Úmysly mší svatých od 23. října do 5. listopadu 2017

17 / 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 hodin
Po 23. 10. P

Po 30. 10. P

Út 24. 10. K Za † Evu Linhartovou
a duše v očistci
St 25 10. P Za Františku Svobodovou,
manžela a rodinu
Cimbálníkovu
Čt 26. 10. K Za † Jana Holíka

Út 31. 10. K Za † z rodiny Jizbovy
a Čejkovy
St 1. 11. P Za Anežku Žílovou
a rodinu

Pá 27. 10. P Za † Marii a Františka
Šidlíkovy, jejich rodiče
a syna Františka
So 28. 10. P Za naši zemi

Pá 3. 11.

Ne 29. 10.

Ne 5. 11.

30. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Slavnost výročí posvěcení
kostela
P: Za farnosti
K: Za † Vlastu Pavlíkovou,
její rodiče a sourozence

Čt 2. 11.

P: 8.00 Na úmysl
Svatého otce
K: 18.00 Za všechny
věrné zemřelé
P Za Jarmilu Müllerovou

So 4. 11.

31. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

sv. Václav 15.00
Za † Jana Holíka
P: Za farnosti
K: Za † Waltera
Schmieda

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 Karel Bajer st.
Uzávěrka příštího čísla je ve středu 1. 11. 2017.
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Smrt, posmrtný život
Jít ve stopách Ježíšových je naším povoláním.
Je to jediná cesta, která vede skrze smrt k životu.
kardinál J. Meisner
PROČ EXISTUJE SMRT?
K životu každého z nás patří skutečnost, že kdykoliv a kdekoliv můžeme zemřít.
Nejrůznější lékařská péče nám může sice život prodloužit, ale nemůže smrt zrušit!
Není smysluplné před tím zavírat oči. Proč existuje smrt, kde se vzala? „Bůh
neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí“, praví Bible. Smrt odporuje plánům
Boha Stvořitele a je „posledním nepřítelem“, který má být přemožen. Smrt je
následkem odvrácení člověka od Boha – dárce života.
NEJSME STVOŘENI PRO SMRT, ALE K ŽIVOTU
Smrt zcela odporuje našemu nejhlubšímu určení a naší nejhlubší touze – po životě.
Náš odpor vůči smrti je naprosto oprávněný.
SMRT JE JIŽ PŘEMOŽENA
Bůh k nám sestoupil v Ježíši Kristu a otevřel nám skrze svou smrt na kříži a skrze
zmrtvýchvstání cestu k naplněnému životu. On mezi nás přišel, abychom „měli
život a měli ho v hojnosti“ (Jan 10, 10). Bůh je tvůrcem života! Ježíšovo
zmrtvýchvstání je vrcholnou a ústřední pravdou křesťanské víry. Svou smrtí nás
Kristus osvobozuje od hříchu a smrti. Svým vzkříšením nám otevírá přístup
k novému a plnému životu. Žádný člověk se již nemusí bát. Nikdo není určen
k zániku a nicotě. Každý může žít plnohodnotný život bez konce. Cesta k němu
vede skrze vzkříšeného Ježíše Krista.

POSMRTNÝ ŽIVOT, ANEB CO NÁSLEDUJE PO SMRTI?
Ježíš mluví o dvou formách života po smrti: jedna je radost a plnost, druhá je
prázdnota a bezútěšnost. Záleží na každém jednotlivci, pro co se rozhodne.

Společenství mládeže v Jindřichově Hradci

NEBE
V životě každého člověka existují okamžiky vnitřního štěstí: prožitky harmonie,
bezpečí, svobody, poznání, jistoty, síly, pokoje, radosti, lásky atd.… Toto vše je jen
předtuchou toho, co to znamená „být v nebi“, žít navždy „život v plnosti“. Takto
tušíme něco z tajemství, pro které jsme stvořeni, ke kterému můžeme dojít,
a které se nám otvírá. Tajemství nové formy života. „Co oko nevidělo a co ucho
neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují…“
(1Kor 2,9).

Pravidelná setkávání mládeže staršího školního věku (2. stupeň ZŠ)
a středoškoláků, spojená s katechezí, probíhají na proboštství každý pátek
po večerní mši svaté, cca od 18:45. Srdečně zveme a rádi přivítáme i nové
účastníky.

PEKLO
Je to stav věčného zoufalství, nenaplnění, osamocenosti a nenávisti. Člověk
do této bezvýchodnosti není nikým uvržen. Každý z nás se ale do ní může přivést
sám, když se uzavírá do sebe a říká Bohu: „Já tě nepotřebuji, vystačím si sám...“
Peklo neodporuje lásce Boží, ono je právě jejím odmítnutím. Láska se nemůže
násilím vnucovat. Láska se stává bezmocnou tam, kde je odmítána. Peklo je
důsledek odmítnutí Boha.

Z liturgického kalendáře:

OSOBNÍ SPOJENÍ S JEŽÍŠEM KRISTEM JE CESTOU K ŽIVOTU
Ježíš Kristus říká: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věřte ve mne! Já jsem
vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít navěky. Já jsem ta
cesta, pravda a život!“ (srv. Jan 11,25. 14,1.6). Vzkříšený Kristus je základem
a zdrojem budoucího vzkříšení člověka: Kristus vstal z mrtvých „jako první z těch,
kteří zesnuli… Pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, ale pro spojení
s Kristem všichni budou povoláni k životu“ (srv. 1 Kor 15,20-22).
„NECHCI ZEMŘÍT“
Nechci beze stopy zmizet z tohoto života. Přesto jsem ze dne na den starší a jdu
vstříc smrti. Nevím, kdy a kde k mé smrti dojde, ale jedno vím jistě: smrt na mě
čeká, moje vlastní smrt. Všechno budu muset opustit. Tváří v tvář smrti hledáme
pevnou oporu, ke které bychom se mohli připoutat. Slovo Ježíše Krista nás
ujišťuje: „Já jsem vzkříšení a život…“ (Jan 11,25). On je bezpečnou ochranou. Když
jsme u něho, nic nám nemůže definitivně uškodit. Rozhodnutí pro Ježíše Krista, je
rozhodnutí pro život!
„NEUMÍRÁM“, ale vcházím do života.
Smrt není nějaký přízrak anebo hrozná příšera, jak se znázorňuje na obrazech.
V katechismu se říká, že „smrt je odloučení duše od těla“, nic jiného. A já nemám
strach z odloučení, které mě navždy spojí s dobrým Bohem. Pro mne si nepřijde
„smrt“, ale Bůh." (sv. Terezie z Lisieux)
podle www.vira.cz

Nedělní cyklus čtení A, feriální čtení cyklus 1, první a druhý týden žaltáře v Breviáři
Neděle

22. 10. – 29. v liturgickém mezidobí – den modliteb za misie

Pondělí
Úterý
Sobota

23.10. – památka sv. Jana Kapistránského, kněze řádu františkánů
24. 10. – památka sv. Antonína M. Klareta, biskupa
28. 10. – památka sv. Šimona a Judy, apoštolů

Neděle

29. 10. - v proboštském chrámu: Slavnost výročí posvěcení
kostela
- v klášterním kostele: 30. neděle v liturgickém mezidobí

Úterý
Středa

31. 10. – památka sv. Wolfganga, biskupa
1. 11. – slavnost Všech svatých (v J. Hradci osadní svátek),
doporučený svátek = kdo nemá vážnou zábranu, měl by
se dnes účastnit mše svaté
2. 11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3.11. – památka sv. Martina de Porres, řeholníka
4. 11. – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

5. 11. – 31. v liturgickém mezidobí

Slavnostní mše svatá v Člunku
V sobotu 28. října 2017 uplyne přesně 230 let od vysvěcení farního kostela sv. Jana
Nepomuckého v Člunku. Při té příležitosti navštíví místní farnost pomocný biskup
českobudějovické diecéze Mons. Pavel Posád, který v 10 hodin bude slavit
slavnostní mši svatou. Po jejím skončení zvou místní farníci návštěvníky
na přátelské setkání a malé občerstvení.

Změna času
V noci z 28. na 29. října se vracíme od letního k středoevropskému času. Ručičky
hodinek si posuneme o jednu hodinu zpět a díky tomu si můžeme v neděli přispat.

Posvícení
Slavnost Výročí posvěcení kostela si v našem proboštském chrámu připomeneme
v neděli 29. října při mši sv. od 9.30 hod.

Osadní svátek
Osadní svátek v jindřichohradecké farnosti letos připadá na středu 1. listopadu.
Od 10.00 hod. bude v proboštském kostele vystavena Nejsvětější svátost oltářní
k tiché adoraci za celou naši diecézi. Adorace bude slavnostně ukončena v 17.45
hod. a poté bude od 18.00 hod. následovat mše svatá. V kostele bude jako obvykle
předem připravena listina, na niž se mohou závazně zapsat ti, kdo budou
adorovat a současně i dávat pozor, aby se z odemknutého kostela nic neztratilo.
Doporučujeme během dne navštívit kostel a zde se v rámci „osadního svátku“
pomodlit za naši diecézi a Otce biskupy i za naši farnost a všechny duchovní,
kteří zde působí a také za celou naši farní rodinu a samozřejmě i každý sám
za sebe a své nejbližší.
Pravidelná přednáška na proboštství z cyklu „Prameny světla“ v tento den nebude
a setkáme se až ve středu 15. listopadu.

Mše na „dušičky“
V den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé 2. listopadu bude mše sv. ráno
v 8.00 hod. v proboštském kostele a večer od 18.00 hod. v kostele klášterním,
kterou doprovodí zpěvem mužská část Chrámového sboru a zazní skladba Missa
pro defunctis od P. Pavla Křížkovského. Na naše zesnulé vzpomeneme i v sobotu
4. listopadu při mši sv. od 15.00 hod. v kostele sv. Václava. Po mši bude následovat
žehnání hřbitova a modlitba za všechny, kdo nás v uplynulém roce předešli
ve smrti. Večerní mše v proboštském kostele pak již nebude.

Mons. ThDr. Alois Jirák, 23. jindřichohradecký infulovaný probošt
uveřejněno ke 110. výročí jeho úmrtí,
(níže uvedený text je převážně výňatkem z bakalářské práce Bc. Mgr. Lucie Šimkové, roz. Vlasákové
z roku 2010: „Duchovní správa jindřichohradeckého proboštství v letech 1840 – 1918“)

Narodil se 29. ledna 1848 v chudé rodině v Černovicích
na Pelhřimovsku. Gymnázium studoval v Jindřichově Hradci, kde
maturoval roku 1868. Pokračoval ve studiu teologie v Českých
Budějovicích, kde byl 14. července 1872 vysvěcen na kněze biskupem
Janem Valeriánem Jirsíkem.
Po vysvěcení nastoupil jako kaplan do Počátek. Odtud nakrátko
odchází do vídeňského ústavu pro vyšší vzdělávání kněží
u sv. Augustina, kde studuje v letech 1873–1874 a později, 26. října 1877, promuje
na vídeňské universitě, kde získává titul doktora teologie. Z kaplanského místa v Počátkách
odchází 1. 2. 1882, kdy byl jmenován vicerektorem českobudějovického kněžského
semináře. K 1. 1. 1883 zastává úřad spirituála v tomto semináři a 11. 2. 1884 je jmenován
profesorem biblického studia Starého Zákona. Od 1. 10. 1885 je i profesorem církevního
práva. V době od 1. 10. 1883 do 1. 9. 1898 je navíc rektorem semináře. V tomto roce se
stává 29. března sídelním kanovníkem a je instalován do této funkce 28. května. Mezitím je
jmenován 24. 10. 1896 papežským komořím. Významná je i jeho církevně právnická
praktická činnost, roku 1893 je jmenován obhájcem manželství při soudu manželském
a radou při diecézním soudu pro věci trestní a sporné. Měl i velké jazykové znalosti,
přednášel svým studentům vedle hebrejštiny i syrštinu, aramejštinu a arabštinu. Dobový
tisk ve slovech na uvítanou barvitě líčí i jeho zcela mimořádnou pracovitost: „...okno jeho
příbytku v zátiší seminářské zahrady, které osvětleno bývávalo pozdě do noci a již od 3
nebo 4 hodin ráno …“ Dalším výrazným počinem bylo jeho angažování se v synodální
obnově. V této době se konaly v jednotlivých diecézích místní katolické synody. Aktivně se
účastnil přípravy i jednání katolického sjezdu, konaného v Táboře 9-10. září roku 1896, kde
měl „ohnivou“ promluvu. Jednalo se o diecézní českobudějovický katolický sjezd. Dobový
tisk ho charakterizuje jako velmi bojovný, vyzývající katolíky ke vzchopení, k obraně svého
náboženství a víry, jako nutné požadavky ke stabilizaci rodiny, státu a společnosti. Kruhy
nepříznivě naladěné vůči katolíkům považovaly konání sjezdu právě v „husitském“ Táboře
za provokativní.
V jindřichohradeckém okrese kněžsky působil již před tím, nežli se stal proboštem. Již roku
1891 měl v Jindřichově Hradci proslov u pomníku oblíbeného gymnaziálního pedagoga
prof. Josefa Steinhausera, při jeho posvěcení proboštem Hoffmannem. Za 2 roky se
zúčastnil slavnostní instalace strmilovského faráře Jana Nepila.
O uvolněné proboštské místo v Jindřichově Hradci po zemřelém ThDr. Hoffmannovi zřejmě
nebyl velký zájem, protože dle novinové zprávy byl ThDr. Jirák jediným uchazečem. Císař
František Josef I. ho jmenoval do pozice probošta v Jindřichově Hradci dne 23. dubna 1900.
To mu bylo 52 let. Dr. Jirák ihned obdržel gratulaci od tehdejšího starosty JUDr. Václava
Naxery a za jeho blahopřání bezprostředně veřejně v Ohlasu od Nežárky poděkoval. Při
tomto jmenování připomíná tisk mimo jiné jeho přednosti i vlastenectví z doby působení
v Českých Budějovicích. Instalaci probošta vykonal 15.7.1900 sám diecézní biskup Dr. Říha
v přeplněném proboštském chrámu. V roce 1901 oslavil probošt Dr. Jirák se svými kaplany

a farníky „Milostivé léto“, v ulicích města se konaly celkem tři církevní průvody. V letech
1902 a 1904 konali kněží z kongregace redemptoristů v Jindřichově Hradci misie, při
kterých kázali česky i německy.
Dr. Jirák doprovázel budějovického biskupa Martina Říhu na cestě do Říma k papeži a byl
přijat 21. dubna 1902 na osobní audienci u papeže Lva XIII. Při této příležitosti dostal moc
přivézt svým farníkům papežské požehnání, které udělil věřícím bezprostředně na Boží hod
svatodušní. Byl také jmenován domácím prelátem Svatého Otce. Tak získal titul monsignor
– Msgre = Mons.
Staral se svědomitě o svěřený majetek. V roce 1904 byla od evangelijní strany presbytáře
proboštského chrámu odbourána nevzhledná budova „proboštské“ sakristie a pod ní
zrušena proboštská hrobka, pozůstatky v ní pohřebených byly uloženy na hřbitově Nejsv.
Trojice. Současně byly zahájeny opravy interiéru presbytáře farního chrámu, skončeny byly
v roce 1905. S tím se však nespokojil, a tak následující rok, vzhledem k tomu, že opravy
interiéru nebyly povinností patrona, vyzval veřejně i v tisku věřící ke sbírce na opravu
ostatního chrámového vnitřku. Jednalo se o novou výmalbu. Tuto sbírku organizoval
a zveřejňoval v Ohlasu od Nežárky, jak rostou finanční příspěvky. Pro proboštský chrám
pořídil Mons. Dr. Jirák i několik nových bohoslužebných rouch. Ve Stráži nad Nežárkou
světil v zastoupení biskupa ThDr. Martina Říhy hřbitovní kapli a křížovou cestu.
Jako profesionální pedagog, věnoval se i v Jindřichově Hradci školství. Podporoval
studenty, každoročně věnoval finanční příspěvek spolku „Podpora studujících“. Roku 1901
vítal nově jmenovaného ředitele jindřichohradeckého gymnázia Dr. Antonína Deckera.
Zúčastňoval se sjezdů abiturientů zdejšího gymnázia. V roce 1902 přijel na sjezd
abiturientů gymnázia jako proboštův host i ministr Antonín Rezek. Doložena je také
proboštova účast na sjezdu, který se konal o 3 roky později. Opakovaně se zúčastňoval
vánoční nadílky pro chovanky „Spolku paní sv. Ludmily“. V oblasti sociální péče pokračoval
v tradici jindřichohradeckých proboštů a vyhlašoval letitou nadaci manželů Třebických
a celebroval k jejímu přidělování slavnostní mši. Stejně tak vypisoval konkurzy
na Nikodémovu nadaci pro nevěsty. I probošt Jirák pomáhal místní „Jednotě katolických
tovaryšů“. Zúčastnil se například jejich plesu v roce 1902 a v roce 1907. O 4 roky později je
přítomen oslavám 50letého jubilea založení tohoto spolku. Působil i v komunální politice.
Byl členem obecního výboru v roce 1901 a nechybí ani na kandidátce v roce 1906. V tisku
je zveřejněno jeho provolání k narozeninám starosty Naxery a k ukončení jeho funkce
starosty města ve volebním období. V roce 1901 vítá ve městě jako hostitel ministra
rakouské vlády Dr. Antonína Rezka. Z ostatní veřejné činnosti lze připomenout jeho
členství v Měšťanské besedě, účast na plesu Národní besedy. Nechyběl ani na oslavě
památky založení „Jednoty vzájemně se podporujících řemeslníků a živnostníků“ v roce
1902, či na ostrostřelecké slavnosti. Je nutno připomenout, že se přičinil, aby k 1.10.1905
nastoupily do zdejší nemocnice, jako ošetřovatelky, řádové sestry boromejky, které
v nemocnici měly i řádovou kapli, přístupnou při bohoslužbách veřejnosti.
Je však doložena i spornější stránka působení Mons. Jiráka ve městě. Probošt Jirák se
v souvislosti s pohřbem evangelické dívky Marty Jungmannové dostal do nešťastného
sporu s evangelíky. Šlo o vykázání nedůstojného místa na hřbitově Nejsv. Trojice v odlehlé
části vedle pohřbeného sebevraha. Toho se chopil levicový tisk a místní týdeník Štítný.
Následoval cyklus nedělních odpoledních kázání probošta Jiráka na téma protikatolického
hnutí. Jako reakce se objevila okamžitá odezva z evangelické strany, v Chotěboři vytisknuté

Zprávy a oznámení:
Poděkování voličům - výzva k modlitbě
Duchovní správa děkuje všem, kteří se účastnili voleb našich zástupců
do Parlamentu České republiky a při tom postupovali tak, jak nás k tomu ve svém
pastýřském listu nabádali naši Otcové biskupové.
Modleme se, aby dobrý Bůh požehnal naší zemi i všem, kteří byli zvoleni a za naši
vlast nyní převezmou zodpovědnost.

Odpustky pro duše v očistci
Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat
plnomocné odpustky pro duše v očistci už od 25. října, pokud z vážných důvodů
nemohou navštívit hřbitovy a zde se pomodlit za zemřelé v obvyklé době
od 2. do 8. 11. Od 1.11. (Slavnost Všech svatých) odpoledne a po celý den 2.11.
(Vzpomínka na všechny věrné zemřelé) je možno získat plnomocné odpustky pro
zemřelé při návštěvě kteréhokoliv kostela a zde splnit pět podmínek: svátost
smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, modlitba Páně a vyznání
víry.
Od 1. do 8.11. mohou získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším
v očistci ti, kdo navštíví hřbitov a zde se pomodlí za zemřelé a při nejbližší
příležitosti se vyzpovídají, přijmou Tělo Páně a pomodlí se na úmysl Svatého otce.
V Jindřichově Hradci je k tomu možno navštívit městský hřbitov Svatého kříže, ale
i bývalé hřbitovy okolo kostela svatého Václava a Nejsvětější Trojice.

Nepřítomnost P. Gumenického
Od nedělního večera 23. do pátku 27. října bude P. Jozef Gumenický na kněžských
duchovních cvičeních a nebude tudíž přítomen v našich farnostech.

Promítání
Ve středu 25. října zveme všechny zájemce na promítání fotografií a vyprávění
zážitků z cesty do Fatimy, které pro nás připravily pí Krafková a pí Kadlecová.
Sejdeme se po mši svaté v kavárničce na proboštství.

Příprava na biřmování
Podle domluvy se zájemci o biřmování se bude první příprava konat na proboštství
ve čtvrtek 26. října od 19.00 hod. (mladší biřmovanci) a v sobotu 28. října od 18.15
hod. (starší biřmovanci).

v Českých Budějovicích budoucí kněze hebrejštinu a další semitské jazyky, nauku o Starém
zákonu a zejména církevní právo – to byl opravdu profesor ThDr. Alois Jirák jejich
postrachem, jak zaznamenal ve svých vzpomínkách archivář P. František Teplý. Jeho nástup
do Jindřichova Hradce byl krokem do neznáma, neboť v čele žádné farnosti před tím nikdy
nestál. Sice v duchovní správě farnosti pracoval hned po kněžském svěcení, ale jen jako
kaplan v Počátkách a to ani ne 7 let a pak byl povolán do Českých Budějovic, kde 18 let
„opečovával“ bohoslovce, tedy budoucí kněze českobudějovické diecéze a přímo v duchovní
správě tedy nepracoval. A když přišel do J. Hradce, jistě, jako odborník na církevní právo,
dobře teoreticky znal řízení farnosti, praxe ho však postavila před zcela nové situace. V tom
nejzákladnějším mu jistě pomohli tři páni kaplani, mnohé však musel řešit sám, někdy
šťastně, někdy méně šťastně. Jak otcovsky se pan probošt choval ke zdejším kaplanům,
kostelníkům, ministrantům či od roku 1906 k novému regenschorimu a varhaníkovi Kamilu
Voborskému, nebo k jeho předchůdci Karlu Neuwirthovi, to se už asi nikdy nedovíme.
V Jindřichově Hradci před ním vyvstaly nové jevy: existence křesťanů - ale nekatolíků,
naproti nim volnomyšlenkáři s projevy bojujícími nejen proti katolické církvi, ale i proti
samému Bohu. Jako katolický duchovní pastýř považoval za svoji povinnost zamezit
na území farní obce, která mu byla biskupem svěřena do správy, šíření těchto jevů.
Osvědčeným způsobem bylo uskutečnění misií a to v roce 1902 a 1904, eucharistické
adorace, modlitby za farnost a podobně. Pokud se týká křesťanů - nekatolíků, jednalo se
o stoupence evangelické církve kalvínského vyznání. Proti nim, bohužel, vystupoval dosti
tvrdě, ba přímo neeticky, někdy zcela bez jakýchkoliv projevů lásky k bližním. Příkladem
může být to, když omámen a zaslepen předpisy církevního práva, naprosto bez citu, zasáhl
do pohřbení mladého (věk 3,5 roku) děvčete na hřbitově Nejsvětější Trojice, které se
poskvrnilo jen tím, že její rodiče byli předními členy a bohatými mecenáši postupně
vznikajícího sboru evangelické církve v J. Hradci. Tím se natrvalo negativně zapsal
do historie jindřichohradeckých evangelíků, stejně tak jako úderným cyklem kázání, kdy
vykládal katechismus katolické církve ve srovnání s evangelickou věroukou. Svým postupem
snad probošt Jirák přispěl k rozhoření náboženské nesnášenlivosti mezi obyvateli města. Je
však ale také možné, že některým vlažným věřícím – už skoro nevěřícím, tíhnoucím
k bezbožeckému volnomyšlenkářství a propagátorům kremací a jiného nepřátelství
ke katolické církvi, kteří se třeba jen ze zvědavosti vydali do proboštského chrámu
na odpolední kázání, dal podnět, aby se nad sebou zamysleli a začali hledat svou cestou
k Bohu a ke spáse své duše. Nutno je však připomenout, že i evangelíci provokovali, když
třeba 28. 9. 1906, tedy právě na svátek zemského patrona a dědice české země svatého
Václava, slavnostně otevírali novostavbu svého kostela. Na druhé straně kladem Mons.
ThDr. Aloise Jiráka byla jeho vynikající schopnost kazatelská i odbornost v oblasti
církevního práva, rozsáhlá literární činnost, jako dlouholetý rektor českobudějovického
bohosloveckého učiliště zformoval mnoho jihočeských kněží. Byl i rádcem diecézního
biskupa Dr. Martina Říhy, se kterým ho pojilo upřímné přátelství. Nezanedbatelné byly
i jeho charitativní snahy a zásluhu měl i o opravu /výmalbu/ farního proboštského chrámu,
zapojoval se i do veřejného necírkevního života ve městě, podporoval různé spolky
a v neposlední řadě, podle svých sil, možností a znalostí se snažil o co nekvalitnější
duchovní správu zdejší farnosti. Objektivní zhodnocení kladů a záporů jeho působení náleží
pouze spravedlivému Bohu a nemůže být obsahem této práce. Měli bychom však za něho
prosit: Odpočinutí lehké dej mu, Pane, ať odpočívá v pokoji.
K.B

odpovědi na Jirákova kázání. Kolem celé této záležitosti se rozpoutal několikaletý
medializovaný spor. Stížnosti, které z něho vznikly, řešily státní orgány – okresní
hejtmanství, ministerstvo a Správní dvůr soudní. Definitivní rozhodnutí, které nevyhovělo
stížnosti evangelíků, padlo až 28. 7. 1910: „Tímto rozhodnutím je konečně stvrzeno,
že na celém hřbitově, určeném pro uložení zemřelých není žádného hrobu, kterýž by
považován býti mohl za místo neslušné neb dokonce potupující.“ Hrob nebohé dívky zůstal
na svém místě. Vedlejším efektem bylo mnoho vystoupení z katolické církve a následující
konverze k evangelíkům., kteří slavně 28.9.1906 v Jindřichově Hradci, na okraji parku,
otevřeli svůj vlastní kostel. Vztahy mezi katolíky a evangelíky v Jindřichově Hradci byly
pokaženy a urovnávaly se ještě dlouho po smrti probošta Jiráka.
ThDr. Jirák byl mimořádně publikačně činný. Začal vydávat své odborné teologické texty již
v Českých Budějovicích. V letech 1880–1883 publikoval 3 články ve „Sborníku
velehradském“, v letech 1881–1885 14 článků v „Pastýři duchovním“ a na 50 článků mu
otiskl v letech 1878–1906 „Časopis katolického duchovenstva“. Vydal též knižně jeden
z článků v doplněné formě. Přispěl také do almanachu k oslavě jubilea papeže, byl autorem
hesel v Ottově slovníku naučném a několika kasuistických článků v „Pastýři duchovním“.
V době působení probošta Jiráka zemřel 19. března 1903 sešlostí věkem dlouholetý kaplan
senior, zdejší rodák, P. Josef Matoušek. Kaplanem seniorem byl po něm krátce do roku
1905 P. Jan Čáp. Po něm se stal kaplanem seniorem P. ThC. Josef Ledinský.
Ještě na jaře roku 1907 je v novinách uváděn Mons. ThDr. Alois Jirák jako jeden z možných
kandidátů na místo zesnulého (+ 7.2.1907) českobudějovického biskupa Martina Říhy.
Božím řízením se něčeho takového však nedožil. Zcela nečekaně zemřel na proboštství
21.4.1907 ve věku 59 let a 35 let svého kněžství. Jako příčina smrti je dvěma ohledávajícími
lékaři uveden zápal plic. I jeho úmrtí bylo ohlášeno v pražském tisku, i když zde s mylnou
diagnózou mrtvice. Pohřební obřady, které dne 24. dubna začaly v 10 hodin, a ke kterým
se shromáždilo velké množství účastníků, včetně řady místních spolků se svými prapory
a ostrostřelců se svou hudbou, vedl v pontifikáliích Mons. Josef Tumpach, kanovník
pražské metropolitní kapituly u sv. Víta. Z dalších duchovních asistoval budoucí
jindřichohradecký probošt, polní superior ThDr. Václav Cába, tehdejší budějovický
kapitulní vikář (biskupský stolec nebyl obsazen) a budoucí biskup Mons. Josef Hůlka,
budějovický kanovník Jakub Sponar a další duchovní. Oba jindřichohradecké pěvecké
spolky – mužský „Černín“ a ženský „Slávy dcera“ – doprovodily smuteční obřady svým
zpěvem. Na hřbitov šla v průvodu správa města v čele s proslulým a dlouholetým starostou
JUDr. Václavem Naxerou a také stařičká matka zesnulého, která svého syna přežila. Ve 12
hodin byla rakev uložena na tradičním místě odpočinku jindřichohradeckých proboštů,
na hřbitově Nejsvětější Trojice. Osobní pokoru zesnulého dosvědčuje citace z jeho závěti
v dobovém tisku, kde vyslovuje dr. Jirák svou omluvu všem, kterým kdy ublížil.
(tolik text Bc. Mgr. Lucie Šimkové, rozené Vlasákové)
Odkazy na citovanou literaturu k výše uvedenému textu /str. 40 – 47/ i na celou velmi
pěknou bakalářskou práci její výše uvedené autorky, viz na internetu:
https://theses.cz/id/oh3ztt/downloadPraceContent_adipIdno_17172

(Dodatek: Prosba o odpuštění a omluva všem, kterým kdy ublížil, je tradiční součástí
kněžské závěti. Rozhodně to však není jen nějaká formalita. I kněz je jenom člověk s klady
i zápory, navíc osoba veřejně činná. Probošt Jirák si zřejmě byl vědom toho, že je někdy
člověkem /knězem/ „tvrdého“ srdce, což se např. projevilo, už když vyučoval a zkoušel

