy v kostele na den, který bude jednotně určen Národním výborem 
v Praze. 

Probošt Rendl jim ale odepsal, že oslavu již nelze odložit a uvedl čtyři důvody:  
1) katolíci v J. Hradci považují za svoji vlasteneckou i křesťanskou povinnost 

poděkovat Bohu za šťastný převrat 
2) bylo mnoho dotazů, kdy se bude oslava konat a byly již na ni rozeslány 

pozvánky 
3) podle vyjádření českobudějovického biskupství se konání oslav v kostelech 

diecéze doporučuje 

 
Program: 9:30 společná mše svatá (předsedající: otec biskup Pavel Posád), 10:30 
přednáška a diskuse po jednotlivých skupinách, cca 12:00 společný oběd. 

Mše sv. zaměřené na rodiny s dětmi 
V neděli 18. listopadu bude ranní mše sv. zaměřena na rodiny s dětmi, hudební 
doprovod zajišťuje Schola JH. Víme, že udržet pozornost malých dětí v kostele při 
bohoslužbách není jednoduché, zároveň je důležité děti do živého křesťanského 
společenství s Kristem přivádět. Děkujeme, že s dětmi přicházíte a těšíme se 
na vás.  
Zároveň s předstihem oznamujeme, že další mši sv. zaměřenou na rodiny s dětmi 
připravujeme 2. prosince a bude spojena s již tradiční oslavou svátku sv. Mikuláše. 
Máme se tedy nač těšit . 
 
 
 

Z liturgického kalendáře: 
Nedělní cyklus čtení B, feriální čtení cyklus 2, třetí a čtvrtý týden žaltáře 
v Breviáři 

 
Neděle   4. 11.  – 31. neděle v liturgickém mezidobí 
 
Pátek  9. 11.   – svátek Posvěcení lateránské baziliky  

   v J. Hradci svátek sv. Theodora, spolupatrona  
   města) 

Sobota  10. 11. – památka sv. Lva Velikého, papeže  
    a učitele církve 

 
Neděle  11. 11. – 32. neděle v liturgickém mezidobí   
                                               
Pondělí 12. 11. - památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
Úterý 13. 11. - památka sv. Anežky České, panny 
Čtvrtek   15. 11. - památka sv. Alberta Velikého, biskupa  

   a učitele církve 
Pátek 16. 11. – památka sv. Markéty Skotské 
Sobota  17. 11. – památka sv. Alžběta Uherské, řeholnice 
 
Neděle 18. 11. – 33. neděle v liturgickém mezidobí 

 



Oznámení: 
Poděkování 
Při misijním štrůdlování v neděli 21. října se vybralo na podporu misií 4.712,- Kč 
a při kostelních sbírkách na tentýž účel jsme v Jindřichově Hradci vybrali 18.620,- 
Kč. Všem dárcům za jejich štědrost srdečně děkujeme.  
Podobně si zaslouží poděkování i ti, kdo se zúčastnili adorace za naši diecézi 
v proboštském kostele při osadním svátku 1. listopadu. 

Oslava sv. Theodora 
Liturgickou oslavu svátku spolupatrona města Jindřichova Hradce sv. Theodora 
(9. 11.), mučedníka, jehož figurální relikviář leží v prosklené ozdobné tumbě 
na oltáři v Porciunkulové kapli klášterního kostela svaté Kateřiny, si připomeneme 
mší svatou v předvečer, ve čtvrtek 8. 11. 2018 od 18 hodin v Porciunkulové kapli 
a zde se společně pomodlíme, aby na přímluvu svatého Theodora Bůh žehnal naší 
farnosti i celému městu Jindřichovu Hradci. Od přenesení Theodorových ostatků 
do Jindřichova Hradce letos uplyne 336 let. 

Svatomartinské setkání v Třeboni 
V sobotu 10. listopadu se v Třeboni koná již tradiční křesťanská oslava svátku 
sv. Martina. Účastníci se sejdou v 16. 15 hod. na třeboňském náměstí a společně 
doputují do kostela, kde proběhne mše sv. Zvláště působivé je toto setkání pro 
rodiny s dětmi. Více informací na plakátku. 

Sbírka na Charitu 
Nedělní sbírky v našich kostelích ze dne 11. listopadu budou určeny na činnost 
diecézní charity. 

Nepřítomnost administrátora farnosti 
Od pondělí 12. do pátku 16. listopadu nebude ve farnostech přítomen P. Ivo 
Prokop z důvodu čerpání dovolené. V neodkladných záležitostech zastupuje 
P. Jozef Gumenický. 

Kněžský den 
V úterý 13. listopadu se koná kněžský den v klášteře na Štěkni u Strakonic. 
Vzhledem k nejisté délce programu a značné vzdálenosti není možné zaručit 
konání mše sv. v Jindřichově Hradci. Večerní mše tedy bude v tomto termínu 
mimo řádně zrušena a intence bude odsloužena v kostele na Štěkni.  

Setkání varhaníků, sbormistrů, kostelníků, akolytů a lektorů 
Biskupství českobudějovické srdečně zve všechny příslušné pastorační pomocníky 
na setkání kostelníků, varhaníků, sbormistrů, akolytů a lektorů, které se uskuteční 
v sobotu 24. 11. 2018. 
Místo setkání: Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha (České Budějovice - 
Čtyři Dvory, ulice E. Destinové 1) 

4) podle zpráv z novin tyto církevní oslavy proběhly již i v jiných městech. 
 
Toto pan probošt zakončil strohým oznámením, že oslavy se budou konat 

v neděli 10. listopadu, účast je dobrovolná a nemůže záviset na rozhodnutí 
Národního výboru v Praze. 

A tak církevní oslava vzniku samostatné Československé republiky se konala 
v proboštském chrámu v neděli 10. listopadu 1918 a zprávu o ní, včetně celého 
kázání probošta Mons. Leonarda Rendla, přinesl hradecký týdeník „Ohlas 
od Nežárky“, v čísle 47 z 15. 11. a pokračování v čísle 48 z 22. 11. 1918: 
„Pontifikální mši svatou od 9,30 hodin celebroval probošt Mons. Rendl, 
za asistence kaplanů, na poděkování za dosaženou samostatnost a na vyprošení 
Božího požehnání pro šťastnou budoucnost. Kolem hlavního oltáře, bílými 
a červenými květinami vkusně ozdobeném, seskupili se všichni zdejší duchovní, 
přítomni byli zástupci města a různých úřadů, zástupci vojenské posádky a mnoho 
věřících. Mohutný dojem způsobilo, když po evangeliu zazněl velebný chorál 
„Svatý Václave“ a během zpěvu prvních slok písně vystoupil pan probošt 
na kazatelnu, odkud pronesl slavnostní řeč. Nejprve převyprávěl biblický příběh 
o Lazarovi, jehož Kristus, k radosti jeho sester Marie a Marty, vzkřísil z mrtvých 
(to zde doslova uvádět nebudeme). A dále pokračoval: „Drazí posluchači, znám 
Lazara jiného, Lazara dobrého a šlechetného, jenž ne pouze několik dní, ale 
po dlouhá staletí sevřen byl v těsném, tmavém hrobě. Znáte toho dobrého Lazara 
i Vy, nejmilejší – vždyť jest to náš šlechetný národ Český! Po dobách rozkvětu, slávy 
a samostatnosti uvržen byl tento Lazar do temného hrobu odvislosti a područí. Než 
i tu zaznělo slovo nevýslovné dobrotivé Prozíravosti:! „ Odvalte kámen, rozvažte 
pouta!“ A aj, našly se ruce neúnavné našich národních buditelů již více než před 
100 lety, které otřásaly balvanem národ tížícím, našly se ruce obětavých vlastenců 
pozdějších, které viklaly balvanem smrtícím, až konečně za dnů našich balvan 
přílivem vřelé, čacké české krve, ve světové válce prolité, odplaven a neohroženými 
vlastenci pozdvižen – a Lazar, náš drahý národ vstává z hrobu, setřásá břímě, jež 
tak dlouho na něm spočívalo a chystá se začít život nový, život šťastný a blažený. 
Dobrotivost božská učinila nás svědky tohoto dalekosáhlého, významného 
převratu v osudech našeho národa, učinila nás účastníky tohoto vznešeného 
národního vzkříšení… Není mým úmyslem mluviti k Vám z tohoto posvátného 
místa o politickém významu událostí posledních dnů; vždyť s posvátným napětím 
naslouchali jsme před několika dny nadšeným slovům povolanějšího a 
výmluvnějšího řečníka na imposantním táboru lidu. Vyzývám Vás, drazí osadníci, 
abyste zanesli své posvátné nadšení na místo, kam v první řadě patří, před oltář 
Boží a zde co nejvřeleji poděkovali pánu a řiditeli osudů lidských, tedy i osudů 
celých národů, za kýžené a neskonalé dobrodiní národního vzkříšení, jež nám ráčil 
prokázati… A až uslyšíte radostná slova chvalozpěvu „Te Deum laudamus – Tebe 



Boha chválíme“ tu nejen ústy, ale celým srdcem chvalte a zvelebujte Boha, národu 
našemu nejvýš dobrotivého. Jako čeští katolíci máme zajisté oprávněnou příčinu, 
abychom svobodu a samostatnost svého drahého národa, jako vzácný dar 
s nejvřelejší vděčností z rukou Božích přijímali, neboť naše svatá víra hlásá i 
posvěcuje svobodu, bratrství a pravou demokracii. „Odvalte kámen!“ zavolal Bůh a 
Lazar, náš národ, se vzpřimuje, vítá radostné zlaté slunko svobody a plesá, že 
popřáno mu od této doby těšiti se novému životu, jak všichni doufáme, šťastnému 
a blaženému. Toť stručný význam nynějších velkých památných dnů. Nuže, jak 
máme hledět na historický tento převrat v národním životě ze stanoviska své víry 
křesťansko-katolické? Jak jinak, než s vděčnou radostí a upřímným uspokojením i 
nadšením zpívat „Te Deum laudamus“. Vždyť naše svatá víra ozářila jako mohutná 
pochodeň svobody, bratrství a demokratismu celý svět… Dále kazatel stručně 
probral život Ježíše Krista na zemi a zásady jeho učení o lásce k Bohu i bližnímu a 
stručně pohovořil o sociální nauce církve v intencích encykliky papeže Lva XIII. 
„Rerum novarum“ z roku 1891 (nedotknutelnost důstojnosti člověka bez 
jakéhokoliv vykořisťování, vzájemná pomoc a spolupráce, vztah k soukromému 
vlastnictví, péče o chudé, význam rodiny a pokojné vztahy mezi obyvatelstvem).  A 
v kázání pokračoval:  Slavnostní řečník na nedávném záboru lidu zakončil svou 
nadšenou řeč důtklivým napomenutím a snažně nám všem doporučoval klid a 
rozvahu. Podobně i já, Váš duchovní správce, končím otcovským napomenutím a 
zapřísahám Vás: buďte a zůstaňte i v nových poměrech věrnými své svaté víře 
křesťansko-katolické, víře svatováclavské. Jedině na tomto spolehlivém základu 
vybudujete svůj nový život soukromý i veřejný. Tento základ zachrání náš milovaný 
národ, aby ze zlaté svobody nestala se bezuzdná nevázanost, která rouhavou 
rukou se dotýká i nejsvětějších věcí, aby pravé bratrství nezměnilo se ve stranickou 
nespravedlnost, aby ryzí demokracie nezvrhla se v záhubnou demagogii a 
hrůzovládu. Ve jménu Božím, v důvěře v Jeho pomoc a ochranu, vzhůru ke společné 
práci ve svobodné naší vlasti. Potom vyplní se na našem národě blahá proroctví 
velké naší kněžny a věštkyně Libuše, kterým jako mohutným chorálem náš 
nesmrtelný Bedřich Smetana zakončil svou stejnojmennou velebnou operu: „MŮJ 
NÁROD ČESKÝ NESKONÁ, ON HRŮZY VŠECHNY SLAVNĚ PŘEKONÁ“! Amen. 

Po těchto proboštových slovech zazněly další sloky svatováclavského chorálu, 
během nichž kazatel sestoupil z kazatelny, a bylo pokračováno ve slavnostní 
pontifikální mši svaté. A týdeník „Ohlas od Nežárky“ svoji zprávu zakončuje: 
„Na konci intonoval celebrant „Te Deum“. Po svátostném požehnání zapěl sbor 
zpěváků s vlasteneckým nadšením naši národní hymnu „Kde domov můj“, jejíž 
krásné zvuky nepochybně ponejprv naplňovaly prostory našeho starobylého 
proboštského chrámu. Osvědčený sbor chrámových pěvců, veden odborníkem 
p. ředitelem kůru Kamilem Voborským, přispěl podstatně ke zvelebení této 
významné a všem účastníkům jistě nezapomenutelné slavnosti“. 

 
Kázání probošta Mons. Rendla vyvolalo v posluchačích rozporuplné pocity. 

Starší ženy, většinou každodenní účastnice bohoslužeb, které se snad kdysi ve 
škole při náboženství učily, že pan farář „má vždycky pravdu“, na to neměly žádný 
názor. Uvažující inteligentní lidé, kteří o panu proboštovi měli svůj úsudek, 
vzhledem k jeho působení v nedávné minulosti (ještě 17. 8. 1918 byly 
v proboštském chrámu, při příležitosti císařových narozenin, konány slavnostní 
bohoslužby se zpěvem „Te Deum“ a jistě i hymny „Zachovej nám, Hospodine, 
císaře a naši zem… Osud trůnu Habsburského, Rakouska je osudem… Říš Rakouská 
nezahyne, sláva vlasti, císaři“), udiveně nad jeho nečekaným vlastenectvím kroutili 
hlavou. A ti radikální nepřátelé církve, kteří po vyhlášení samostatného 
Československa vykřikovali hesla: „Skoncovali jsme s Vídní, skoncujeme 
i s Římem!“ nebo „Pryč od Říma!“ a dobře si pamatovali, jak probošt – papežský 
prelát chodil po městě v červenofialové klerice, okrášlené vyznamenáními 
od císaře pána, považovali jeho kázání, na které ani do kostela nepřišli, ale přečetli 
si ho v hradeckých „novinách“, za vyložený projev pokrytectví, lži a neupřímnosti.  

Probošt Mons. Leonard Rendl, vzhledem ke své minulosti, nebyl v nové 
republice mezi lidmi v Jindřichově Hradci oblíben, averze vůči němu vzrůstala 
a proto ve druhé polovině roku 1919 se už ani neukazoval na veřejnosti, ke 31. 10. 
1919 rezignoval na jindřichohradecké proboštství, českobudějovický biskup 
rezignaci přijal, k 1. 11. 1919 ho ve věku 55 let penzionoval a administrátorem 
proboštství jmenoval kaplana-seniora P. Rudolfa Polaneckého. Papežský prelát 
Rendl se z našeho města odstěhoval 20. 1. 1920 do vesnice Volšovy u Sušice, kde 
po dlouhé době – 9. 9. 1943 – zemřel.  

Ukázalo se, jak je nebezpečné, když se katolická církev úzce váže na státní moc, 
na nějaký politický systém, jak se tomu stalo v dobách Rakousko-Uherské 
monarchie. Ale také je třeba ještě napsat, že v době války i popřevratovém 
období, se většina kněží, působících na venkově i ve městech (a mezi ně patřil 
i probošt Rendl, jistě kněz zbožný, vzdělaný, oddaný katolické církvi), podle svých 
sil a možností snažila utvrzovat a posilovat farníky bez rozdílu mateřského jazyka, 
děti, mládež i dospělé, v katolické víře i lásce ke katolické církvi a s lítostí hleděla 
na ty, kteří snad pro klid v duši přestupovali do jiných církví či k úplnému 
bezbožství, katoličtí kněží se pokoušeli stmelovat vlivem války rozpadávající se 
manželství a rodiny, kde mohli, nezanedbávali ani charitativní péči pro potřebné 
a s láskou všechny udržovali v naději, že až válka skončí a uklidní se poválečná 
situace, nastane s pomocí Boží zase lepší období.    

         
 zpracoval Karel Bajer 


