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16. června 2019 

 

 

Jmenování nového probošta 
 

Diecézní biskup Mons. ThDr. Vlastimil Kročil  
rozhodl dekretem ze dne 7. června 2019 

  
obsadit funkci jindřichohradeckého probošta 

  
uprázdněnou od roku 2012.  

Třicátým jindřichohradeckým proboštem jmenoval  
ke dni 14. srpna 2019  

dosavadního administrátora farnosti  
 

P. Mgr. Ivo Prokopa  
 

K slavnostní instalaci určil diecézní biskup  
předvečer Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, tedy středu 14. 8. 2019, 

kdy při pontifikálních nešporách od 18.00 hod. v proboštském kostele 
uvede P. Prokopa do funkce.  

Všichni farníci jsou srdečně zváni na tento vzácný liturgický obřad, který 
se u nás naposledy konal v roce 1995  

při jmenování pana probošta Václava Habarta,  
jenž též přislíbil svoji účast.      

 

Po 17. 6.            P 
 

Za smíření v rodině  
a šťastnou hodinu smrti 

Po 24. 6.      P Za poutníka 
 
 

Út 18. 6.             K 
 

Za pana Iva a jeho 
příbuzné a blízké 
 

Út 25. 6.       K 
 

Za † Věru Švarcovou  
a celou rodinu 
 

St 19. 6.              P 

 

Za živé a † z celé rodiny 
a za Boží požehnání  

St 26. 6.       P Za † rodiče Plachých, 
jejich děti, vnoučata  
a pravnoučata 

Čt 20. 6.        P !!!   
 

Za Drahomíru 
Fajmanovou 
 

Čt 27. 6.       K Za živé a † z celé rodiny  
a za Boží požehnání 

Pá 21. 6.             P     
 

8.00 !!!  
Za rodinu Klanů 
 

Pá 28. 6.       P  Za † Jaroslava Petráka  
a rodiče 
 

So 22. 6.             P 

 

Za rodinu Friedbergerů So 29. 6.        Lodhéřov 15.00: 
Za Boží požehnání pro 
celou rodinu 
(v JH mše není) 

Ne 23. 6. 
 
 
12. neděle  
v mezidobí 

P: Za farnosti  
 
 
Kostel sv. Jana Křtitele 
18.00: Na dobrý úmysl 

Ne 30. 6.  
 
 
13. neděle  
v mezidobí 

P: Za farnosti 
K:  Za Jana a Antonii 
Liškovy, Ladislava Petrů, 
Karla a Marii Eliášovy, 
Antonína Tetivu a duše 
v očistci 

  



O Otčenáši – Otec nás všech  

Katecheze papeže Františka z 13. února, aula Pavla VI. 

Pokračujme na naší cestě za lepším osvojením si modlitby, kterou nás naučil Ježíš. 
Je třeba se modlit, jak nás to naučil. 

Řekl nám: když se modlíš, ztiš se ve své komůrce a stranou světa se obrať k Bohu 
oslovením „Otče!“. Ježíš chce, aby Jeho učedníci nebyli pokrytci, kteří se stavějí k modlitbě 
na náměstích, aby je lidé mohli obdivovat (srov. Mt 6,5). Ježíš nechce přetvářku. Pravá 
modlitba se koná v tajnosti svědomí, v srdci, které je neproniknutelné a kam vidí pouze 
Bůh. Já a Bůh. Modlitba uniká přetvářce, Bohu nelze nic předstírat. Před Bohem to nelze, 
neexistuje trik, mající takovou moc. Bůh nás zná v nahotě našeho svědomí, nelze před Ním 
nic fingovat. Kořenem dialogu s Bohem je mlčenlivý dialog, podobný zkříženým pohledům 
dvou zamilovaných. Člověk a Bůh zkříží své pohledy, a to je modlitba. Dívat se k Bohu 
a nechat Jej pohlédnout na sebe – to je modlitba. Někdo se možná podiví: „Nemám tedy 
nic říkat, otče?“ Hleď k Bohu a nechej Jej hledět na sebe. To je modlitba, krásná modlitba! 

A třebaže je modlitba učedníka důvěrná, přece neupadá do intimismu (srov. Evangelii 
gaudium, 262). V tajnosti svědomí křesťan neponechává svět za dveřmi svojí komůrky, 
nýbrž nese si v srdci lidi, situace, problémy a spoustu věcí; do modlitby patří všechno. 

V textu Otčenáše je jeden zarážející nedostatek. Kdybych se vás zeptal jaký, nebude 
snadné odpovědět. Chybí jedno slovo. Přemýšlejte všichni, co chybí v Otčenáši. Jedno 
slůvko, které v naší době - ale nejspíš v každé - všichni velice zohledňují. Jaké slovo chybí 
v Otčenáši, který se denně modlíme? Abychom si ušetřili čas, řeknu vám jej já: chybí slovo 
„já“. Nikde není „já“. Ježíš učí, abychom v modlitbě měli na rtech slovo „Ty“, protože 
modlitba je dialogem: posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá. „Já“ nikoli, to 
nejde. A potom přechází ke slovu „my“. Celá druhá část Otčenáše je skloňována v první 
osobě množného čísla: „chléb náš vezdejší dej nám dnes, odpusť nám naše viny, 
neuveď nás v pokušení, zbav nás od zlého“. Dokonce i ta nejzákladnější lidská potřeba, 
jakou je prosba o pokrm na utišení hladu, je v plurálu. V křesťanské modlitbě nikdo neprosí 
o chléb pro sebe: chléb můj vezdejší dej mi dnes. Nikoli, nýbrž: chléb náš dej nám, všem 
chudým světa. Nezapomínejme, že chybí slovo „já“. Modlitba užívá slov „ty“ a „my“. To je 
správné Ježíšovo učení. Nezapomínejte na to. 

Proč? Protože v dialogu s Bohem není prostor na individualismus. Nevystavují se 
na odiv problémy, jako kdybych na světě byl pouze já. K Bohu nestoupá modlitba, která by 
nebyla modlitbou společenství bratří a sester, nás. Jsme ve společenství, jsme bratři 
a sestry, jsme lid, který se modlí, „my“. Kdysi se mne jeden vězeňský kaplan zeptal: »Otče, 
co je protikladem slova „já“. « Odpověděl jsem naivně: „ty“. On mi však řekl: »Takto začíná 
válka. Proti „já“ stojí „my“. Pokoj je společný nám všem. « Takto krásně mne poučil onen 
kaplan. 
V modlitbě si křesťan nese všechny těžkosti lidí, s nimiž žije. Když se den chýlí ke konci, 
sděluje Bohu bolesti, které prožil; klade před Něho tváře přátel i nepřátel, které nezahání 
jako nějaké  nebezpečné roztržitosti. Jestliže si někdo nevšimne, že kolem něho jsou trpící 
lidé, nesoucítí s pláčem chudých a na všechno si zvykl, pak to znamená, že jeho srdce je 
jaké? Chřadne? Ještě hůře: je z kamene. V tomto případě je třeba prosit Pána, aby se nás 
dotknul svým Duchem a obměkčil naše srdce. „Pane, obměkči moje srdce.“ To je krásná  

 
probošt Antonín Haberein (1803 – 1822), který po těžkém úrazu nemohl chodit, byl 
v červenci 1822 přemístěn do budovy proboštství a zde na židli přenášen z místnosti 
do místnosti, aby si vše opravené prohlédl. Nakonec byl přenesen na postel do své nové 
ložnice, kterou již neopustil. 14. října mu kaplan P. Josef Claudius udělil svátost pomazání 
nemocných a podal Tělo Páně, 16. října 1822 probošt Haberein v dosud ještě rozestavěné 
budově proboštství zemřel. Probošt Antonín Haberein zemřel v dluhách. V roce 1811 totiž 
vyvrcholily finanční problémy rakousko-uherské monarchie velkým státním bankrotem, 
který zdejší farnosti způsobil velkou škodu a škodu způsobil i na soukromých finančních 
prostředcích pana probošta. Veškerá cena peněz klesla na pětinu, čímž utrpěly zejména 
dlouhodobé mešní nadace. Protože výrazně zdražily všechny potraviny a měnová reforma 
postihla všechno obyvatelstvo, snížila se i výše sbírek v kostele. Další měnová reforma 
přišla v roce 1816. Toto vše mělo vliv na to, že, jak již bylo uvedeno výše, až do roku 1821 
ležela budova proboštství v sutinách, pak teprve byl postaven nový krov a položena 
tašková krytina, aby do fary dále nezatékala dešťová voda. Dokončení opravy pak ze svých 
soukromých finančních prostředků zaplatil nástupce probošta Habereina probošt Vojtěch 
Benedikt Juhn (1826 – 1843).  Přesný rok, kdy byl nad vjezdem do budovy zasazen 
reliéfový znak proboštství, není znám.  

  
Dalším farním objektem, který požár v roce 1801 poškodil, byl proboštský dvůr, 

nacházející se pod františkánským klášterem. Majetkem farnosti byl od roku 1634. Zde byl 
ve stájích chován hovězí dobytek a jiná hospodářská zvířata, včetně koní pracujících 
na polích. Krmivo pro zvířata bylo skladováno v přilehlých stodolách. Zde byla také 
„garážována“ tehdejší zemědělská „mechanizace“ (vozy, nářadí) a zde se také v pracovní 
dny ráno scházeli manuální pracovníci a pracovnice a odtud vycházeli k práci na polích 
tam, kam jim šafář přikázal. Dvůr v roce 1744 vyhořel, ale byl zase obnoven. Jak již bylo 
zmíněno, znovu vyhořel při požáru města v roce 1801 a byl zase obnoven a fungoval 
do druhé světové války. Tento objekt, kdy už od roku 1949 formálně nepatřil katolické 
farnosti, byl zrušen až ve 2. polovině 20. století, kdy přes něj byla postavena silnice – 
Miřiovského ulice a ve zbytku stavební části byla provozována autodílna a také autobazar. 
Zatímco dříve na polích, rybnících i v lesích proboštství, prostřednictvím svých 
zaměstnanců, přímo hospodařilo, v 19. a ve 20. století byly tyto majetky pronajímány 
a fara z nich měla finanční příjem. Na pronájem proboštského dvora pod klášterem býval 
vyhlašován konkurz, s jeho vítězem byla sepsána nájemní smlouva a v ní přesně 
stanoveno, kolik nájemce ročně proboštství zaplatí, bez ohledu na to, jestli byl pro 
zemědělskou výrobu rok příznivý anebo nepříznivý. Byl-li příhodný, měl nájemce zisk, byl-li 
nepříznivý, měl osobní ztrátu. Proboštský dvůr byl spolu s lesy významným hospodářským 
zázemím farnosti 

O vyhoření proboštského chrámu v roce 1801 a jeho opravě bude další díl tohoto 
seriálu. 
          
 pokračování příště 
        zpracoval Karel Bajer 

 



 
OZNÁMENÍ 

Slavnost Těla a Krve Páně 

Slavnost Těla a Krve Páně s eucharistickým průvodem oslavíme ve čtvrtek 
20. června od 18.00 hod. v proboštském kostele. V klášterním kostele v tento den 
mše sv. mimořádně nebude. Zveme do průvodu především děti, aby sypaly kvítka 
na cestu, po níž půjde Nejsvětější svátost oltářní. Prosíme také o účast všechny 
akolyty a ministranty, aby se liturgie mohla konat opravdu důstojně a slavnostně. 
 

Mše v pátek 21. června 
Bude sloužena mimořádně již ráno od 8.00 hod. v proboštském kostele. Důvodem 
je večerní oslava čtyřicátin otce Jozefa ve Strmilově. 

 
Sbírka na diecézi 
V neděli 23. 6. budou kostelní sbírky určeny na potřeby naší českobudějovické 
diecéze. 
 

Mše u sv. Jana Křtitele 
V předvečer slavnosti Narození sv. Jana Křtitele v neděli 23. 6. bude sloužena mše 
sv. v bývalém minoritském klášterním kostele sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici. 
Mše začne od 18.00 hod. Mše v kostele sv. Kateřiny nebude. 
 

Františkánské společenství 
Přátelé františkánského řádu se sejdou na proboštství v úterý 25. května od 15.30 
hod. Mši sv. v klášteře bude sloužit od 18.00 hod. františkán otec Eliáš. 
 

Pouť v Lodhéřově 
Rád bych i letos pozval jindřichohradecké farníky na pouť ke cti sv. apoštolů Petra 
a Pavla do kostela v Lodhéřově. Poutní mše sv. tam bude sloužena v sobotu 29. 6. 
od 15.00 hod. Z důvodu této bohoslužby nebude večerní mše sv. v Jindřichově 
Hradci.  Intence Za Boží požehnání pro celou rodinu bude odsloužena v Lodhéřově. 
 

Kněžská výročí 
18. 6. – P. Václav Habart, 29. probošt jindřichohradecký (1993 – 2012) – dožívá se 
věku 79 let 
23. 6. – P. Ivo Prokop – v J. Hradci od 2016 – dožívá se věku 49 let 
24. 6. – P. Pavel Lev Eliáš, OFMCap. farní vikář v J. Hradci 2006 – 2009 – 30. výročí 
kněžského svěcení 

27. 6. – P. Karel Vrba, administrátor proboštství 1900 – 1993 – 48. výročí 
kněžského svěcení 
29. 6. – P. Ivo Prokop – 17. výročí kněžského svěcení 
30. 6. – P. Ivo Valášek, administrátor proboštství 2012 – 2016 – 29. výročí 
kněžského svěcení. 
 
Příští farní zpravodaj č. 13-14/2019 vyjde 30. 6. na období 30. 6. až 28. 7. 
 

 
Nástin hospodářského zabezpečení církve  

na příkladu jindřichohradecké farnosti 
8. část 

V minulém díle seriálu jsme se dostali k velkému požáru města Jindřichova Hradce 
v roce 1801, který způsobil veliké škody na majetku soukromém, městském i církevním, 
tedy farním i řádovém (františkáni). Byla to největší živelná pohroma v dějinách města. 
Proto se tím budeme více zabývat, hlavně v souvislosti s majetkem zdejší farnosti, zejména 
podle podání téměř očitého svědka pohromy, kaplana P. Josefa Štěpána Claudiuse 
(narozen 5. 3. 1777 v J. Hradci, zde prožil mládí a studoval, takže město a jeho památky 
dobře znal a mohl srovnávat stav před požárem a po požáru, bohosloví studoval v Praze, 
na kněze vysvěcen 26. 10. 1800, krátce pak kaplanem v Bernarticích a od 30. 7. 1801 /72 
dní po vzniku požáru města/ ustanoven kaplanem ve svém rodném Jindřichově Hradci, kde 

prožil celý svůj další 
kněžský život /56 let/, 
zemřel 20. 5. 1857). 
O požáru pojednává také 
P. František Rull v publikaci 
„Monografie města Hradce 
Jindřichova“ (vyšlo 1875), 
vzpomínku na požár před 
100 lety napsal zámecký 
archivář František Tischer 
a ta vyšla v týdeníku „Ohlas 
od Nežárky“ 18. 5. 1901 
a informace o požáru jsou 
též v knihách (7 dílů) 
„Dějiny města Jindřichova 
Hradce“ od archiváře 
P. Františka Teplého 
a v „Soupisu památek 
jindřichohradeckého 
okresu“ od Dr. Josefa 
Nováka.   



 
Oheň vznikl 19. května 1801 na hlavním náměstí v domě č. p. 159/I. (proti nynější 

restauraci „Zlatá husa“). Na náměstí se ten den konal výroční trh, proto zde stály 
jarmareční prodejní stánky. V několika minutách po vzniku požáru již hořely střechy 
okolních domů i jarmareční stánky a z náměstí se tak stalo ohnivé moře. Oheň se šířil tak 
rychle, že ho v podstatě nebylo možno ani hasit, Chytaly další a další domy s renesančními 
a barokními průčelími po obvodu náměstí, včetně radnice, shořela i hasičská stříkačka 
a jen stěží se podařilo zachránit zámek, pivovar a mlýn. Silný vítr, který foukal od západu, 
hnal plameny do Svatojánské ulice a směrem k Novému městu, k františkánskému areálu 
a pod něj až k mostu přes řeku Nežárku. Udává se, že oheň trval tři dny a tři noci a ještě 
po šesti týdnech ojediněle někde doutnaly oharky. U kamenných domů shořela střecha, 
oheň se dostal na půdu, prohořela trámová podlaha a tedy současně strop v l. poschodí. 
Pokud měly domy klenuté přízemí, to bylo požárem poškozeno jen minimálně. Žár však 
někdy jistě poškodil i horní části zdí, jak můžeme vidět na obrázku (ostrostřelecký terč, 
namalovaný v roce 1901 podle fantazie malíře K. Nováka). Oheň zničil 318 objektů a přímo 
při něm zemřelo 29 farníků, většinou uhořením a ti, co se schovali do sklepů, zemřeli 
udušením kouřem. Za několik dní zemřela ještě 30. oběť, starý kněz řádu františkánů, který 
nemocen ležel ve své cele a nepozoroval žádné nebezpečí, dokud požár nezachvátil dveře 
místnosti. Až když poznal, že vše okolo hoří, vyskočil z okna v 1. poschodí, zlomil si nohu, 
zůstal ležet, padaly na něj oharky z hořící budovy kláštera a na následky zranění za několik 
dní zemřel. Kvůli napoleonským válkám, kdy městem prošlo mnoho vojska, postupovaly 
opravy vyhořelých domů jen velmi pomalu.   
 

Jak již bylo výše uvedeno, požár vážně poškodil majetek farnosti.  
Nejméně byl poškozen kostel sv. Jana Křtitele, kde plameny rychle přeběhly střechu, 

takže shořel jen krov a kostelní věž nad kaplí sv. Mikuláše, kde byly poškozeny zvony, avšak 
oheň se nedostal dovnitř kostela. Žárem se v klenbě kostela vytvořily trhliny. Proto byla 
klenba napřed podepřena a pak vyztužena železnými sponami. Bohoslužby se po požáru 
nejprve konaly v zámecké kapli Ducha Svatého, ale již v září 1801 mohly být farní 
bohoslužby na dlouhou dobu přeloženy do opraveného kostela sv. Jana Křtitele, kam byl 
ze zámecké kaple také přenesen figurální relikviář s ostatky patrona města sv. Hippolyta. 

 
Pokud se týká budovy proboštství, tam shořela střecha s krovem, oheň zřejmě 

trámovým stropem prohořel do 1. poschodí, kde zničil veškeré vybavení místností. 
Zejména  křídlo proboštství proti kostelu dopadlo zřejmě podobně, jako na výše uvedeném 
obrázku domy na náměstí. Žárem zdi tak popukaly, že je bylo nutno v rámci rekonstrukce 
z velké části rozebrat a pak stavět znovu. V křídle proboštství v Liliové ulici, kde v přízemí 
v některých místnostech je strop sklenutý polokruhovými klenbami, se oheň nedostal. 
Snad díky tomu nebyly požárem zničeny staré archiválie. Dvacet let bydlel probošt 
a kaplani v nájmu v soukromých domech. Kvůli napoleonským válkám se oprava budovy 
proboštství stále odkládala. Teprve až v roce 1820 bylo započato s rozsáhlou opravou, 
spočívající v podstatě hlavně téměř v nové stavbě křídla proboštství proti kostelu, původně 
s barokním jádrem, které nově dostalo empírové průčelí. V roce 1821 byla budova 
opatřena novým krovem, střešní krytinou a částečně upravena k obývání. Když v roce 1822 
Matice náboženská odmítla dále platit nájem duchovních v soukromých bytech, tehdejší  

modlitba: „Pane, obměkči moje srdce, aby chápalo a bralo na sebe všechny problémy 
a všechny bolesti druhých.“ Kristus nepřecházel kolem ubohostí  světa bez pohnutí. 
Pokaždé když postřehnul něčí samotu, nějakou bolest těla i ducha, zakusil mocný soucit, 
takový, jaký vnímá ve svých útrobách matka. Tento soucit – nezapomeňme na toto tak 
křesťanské slovo – je klíčovým slovem evangelia. Je tím, co přiměje milosrdného 
Samaritána přistoupit k raněnému člověku ležícímu u cesty, na rozdíl od těch druhých, 
jejichž srdce bylo tvrdé. 

Můžeme si klást otázku: Jsem ve své modlitbě otevřen volání blízkých a vzdálených? 
Anebo považuji modlitbu za jakýsi druh anestetika, abych mohl být klidnější? Kladu otázku, 
a každý ať si odpoví sám. V tomto druhém případě bych byl obětí hrozného nedorozumění. 
Moje modlitba by už nebyla křesťanská, protože plurál, kterému nás Ježíš učí, mi 
nedovoluje mít pokoj sám a umožňuje mi cítit odpovědnost za moje bratry a sestry. 

Jsou lidé, kteří zdánlivě nehledají Boha, ale Ježíš nás nechává modlit se také za ně, 
protože Bůh tyto lidi hledá nejvíc ze všech. Ježíš nepřišel kvůli svatým, nýbrž kvůli 
nemocným (srov. Lk 5,31), to znamená pro všechny, protože, kdo se domnívá, že je zdravý, 
ve skutečnosti není. Usilujeme-li o spravedlnost, nepovažujme se za lepší než druzí. Otec 
dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré (srov. Mt 5,45). Otec má rád všechny! 
Učme se od Otce, který je stále dobrý ke všem, na rozdíl od nás, kteří dokážeme být dobří 
jenom k někomu, kdo mi vyhovuje. 

Bratři a sestry, svatí i hříšníci, všichni jsme bratry milovaní tímtéž Otcem. A na sklonku 
života budeme souzeni podle lásky, podle toho, jak jsme prokazovali lásku. Nejenom 
sentimentální lásku, nýbrž soucitnou a konkrétní podle evangelního pravidla, které si 
pamatujte: »Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších, pro mne jste 
udělali« (Mt 25,40). Tak praví Pán. 

Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz 
 

 
Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 

Nedělní cyklus čtení C, třetí a čtvrtý týden žaltáře v Breviáři 
 
Neděle   16. 6. – slavnost Nejsvětější Trojice 

Středa  19. 6.  – památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa  
Čtvrtek  20. 6.  – slavnost Těla a Krve Páně 
Pátek  21. 6.  – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 
Sobota  22. 6.  – památka sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků 

Neděle  23. 6.  – 12. neděle v mezidobí 

Pondělí  24. 6.  – slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
Úterý  25. 6.  – památka sv. Ivana, poustevníka 
Středa  26. 6. – památka sv. Jana a Pavla, mučedníků 
Čtvrtek  27. 6.  – památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa 
Pátek  28. 6. – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
Sobota  29. 6.  – slavnost sv. Petra Pavla, apoštolů 

Neděle  30. 6.  – 13. neděle v mezidobí 


