
V Í T E   N A P Ř Í K L A D,   Ž E  ...........  ?  
 

@ - Římskokatolická farnost v Jindřichově Hradci, patřící do českobudějovické diecéze a jindřichohradeckého 
vikariátu, se skládá z těchto obcí se sakrálními stavbami: Jindřichův Hradec (farní proboštský chrám Nanebevzetí Panny 
Marie, františkánský klášterní kostel svaté Kateřiny, hřbitovní kostel svatého Václava, hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice 
– nyní propůjčen Pravoslavné církvi, původně minoritský klášterní kostel svatého Jana Křtitele – nyní v majetku České 
republiky a ve správě Muzea Jindřichohradecka, kostel svatého Jakuba s kryptou hrabat Černínů a zámecká kaple Svatého 
Ducha – původně obě tyto svatyně majetkem rodu Černínů, nyní České republiky a ve správě Památkového ústavu České 
Budějovice -  Státního hradu a zámku v J. Hradci), Buk (kaple svatého Floriána), Děbolín (kaple Nejsvětější Trojice), 
Dolní Skrýchov (pouze Boží muka), Dolní Žďár (kaple svaté Terezie), Horní Lhota (kaple Nanebevzetí Panny Marie), 
Horní Žďár (kaple Nejsvětější Trojice a 14ti svatých pomocníků), Jindřiš (kaple Nanebevzetí Panny Marie), Matná 
(kaple svatého Jana Nepomuckého), Otín (v době totality, v 70. letech 20. století, zde byla zcela zbytečně zbořena kaple 
svaté Anny), Radouňka (pouze kamenný kříž a „Na kopečku“ Boží muka). Kaple na venkově (také Boží muka a kříže) 
jsou majetkem obce.  
@ - Řeholní sestry Kongregace školských sester de Notre Dame, působící v letech 1885-1943 v jindřichohradeckém 
sirotčici (nyní budova Základní umělecké školy – dříve „hudební škola“ poblíž parku) zde měly kapli svatých Cyrila 
a Metoděje, řeholní sestry Kongregace sv. Karla Boromejského, působící v letech 1905-1956 ve zdejší nemocnici, 
zde měly kapli Panny Marie Lurdské. V J. Hradci , na Balbínově náměstí, stojí u bývalé Ladfrasovy tiskárny (dnes budova 
Všeobecné zdravotní pojišťovny), kaplička svatého Aloise, jezuité měli jako součást své koleje kostel svaté Maří 
Magdaleny a naproti, v jezuitském semináři (gymnasiu – nyní museum), pro studenty kapli svatého Víta. Za vajgarským 
mostem býval špitální kostel svaté Alžběty, přestavěný na obytný dům s kovárnou, nyní na hotel. 
@ - V duchovní správě jindřichohradecké římskokatolické farnosti nyní působí : P. Václav Habart, farář s titulem 
probošt jindřichohradecký (v pořadí 29.), sídelní kanovník katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, 
vikář jindřichohradeckého vikariátu (narozen 18.6.1940 – Krašovice, kněžské svěcení 26.6.1976 – Praha, v Jindřichově 
Hradci od 15.8.1993), P. Ing. Jiří Špiřík, Th.D., farní vikář (narozen 13.11.1966 – Čeledná, kněžské svěcení 8.5.1997 – 
Prešov /Slovenská republika/, v J. Hradci od 1.7.2009), P. Mgr. Mariusz Klimczuk , farní vikář (narozen 14.1.1969 – Elk 
/Polsko/, kněžské svěcení 8.4.2000 – České Budějovice, v J. Hradci od 1.7.2010), jáhen Tomasz Zbucki, (narozen 
13.7.1974 – Siedlce /Polsko/, jáhenské svěcení 27.7.2002, v jáhenské službě v J. Hradci od 1.8.2002). 
@ - Výše uvedení tři kněží a jáhen, všichni bydlící na proboštství v Jindř. Hradci,  zajišťují  duchovní správu v těchto 
čtrnácti farnostech: Jindřichův Hradec,  Číměř,  Horní Pěna, Hůrky,  Jarošov nad Nežárkou,  Klášter u Nové Bystřice, 
Kostelní Radouň, Lodhéřov,  Nová Bystřice,  Nová Včelnice,  Roseč,  Staré Město pod Landštejnem,  Stráž nad Nežárkou a 
Novosedly nad Nežárkou.( Celý  JH vikariát tvoří 31 farností, z toho 45% je spravováno z J. Hradce !!)  
@ - Farní proboštský chrám Nanebevzetí Panny Marie má celkovou délku 51 metrů, z toho presbytář je dlouhý 
23 metrů (a široký 12 metrů) a všechny tři lodě mají stejnou délku 28 metrů (a jejich celková šířka – od sakristie 
ke křtitelnici- je 26 metrů). Chrámové trojlodí je tedy téměř čtverec. Klášterní kostel sv. Kateřiny je celkem dlouhý 42 
metrů (z toho presbytář 19 metrů) a chrámová loď 23 metrů, s šířkou 13,6 metrů a výškou 6,3 metru. 
@ - v proboštském chrámu, v pravé boční lodi,  je na křtitelnici  z červeného mramoru, vysoké 1,15 m, vytesán letopočet 
1525 a fresku nad křtitelnicí zrestauroval v roce 2007 akademický malíř Tomáš Švéda, který obnovil např. také fresky 
v několika místnostech  jezuitské koleje – dnes Muzeu fotografie proti proboštskému chrámu. 
@ - Město Jindřichův Hradec má dva patrony – nebeské ochránce proti nejrůznějším nebezpečenstvím. Oba jsou 
mučedníky z prvních křesťanských století. Tím prvním je svatý Hippolyt, jehož relikvie (ostatky) byly přivezeny 
do Jindřichova Hradce v roce 1637, uloženy v jezuitském kostele sv. Maří Magdaleny a nyní se nacházejí při levé straně 
presbytáře proboštského chrámu, tím druhým je svatý Theodor, jehož ostatky byly přivítány v J. Hradci v roce 1683 a jsou 
vystaveny k uctívání v Porciunkulové kapli při františkánském klášterním kostele sv. Kateřiny. V Jindř. Hradci však 
v letech 1607-1608 žili v jezuitské koleji dva členové tohoto řádu, totiž Melichar Grodecký, rodák ze slezského Těšína, a  
John Ogilvie, původem ze Skotska. Oba zemřeli mučednickou smrtí a byli svatořečeni., Melichar Grodecký papežem 
Janem Pavlem II. 2.7.1995 v Košicích, když  tehdy Svatý otec navštívil Slovensko. 
@ - podle Katalogu kléru českobudějovické diecéze na rok 1860, tedy před 150 roky, žilo v jindřichohradecké farnosti  
13.040 katolíků, 15 kněží (probošt + 3 kaplani + 3 katecheté + 3 důchodci + 5 františkánů) a při tom z J. Hradce (na rozdíl 
od současnosti) nebyla zajišťována duchovní správa v žádné jiné okolní farnosti. V diecézi bylo celkem 423 beneficií 
(většinou farnosti) a působilo zde okolo 900 kněží, z toho téměř neuvěřitelných 32 (v roce 1847 dokonce 44) bylo rodáků 
přímo z naší jindřichohradecké farnosti, a při tom nejsou mezi nimi ještě uvedeni ti zdejší rodáci-kněží, kteří působili v té 
době jako světští kněží (třeba vojenští kuráti) v jiné než českobudějovické diecézi (v Rakousku – Uhersku bylo diecézí 
mnoho) nebo v nějakém církevním řádu. V roce 1860 studovalo (čtyřleté studium) v českobudějovickém kněžském 
semináři celkem 70 bohoslovců (v roce 1891 dokonce 131 bohoslovců). 
@ - dnes již zrušený hřbitov okolo kostela Nejsvětější Trojice  (zrušen v roce 1961, kdy část plochy byla pak přeměněna 
na park a část použita jako prodloužení Miřiovského ulice ke spojení křižovatky Jarošovská ulice x  Claudiusova ulice 
s nynější ulicí Nádražní a část byla použita pro stavbu několika přízemních pavilonů školy v Jarošovské ulici)  byl pro 
pohřbívání úředně uzavřen v roce 1936, kdy posledním zde pochovaným byl 22.8. kvardián františkánského kláštera P. 
Roger Konhöfer. Hřbitov okolo kostela svatého Václava byl pro pohřbívání do země uzavřen v létě roku 1955.  Letos je 
tomu tedy 55 let. Do některých hrobů jsou zde nyní ukládány urny.                                                                  zpracoval K.B.                                                 


