
Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 

1/ Duchovní správa 

Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. 

Pavel Lev Eliáš OFMCap. jako farní vikář (dříve označováno jako kaplan) a v jáhenské službě Tomasz 

Zbucki.  

Z rozhodnutí Otce biskupa Mons. Jiřího Paďoura OFMCap. byl k 30.6., po 3 letech působení v J. Hradci, 

odtud odvolán P. Lev Eliáš, který se vrátil do kapucínského kláštera v Sušici a k 1.7. nově jmenován a 

ustanoven farním vikářem P. Jiří Špiřík. 

Od 1.12. byl Otcem biskupem Mons. Paďourem jmenován dalším farním vikářem kněz řádu bratří 

dominikánů P. Karol Laburda. s tím, že z Jindřichova Hradce k dosud spravovaným farnostem: Jindř. 

Hradec, Stráž nad Nežárkou, Nová Bystřice, Novosedly nad Než. s filiálkou Mláka, Horní Pěna, Číměř, 

Klášter u Nově Bystřice, Roseč, Staré Město pod Landštejnem a Hůrky ještě přebude Nová Včelnice, 

Jarošov nad Než. a také nově bude částečně zajišťována duchovní správa řeholních sester v Kardašově 

Řečici.  

V prosinci tedy bydleli v budově proboštství tří kněží a jeden jáhen (a po mnoho let v přízemním bytu také 

paní Pacáková, která však s duchovní správou nemá vůbec nic společného). 

2/ Místa bohoslužeb v Jindřichově Hradci, katolické kostely a kaple 

Stejně jako v předcházejících letech byl pro pravidelný pořad bohoslužeb využíván farní proboštský chrám 

Nanebevzetí Panny Marie (mše sv.: neděle v 8,30 hod., pondělí v 7,30 hod., středa a pátek v 18,00 hod., 

sobotní mše sv. s nedělní platností od 17,00 hod.) a františkánský klášterní kostel sv. Kateřiny (mše sv.: 

neděle v 18,30 hod., úterý a čtvrtek od 18,00 hod.). Výjimkou v pravidelném pořadu bohoslužeb byl např. 

Svatý týden či Slavnost Porciunkule. 

Ve společenské místnosti v Domově seniorů v Otíně byla každou sobotu od 9,00 hod. bohoslužba slova a 

pastorační návštěva seniorů, upoutaných na lůžko, podáváno bylo Tělo Páně. Pastorační návštěvy 

uskutečňoval hlavně jáhen Tomasz Zbucki. 

Každou poslední sobotu v měsíci byla mše sv. v návesní kapli v Jindřiši (zde celebruje P. Berkovský ze 

Strmilova, přestože obec Jindřiš patří také do naší farnosti). 

Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice je již řadu let v dlouhodobém bezplatném pronájmu Pravoslavné církve, 

která však pro malý počet členů zdejší církevní obce využívá pouze přilehlou Pirchanskou kapli, kterou si 

nazvali „Kaple svatých evangelistů-apoštolů“ a koná se zde každou 1. a 3., příp. 5. neděli v měsíci od 9,30 

hod. svatá liturgie a každou 2. a 4. sobotu v měsíci večerní bohoslužba.  

Hřbitovní kostel sv. Václava slouží po celý rok jako obřadní síň pohřební službě „Charon“. Díky velmi 

dobrým vztahům se správou Muzea Jindřichohradecka mohlo být v průběhu roku i několik mší sv. také v 

kostele sv. Jana Křtitele, který byl v podstatě pod nátlakem již v roce 1971 bezplatně převeden z vlastnictví 

římskokatolické církve na stát. 

V zámecké kapli Svatého Ducha byla v neděli 13.12. odpoledne tradiční adventní ekumenická bohoslužba. 

3/ Na zajišťování bohoslužeb se podíleli 

Kněží, kteří jim předsedali, asistence, především jáhen Tomasz Zbucki, akolyté a ministranti, kostelní 

hospodáři (kostelníci), kteří jsou pravým pokladem každé farnosti, tedy v proboštském chrámu pan Miloslav 

Měkuta (již 10 let služby) za přispění paní Mottlové, která zajišťuje krásnou květinovou výzdobu a o 

Vánocích staví i jesličky a v klášterním kostele se o vše potřebné stará pan Miloslav Matoušek, 

františkánský terciář, a jeho rodina, lektoři, kteří při mši sv. ochotně vystoupili na ambonu a také všichni, 



kdo se podíleli na chrámové hudbě, tedy varhaníci MUDr. Ludvík Hlaváč, Ing. Vladimír Přibyl, nevidomý 

chlapec Petr Mottl, Ing. Tomáš Petrů, paní Vlasta Vlnová, od srpna nově i Jaroslav Kosík, na liturgii se 

podílel i chrámový sbor Adama Michny a při mších sv. se zaměřením především na děti např. manželé 

Hejdovi a další hudebníci ze společenství maminek. 

4/ Udělování svátostí (vedle hlásání evangelia a učení katechismu je 

to nejdůležitější úkol duchovní správy) 

Svátost křtu byla udělena celkem 42 osobám (v r. 2008 – 45), především malým dětem. 

Svátost biřmování přijali 30. 5. v proboštském chrámu (biskup Mons. Posád) 4 osoby. 

Nejsvětější svátost oltářní – po celý rok bylo denně při mších sv. podáváno Tělo Páně, k prvnímu svatému 

přijímání přistoupilo celkem 7 dětí, každý čtvrtek před prvním pátkem v měsíci byla v klášterním kostele 

hodinová tichá adorace před vystavenou Nejsv. svátostí s možností získání plnomocných odpustků, v neděli, 

14.6. po Slavnosti Těla a Krve Páně byl eucharistický průvod okolo proboštského chrámu, l.11. byl v rámci 

„osadního svátku“ v probošt. chrámu celodenní výstav Nejsv. svátosti. Každou sobotu dopoledne bylo 

podáváno Tělo Páně v Domově seniorů v Otíně. 

Svátost smíření – zpovídalo se prakticky denně před bohoslužbami. Kromě toho byla v klášterním kostele 

mimořádná příležitost ke sv. zpovědi s účastí více zpovědníků před Velikonocemi (7.4.), před Slavností 

Porciunkule (1.8.) a před Vánocemi (22.12.). 

Svátost manželství uzavřelo celkem 7 párů (v r. 2007 – 15 párů). Na svátek Svaté rodiny 27.12. obnovilo při 

dopolední mši svaté v proboštském chrámu manželské sliby 27 párů, žijící v církevně uzavřeném a platném 

manželství (církevní sňatek) 

Svátost pomazání nemocných přijalo celkem 39 osob, společné udělování této svátosti se letos 

neuskutečnilo. 

Díky zdejšímu krematoriu k častým úkonům duchovní správy patří církevní pohřby (nejedná se o svátost, 

ale o svátostinu). Těch bylo celkem 94, většina zemřelých však nebyla z naší farnosti. 

5/ Farní společenství 

Jejich členové se scházeli podobně jako v letech předcházejících. Do sedmi farních společenství patří: děti 

při výuce náboženství (vyučovali paní Eva Hejdová a jáhen Tomasz Zbucki) i mimo ní (výlety), skupina 

mládeže, která se na podzim nově zorganizovala, členové hnutí Focolare, společenství dospělých 

biřmovanců z minulých let, členové Sekulárního řádu sv. Františka z Assisi (dříve třetí řád), velmi aktivním 

a perspektivním je společenství křesťanských maminek, které v některých případech nahradilo činnost již 

neexistující Farní Charity. A konečně přímo na liturgii se podílel i Chrámový sbor Adama Michny, který 

pod vedením Ing. Tomáše Petrů a varhanního doprovodu Ing. Vladimíra Přibyla vystoupil během roku 2009 

při slavnostních bohoslužbách a třech benefičních koncertech celkem 22x. 

Farní společenství jsou trvale otevřena všem dalším zájemcům. 

6/ Farní Charita 

Z rozhodnutí Diecézní Charity oficielně ukončila činnost k 31.12.2008, ale díky ochotě bývalé paní 

ředitelky Bc. Ivany Vlasákové se ještě podařilo uskutečnit i v roce 2009 Tříkrálovou sbírku, při které 10 

skupinek koledníků vybralo v ulicích města a po bohoslužbách před kostely 47.737 Kč. 

7/ Česká křesťanská akademie 



Její místní skupina uspořádala celkem 3 přednášky: 23.3. přednášel kanovník P. Václav Kulhánek o 

církevním manželském právu, 20.4. senátor Jaromír Štětina o práci válečného zpravodaje a 7.12. MUDr. 

Miroslav Vlasák o pouti do Santiaga de Compostela. 

8/ Farní zpravodaj „Acta praepositurae novodemensis“ 

Protože vychází nepřetržitě již od Velikonoc roku 1995, dožil se v roce 2009 svého 15. ročníku. Je vydáván 

jako čtrnáctideník obvykle v nákladu 200 kusů, které jsou vždy kompletně rozebrány. V roce 2009 vyšlo 

celkem 26 čísel. Od II. pololetí začala tabulka „z farního diáře“ vycházet také na internetových webových 

stránkách naší farnosti o které se svědomitě stará P. Jiří Špiřík. Od ledna 2010 je adresa nová: 

www.proboststvi-jh.cz. 

9/ Ekumena 

Užší ekumenické vztahy existují téměř výhradně pouze s Českobratrskou církví evangelickou. S výjimkou 

prázdnin se uskutečňují v sále na proboštství každou 3. středu v měsíci od 18,45 hodin ekumenické biblické 

hodiny, v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů byla ve středu 21.1. ekumenická bohoslužba a v neděli 

13.12. v zámecké kapli Svatého Ducha adventní ekumenická bohoslužba. 

10/ Různé události v roce 2009 

Pravidelné akce: 

 s výjimkou července, srpna a září se na proboštství ve velkém sále v l. poschodí od 18,45 hodin 

konala každou středu, především pro dospělé, přednáška s náboženskou tématikou (zajišťovali 

zejména P. Lev Eliáš OFMCap. a P. Jiří Špiřík), každou třetí středu v měsíci byla místo přednášky 

ekumenická biblická hodina (vedli evangelický farář David Balcar a pan probošt P. Václav Habart) 

 podobně pro děti byla během školního roku v učebně v přízemí proboštství zajišťována ve středu a v 

pátek odpoledne výuka náboženství. Učila katechetka paní Eva Hejdová a jáhen Tomasz Zbucki. Ve 

středu v poledne byla 1 hodina výuky náboženství i v budově 2. ZŠ. 

 s výjimkou prázdninových měsíců se ve čtvrtek večer 1 x za 14 dní v sále na proboštství scházeli 

členové hnutí Focolare 

 jednou za měsíc se scházela na proboštství skupina dospělých biřmovanců z minulých let 

 většinou v pátek dopoledne se v učebně v přízemí proboštství scházelo společenství křesťanských 

maminek i s děti 

 obvykle každou sobotu se od 18,00 hodin ve zkušebně v budově kláštera scházel k pěveckým 

zkouškám Chrámový sbor Adama Michny 

Akce během roku 

 na neděli 4.1. byla v souladu s liturgickými předpisy přeložena ze 6.1. Slavnost Zjevení Páně a 

během mší svatých bylo žehnání tříkrálové vody, kadidla a křídy 

 v neděli 18.1. byla dopoledne v probošt. chrámu votivní mše s formulářem „Za jednotu křesťanů 

 v neděli 15.2. se v sále na proboštství uskutečnil dětský maškarní karneval 

 v sobotu 21.2. byl v sále na proboštství uspořádán benefiční koncert mladých hudebníků ve prospěch 

nadace „Dobré dílo“ řádových sester svatého Karla Boromejského 

 v neděli 22.2. bylo setkání zdejší farnosti s Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 

v čele s generální představenou Kongregace sestrou Bohuslavou. O přípravu a uskutečnění akce se 

zejména zasloužili Mgr. Petr Bajer a P. Lev Eliáš OFMCap. Sestry boromejky působily ve zdejší 

nemocnici v letech 1905-1956, členkou Kongregace byla také zasloužilá zdejší kostelnice sestra 

Marie Langwielová (+ 8.6.1999 – tedy před 10 lety) Tuto neděli se také konala sbírka „Svatopetrský 

haléř“ a bylo vybráno 10.800 Kč. 



 5.4. byla Květná neděle, odpoledne v probošt. chrámu děti s několika dospělými sehráli jako 

divadelní představení velmi působivý pašijový příběh. Nacvičila ho paní katechetka Eva Hejdová. 

Ti, kdo to neviděli, opravdu o mnoho přišli! 

 11.4. při liturgických obřadech velikonoční vigilie přijal 1 dospělý katechumen svátost křtu 

 v neděli 19.4. proběhlo celostátní sčítání účastníků nedělních bohoslužeb. V naší farnosti bylo na 

sobotní mši sv. s nedělní platností a obou nedělních mší sv. napočteno 319 osob, což znamená, že 

má-li Jindř. Hradec okolo 22.500 obyvatel, je to z celkového počtu 1,4%. 

 1.5. pořádali členové Sekulárního řádu sv. Františka oslavu Panny Marie a sv. Josefa, zahájenou mší 

sv. v klášterním kostele sv. Kateřiny a pak spojenou s pěší poutí a modlitbami parkem k soše sv. 

Josefa u kostela sv.Jakuba a ke kapličce svaté Anny na Sládkově kopci 

 v neděli 3.5. probíhal den s premonstráty, jehož se účastnil opat strahovského kláštera Michael 

Pojezdný, opat želivského kláštera Bronislav Kramár a další spolubratři. Kněží ze zbídačeného 

premonstrátského kláštera v Milevsku, kde již nemohli žít, zajišťovali duchovní správu naší farnosti 

v 16. století asi 55 let. O přípravu a uskutečněné této akce se zejména zasloužili Mgr. Petr Bajer a P. 

Lev Eliáš OFMCap. 

 v sobotu 30.5., při večerní mši sv. z vigilie Slavnosti Seslání Ducha Svatého, udělil 

českobudějovický pomocný biskup Mons. Pavel Posád čtyřem dospělým osobám svátost biřmování 

 v neděli 14.6., po dopolední votivní mši sv. k Nejsvětější svátosti, se konal okolo proboštského 

chrámu eucharistický průvod, jako manifestační projev našeho odhodlání následování Krista, jak 

před průvodem jeho význam vysvětlil P. Habart 

 v neděli 21.6., při dopolední mši svaté, přistoupili 2 chlapci a 4 dívky ke svému prvnímu svatému 

přijímání (l chlapec již sám před tím) 

 29.6. bylo slavnostní zakončení Jubilejního roku svatého Pavla (možnost získat plnomocné 

odpustky) 

 30.6. – 1.7. došlo ke změně duchovní správy farnosti, která se týkala kněží - farních vikářů: opustil 

nás po 3 letech P. Pavel Lev Eliáš OFMCap. a nově přišel P. Jiří Špiřík 

 v neděli 5.7., na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, uspořádal odpoledne v probošt. kostele Chrámový 

sbor Adama Michny benefiční koncert na pomoc postiženým povodněmi, při dobrovolném vstupném 

bylo vybráno 19.750 Kč a posláno na účet Charity 

 13.7. se dožil krásného věku 35 let zbožný, skromný a obětavý člověk - náš milý jáhen Tomasz 

Zbucki, který žije mezi námi již od 1.8.2002 

 v neděli 2.8. se konala hlavní jindřichohradecká pouť – Slavnost Porciunkule, letos tedy skutečně ve 

vlastní den slavnosti 

 v neděli 30.8. byla dopoledne v proboštském chrámu votivní mše sv. k vyprošení darů Ducha 

Svatého pro děti, mládež, rodiče, učitele a vychovatele na počátku nového školního roku 

 8.9. byla zahájena našimi biskupy vyhlášená Novéna k přípravě na setkání se Svatým otcem, v devíti 

dnech byly po mších sv. konány společné modlitby, které nakopíroval P. Špiřík a byly rozdány na 

kostelních lavicích 

 v pondělí 28.9. odjel autobus s poutníky z naší farnosti do Staré Boleslavi na setkání se Svatým 

otcem Benediktem XVI., účastnil se i P. Špiřík a jáhen Zbucki 

 ve středu 28.10. se uskutečnila v prostorách kláštera a kostela sv. Kateřiny duchovní obnova s bratry 

františkány, jíž se účastnil i také provinciál řádu P. Jeroným Jurka. O přípravu a uskutečněné této 

akce se zejména zasloužili Mgr. Petr Bajer a františkánský terciář pan Miloslav Matoušek, obětavý 

kostelní hospodář klášterního kostela sv. Kateřiny. 

 18.10. byla „Misijní neděle“. Při sbírce během mše sv. a pak při prodeji misijních koláčů i jiných 

sladkostí (zajistilo společenství maminek) bylo získáno 20.892 Kč a posláno na podporu papežského 

misijního díla 

 30.10. až 1.11. probíhaly XV. Slavnosti Adama Michny z Otradovic, zahájené 30.10. večer v 

proboštském chrámu Requiem za Adama Michnu a zakončené v neděli 1.11. procesím s replikou 

Palladia země české od sousoší na náměstí Míru do proboštského chrámu, kde potom pan probošt 

celebroval mši sv. ze Slavnosti Všech svatých. Účinkovali hudebníci pod vedením Mgr. Michaela 

Pospíšila. Protože byl tento den také současně i „osadní svátek“, následoval celodenní výstav (do 15. 

hod.) Nejsvětější svátosti 

 od 1.12. byl ustanoven dalším farním vikářem v J. Hradci P. Karol Laburda OP. 



 10.12. prováděl pomocný biskup českobudějovické diecéze Mons. Pavel Posád vizitaci duchovní 

správy naší farnosti 

 16.12. se v Českých Budějovicích dožil v duševní svěžesti požehnaného věku 90 let bývalý 

administrátor zdejšího proboštství (1959-1973) Mons. P. Josef Kavale, kanovník-probošt katedrální 

kapituly a farář u kostela sv. Jana Nepomuckého, který se o naši farnost velmi zasloužil jak po 

stránce. duchovní (výborný kazatel, zkušený zpovědník, přesný liturg - např. u nás uvážlivě 

uskutečnil liturgickou reformu po II. vatikánském koncilu), tak i materielní (opravy církevních 

budov) a tedy se významně zapsal do historie jindřichohradecké farnosti.  

11/ Opravy církevního majetku 

Proboštský chrám – 29.6. byla zahájena generální oprava soklu okolo celého kostela, stará omítka otlučena a 

nahrazena novou, kvalitnější, její nátěr byl dokončen 14.8. Na to hned navázala oprava opadané omítky na 

zdi sakristie, mariánské kaple a přiléhající zdi kostela (dokončeno 25.8.)  

Během září byla provedena revize krytiny a oprava střechy, klempířské práce zejména na sakristii, do které 

v rohu zatékalo a nad vchodem do kostela instalovány holubí zábrany. Protože se v prostoru před oltářem 

Příbuzenstva Ježíšova (někdy zvaný sv. Anny) již delší dobu postupně propadala podlaha, byla zde 16.11. 

uskutečněna orientační průzkumná sonda, při které došlo k nečekanému zřícení několika dlažebních desek 

do podzemí, kde kdysi byla vybudována hrobka, u které se propadlo klenutí a tak se částečně objevil i její 

obsah. Naštěstí nebyl omezen vstup do sakristie. Z bezpečnostních důvodů bylo 3.12. provedeno dokonalé 

ohražení propadlé podlahy. 

Budova proboštství – nově opravený menší bytový prostor v přízemí proboštství s okny do ulice, který byl 

po celý rok 2008 prázdný, byl nevyužit až do 1.6.2009, kdy byl pronajat firmě „DA Consult“. Ta se z něho 

na konci srpna vystěhovala, opět byl pak prázdný a od 30.11. v něm bydlí farní vikář P. Karol Labudra OP. 

Dvě místnosti v přízemí s okny do dvora, kde sídlila Farní charita a po zrušení k 31.12.2008 se z nich 

postupně vystěhovávala, byly nově vymalovány (před tím částečná rekonstrukce elektrických rozvodů) a od 

3.8. se do nich nastěhovalo protidrogové centrum „Sdružení META“, vedené Milanem Týmalem, který 

současně jako kněz Jan je duchovním správcem Pravoslavné církevní obce v Jindřichově Hradci a Českých 

Budějovicích. Sdružení „Meta“ však k 31.12. tyto prostory opustilo a tak od 1.ledna 2010 jsou opět prázdné. 

Ve dnech 4. až 5.8. byl nově vymalován velký sál v prvním poschodí, a protože byl v něm postaven 

renovovaný nábytek z fary v Horní Pěně, bylo nutno převěsit i fotogalerii jindřichohradeckých proboštů a 

přemístit také písemné i předmětové památky infulovaného proboštství. Ve dnech 13. až 15.8. byla 

provedena oprava brány-výjezdu ze dvora proboštství do Školní ulice, vybudován nad ní krov s novou 

krytinou. Krásná dřevěná vrata do této brány zhotovil již v červnu 2007 farní vikář P. Lev Eliáš OFMCap. 

Kostel svatého Václava – v podzimních měsících zde bylo instalováno elektronické dálkové zabezpečovací 

a signalizační zařízení. 

Ing. Karel Bajer 

 


