
Poutní zájezd do Nepomuku a Rožmitálu pod Třemšínem 
Sobota 20. května 2017 

7.00 hod.  odjezd autobusu z Masarykova náměstí v J. Hradci 
10.00 hod. mše sv. s P. Jiřím Špiříkem v kostele sv. Jana Nepomuckého  

 na náměstí v Nepomuku po mši sv. prohlídka Svatojánského 
 muzea v budově arciděkanství 

12.00 hod.  odjezd do Rožmitálu pod Třemšínem 
13.00 hod.  prohlídka Památníku Jakuba Jana Ryby v Podbrdském muzeu 

v Rožmitálu 
14.30 hod.  návštěva farního kostela ve Starém Rožmitále s prohlídkou a 

 ukázkami hry varhan, na něž hrál Jakub Jan Ryba.  
                   Poté návštěva místního hřbitova s Rybovým hrobem. 
16.00 hod. odjezd zpět do Jindřichova Hradce (předpokládaný návrat 
                   kolem 17.30 hod.)   
 
Jízdné 300,- Kč se vybírá v autobusu, vstup do muzea v Nepomuku činí pro 
dospělé 50,- Kč, pro důchodce, děti a invalidy 30,- Kč, rodinné vstupné 140,- Kč. 
V Rožmitále je vstupné 70/40/140,- K 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Úmysly mší svatých od 8. do 21. května 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  
Uzávěrka příštího čísla je ve středu 17. 5. 2017.  Redakce: P. Ivo Prokop, paní Eva Hejdová. 
 
 

ACTA     
PRAEPOSITURAE 
NOVODOMENSIS 

 

 
Číslo 5                                              7. května 2017  

Blahopřání  
 

    Rád na tomto místě gratuluji všem maminkám, které za týden v neděli 14. 

května  slaví svůj svátek. Ačkoliv nejde o oslavu liturgickou, přeci je velice dobré 

připomenout si ji i v křesťanských rodinách. Na nejdůležitější věci často nejvíce 

zapomínáme. Když někdo věnuje velký obnos na dobročinné účely, je obdivován 

a vážíme si jeho velkorysosti. Když maminka odpracuje při výchově svých dětí 

tisíce hodin zdarma a zřekne se kvůli nim mnoha lákavých věcí, neocení to skoro 

nikdo. Zdá se to samozřejmé. Ale čím dál více vidím, že to samozřejmé vůbec 

není. Být dobrou maminkou je řehole, mnohdy těžší než v klášteře. Vychovat 

z kojence dobrého člověka je dřina, ale věřím, že by nám maminky potvrdily, že 

to nakonec přeci jen stojí za to. 

 

     Už jen skutečnost, že svátek matek slavíme v květnu – měsíci Panny Marie – 

nám naznačuje, že každá maminka má mnoho společného 

s Matkou Boží a je určitě i pod její zvláštní ochranou. Matka 

Božího Syna neměla život vůbec snadný, ctíme jejích sedm 

bolestí, ale nakonec vyústil v nesmírnou radost, když se 

shledala se Zmrtvýchvstalým Ježíšem a on ji vzal k sobě do 

nebe. A v radost nakonec vyústí život každé poctivé 

křesťanky. Neboť Bůh dokáže potěšit i ty, na které děti či 

manželé nevděčně zapomínají, jejichž děti zemřely, sešly na 

zlou cestu, nebo jimž nebylo mateřství dopřáno. Nejsou už jen dcerami lidskými, 

ale dcerami Božími a Bůh – dárce radosti – nikdy nezklame. Hospodin je vzorem 

nejenom otcovství, ale i mateřské lásky, s níž odpouští selhání, tiší zármutek, 

dodává naději a uzdravuje bolesti. Láska našich maminek nám může povědět 

o lásce Boží více, než dlouhá kázání. Přeji tedy maminkám hodně radosti z jejich 

Po   8.5. 

P 

Za † Anežku Simonovou a rodinu 

Simonovu a Dejmkovu 
Po  15.5. 

P 

Za † manžele Vahalovy a 

jejich děti 

Út   9.5.   

K 

Za † Marii a Josefa Tušerovy Út  16.5. 

K 

Za † Jana Keňo 

St    10.5.   

P 

Za uzdravení vnuka St   17.5.   

P    17.30 ! 

Za † Zdeňka Hejdu a manžele 

Duškovy 

Čt    11.5.   

K  

Za obrácení v rodině Čt  18.5. 

K 

Za † Marii a Jaroslava 

Petrákovy a jejich rodiče 

Pá   12.5.     

P    

Za † P. Radima Jáchyma Pá  19.5.              

P 

Za dobré vztahy v rodinách 

přátel 

So    13.5.   

P 

Za † Ladislava Uhlíka, oboje 

rodiče a duše v očistci 
So  20.5.    

 

Mše sv. není, intenci 

odsloužíme v Nepomuku ! 

Ne   14.5.   

K 

Na dobrý úmysl, za Boží 

požehnání, ochranu a pomoc celé 

rodině 

Ne  21.5.    

K   

Na poděkování Bohu za 

uzdravení a jeho dary a 

milosti 

Zpravodaj Římskokatolické farnosti –  proboštství  
v Jindřichově Hradci  



dětí i životních partnerů  a aby dokázaly být na svůj úkol hrdé. Vždyť to co dělají, 

žádný muž nedokáže. Máme vás rádi.      

          Nejen v tento sváteční den by si každý měl připomenout úctu ke každodenní 

neviditelné péči matek o novou generaci, pěstovat smysl pro cenu dobrých vztahů 

mezi mužem a ženou a vytvořit ovzduší dobré vůle, které toto tisíciletí tolik 

postrádá. 

P. Ivo Prokop 

Zprávy a oznámení: 
Poděkování  

Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří pomohli s realizací Pašijové hry 

v podání dětí naší farnosti. Vybrali jsme částku 4 171,- Kč, kterou jsme odevzdali 

na podporu činnosti mobilního Hospice sv. Kleofáše v Třeboni. Záznam z tohoto 

představení najdete na internetových stránkách naší farnosti ve fotogalerii. 

 

Modlitby za povolání 

Dne 7. května slaví církev Neděli Dobrého pastýře – den modliteb za povolání 

k duchovnímu stavu. Modleme se, aby všichni, které Pán volá ke své službě, jeho 

hlas nepřeslechli a vytrvali v jeho službě. 

 

Mše o státním svátku 

V pondělí 8. května bude mše sv. jako obvykle v 7.30 hod. ráno v proboštském 

kostele. V tento den také uplyne 20 let od kněžského svěcení P. Ing. Jiřího 

Špiříka, ThD. Svátost kněžství přijal v prešovské katedrále a u nás byl farním 

vikářem v letech 2009 – 2013. V den svěcení odlétá do Brazílie, tak se za něj 

pomodleme, aby se šťastně vrátil a my mu mohli o našem farním zájezdu 

v Nepomuku poděkovat a poblahopřát a vyprosit požehnání další roky kněžství. 

 

Setkání nejen s kytarou 

Neformální občasné společenství se sejde ke zpěvu, povídání, modlitbě a adoraci 

v pátek 12. května po mši sv. v kavárničce na faře. 

 

Výročí Fatimy 

Sté výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě si připomeneme v sobotu 

13. května. Televize NOE nám zprostředkuje přenosy bohoslužeb s papežem 

Františkem. 

V sobotu 13.5.2017 v 19 hod. se v případě příznivého počasí uskuteční 

mariánská pobožnost (růženec, litanie, promluva) u pí Věry Šimonkové – 

poslední domek za J. Hradcem ve směru na Děbolín po levé straně. 

Možnost dopravy p. Zdeněk Bok 728 538 887. Srdečně jste zváni. Přijďte 

společně oslavit 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. 

„Dětská mše“ 

Mše sv. se zaměřením pro rodiny s dětmi bude slavena v neděli 14. května od 

9.30 hod. v proboštském kostele. 

Změna času mše 

Ve středu 17. května bude mše sv. v proboštském kostele sloužena mimořádně již 

od 17.30 hod. Důvodem je níže uvedená přednáška. 

 

Přednáška 

Ve středu 17. května se uskuteční přednáška historika Josefa Hrdličky o vztazích 

mezi konfesemi v našem městě pod názvem „Víra a moc v Jindřichově Hradci 

mezi lety 1550 – 1630“. Přednáška začne od 18.30 hod. v sále Muzea 

Jindřichohradecka ve Štítného ulici. 

 

Upozornění 

Vzhledem ke konání farního poutního zájezdu do Nepomuka nebude v sobotu 20. 

května sloužena v Jindřichově Hradci mše sv. Intenci „Za dobré vztahy 

v rodinách přátel“ odsloužíme v nepomuckém chrámu. 

 

Pouť v Lásenici 

V lásenické kapli bude v sobotu 20. května sloužit mši sv. ke cti sv. Jana 

Nepomuckého emeritní jindřichohradecký probošt P. Václav Habart. Začátek 

mše je stanoven na 14.00 hod. 

 

Výročí P. Claudia 

V letošním roce si připomínáme dvě 

významná výročí zdejšího seniorního 

kaplana a známého historika a archiváře P. 

Josefa Štěpána Claudia. Narodil se před 240 

lety 5.3.1777 v Jindřichově Hradci a zemřel 

zde před 160 lety 20.5.1857. Mimo jiné 

několikrát administroval zdejší proboštství 

v době sedisvakance. Tento skromný a učený 

kněz si zaslouží naši vděčnou modlitbu. 

 

Májové pobožnosti 

se konají v měsíci květnu vždy po večerní mši sv., kdy se pomodlíme loretánské 

litanie a antifony k Panně Marii. 

 

Noc kostelů 

S předstihem oznamujeme, že tradiční Noc kostelů se letos koná v pátek             

9. června 2017. Podrobný program bude zveřejněn v příštím farním zpravodaji.  



Papežský prelát Mons. Leonard Rendl, 
25. jindřichohradecký infulovaný probošt (1917 – 1919) 

 
Za duchovní zásluhy vyznamenán těmito hodnostmi: Apoštolský protonotář 

(1914), domácí prelát (papežský tajný komoří), čestný kanovník katedrální 
kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, od roku 1917 infulovaný probošt 
v Jindřichově Hradci, městský biskupský vikář. 

Za zásluhy o Rakousko-Uherskou monarchii vyznamenán Jeho c. k. 
Apoštolským Veličenstvem: rytířským řádem Františka Josefa a byl držitelem i 
několika vojenských válečných vyznamenání, včetně duchovního záslužného 
kříže I. třídy na bělo-červené stužce (1916) a rytířského řádu železné koruny. 

Narodil se ve Velharticích u Sušice 6. listopadu 1864, studoval na gymnasiu 
v Klatovech, pak nastoupil do kněžského semináře v Českých Budějovicích, kde 
tři roky studoval teologii. Studia dokončil v české bohoslovecké koleji 
„Bohemicum“ v Římě, kde patřil k prvním studentům. Zde byl také 9.4.1887 
vysvěcen na kněze. Jako kaplan působil v Kolinci, odkud byl povolán do Českých 
Budějovic a zde jmenován prefektem kněžského semináře. Pak nastoupil jako 
polní kurát k vojsku, kde docílil vysoké hodnosti – stal se ředitelem c. k.  polní 
vojenské konsistoře ve Vídni, když před tím byl ještě vojenským superiorem. 

Po smrti jindřichohradeckého probošta Mons. ThDr. Václava Cáby (+ 
14.9.1916) krátkou dobu administroval proboštství kaplan Josef Adamec a to do té 
doby, než Jeho Veličenstvo císař Karel I. z habsburského rodu (od roku 2004 
blahoslavený) P. Leonarda Rendla, obdařeného mnoha církevními i světskými 
vyznamenáními, presentoval za jeho zásluhy o církev a monarchii na místo 
jindřichohradeckého infulovaného probošta. Českobudějovický biskup Josef 
Antonín Hůlka tuto presentaci schválil a P. Leonarda Rendla ustanovil řádným 
farářem jindřichohradecké farnosti a automaticky mu přiznal historický titul 
„praepositus infulatus novodemensis – infulovaný probošt jindřichohradecký“ a 
také ho jmenoval biskupským vikářem pro město J. Hradec.  Ještě před tím však 
nově jmenovaný probošt musel 1.5.1917 složit do rukou diecézního biskupa 
Mons. Hůlky církevním zákoníkem předepsanou přísahu. LETOS JE TOMU 
PRÁVĚ STO LET. 

Z jindřichohradeckého týdeníku „Ohlasu od Nežárky“ se dovídáme, že do J. 
Hradce přijel P. Rendl vlakem 3.5.1917 odpoledne, oděn insigniemi papežského 
preláta, což vyvolalo všeobecný údiv, neboť tak oblečeného kněze viděl dosud jen 
málo kdo. Byl uvítán zástupci městských i okresních úřadů, v průvodu byl pak 
odvezen k proboštskému chrámu, kde byl uvítán zdejšími duchovními. Probošt 
pak pronesl v chrámě řeč českou i německou, v níž poděkoval za uvítání. Na 
proboštství byli představeni novému proboštovi členové městské rady, okresních 
úřadů, zástupci černínského velkostatku, velitelé vojenských posádek (k těm, 
vzhledem ke své minulosti, měl P. Rendl zvlášť blízko), zástupci škol a mnoha 
dalších spolků. Za židovskou náboženskou obec byl přítomen její starosta Singer a 
rabín PhDr. M. Rachmuth. Doba byla taková, že evangelíci to zcela ignorovali. 

Slavnostní instalaci nového probošta provedl 18.5.1917 v proboštském 
chrámu diecézní biskup Mons. Josef Antonín Hůlka. Probošt se pak ujal řízení 
farnosti, kde byl také jmenován biskupským ordinariátním komisařem pro zdejší 
c. k. gymnasium.  Z jeho rozhodnutí byla 15.9.1917 uspořádána ve zdejší farnosti 

dobrovolná sbírka ve prospěch „Českého srdce“ – organizace na podporu vdov a 
sirotků po padlých ve válce. Sbírka vynesla 120 korun, což rozhodně tehdy nebylo 
málo. 

Dále pokračovala hrůzná první světová válka, až nakonec přišel 28. říjen 
1918, den vzniku samostatného Československa a konec Rakousko-Uherské 
monarchie. Nastalo období, kdy katolická církev byla širokou veřejností vnímána 
jako spoluviník rakouského útisku a spojována s bývalou monarchií. Běžná byla 
tehdy hesla typu: „Skoncovali jsme s Vídní, skoncujeme i s Římem!“ nebo „Pryč 
od Říma!“ Typickým příkladem úzkého spojení „trůnu a oltáře“ (monarchie 
s církví) se stal v Jindřichově Hradci právě probošt Leonard Rendl. Nic mu 
nepomohlo, že v neděli 10. listopadu 1918 byla v proboštském chrámu 
pontifikální mše svatá na poděkování za dosaženou samostatnost a za vyprošení 
Božího požehnání pro šťastnou budoucnost nového státu. Probošt zde měl velmi 
vlastenecké kázání, zakončené textem proroctví Libuše ze stejnojmenné 
Smetanovy opery: „Můj český národ neskoná, on hrůzy všechny slavně překoná“. 
Amen. Vše bylo zakončeno zpěvem „Te Deum“ a poprvé v historii zazněla pod 
klenbou proboštského chrámu národní hymna „Kde domov můj“. V průběhu roku 
1919 vystoupilo z římskokatolické církve nemálo zdejších občanů a proti 
proboštovi, vzhledem k jeho minulosti s působením v armádě, stále vzrůstala 
averze. Mnohé nesnáze si však zavinil sám. Jeho současník v J. Hradci, zámecký 
archivář P. František Teplý, si o něm poznamenal, že v červeném rouchu 
protonotáře, bílých střevíčkách se stříbrnými přezkami a rochetě chodil po ulicích 
města, aby každému dal najevo, že on je římský prelát, infulovaný probošt a 
bývalý ředitel c. k. polní vojenské konsistoře ve Vídni. 

Rok 1919 byl však plný nejen nenávistí k římskokatolické církvi, ale také 
k židům. I v J. Hradci došlo k rabování jejich obchodů a za to bylo 15.1.1919 
zatčeno padesát osob a u nich provedeny domovní prohlídky. Katolíci čelili 
nátlaku nepřátel tím, že např. 12.1.1919 byla v J. Hradci založena „Lidová strana 
československá“, která měla za úkol hájit zájmy katolíků a na svátek sv. Václava 
28.9.1919 bylo vydáno duchovní správou a katolickými spolky provolání: Ve 
vážné době, kdy se soustřeďují všechny organizace, uznáváme za vhodné, aby se 
věřící křesťané římskokatolického vyznání města Jindř.- Hradce a přifařených 
obcí semkli v nepolitický spolek farní obce náboženské.“.  

Ve druhé polovině roku 1919 se probošt P. Leonard Rendl raději ani moc 
neukazoval na veřejnosti a ke 31.10.1919 podal na českobudějovické biskupství 
žádost o rezignaci, která byla ihned přijata. Od 1.11.1919 pak proboštství 
administroval kaplan-senior P. Rudolf Polanecký.  20.ledna 1920 se papežský 
prelát probošt Leonard Rendl odstěhoval z Jindřichova Hradce na trvalý 
odpočinek do Volšova u Sušice. Když v Sušici se pak konala nějaká větší 
slavnost, např. v roce 1926 eucharistický sjezd, měl zde pontifikální bohoslužby 
emeritní jindřichohradecký probošt P. Leonard Rendl, zřejmě ale z titulu 
papežského preláta. Do Jindř. Hradce se už nikdy nevrátil. Zemřel 8.8.1943 ve 
věku 79 let.                                                                   zpracoval  Karel Bajer 

 


