Úmysly mší sv. od 12. do 25. srpna 2019

15-16/2019

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 12. 8.

P Na dobrý úmysl a za
celou rodinu

Po 19. 8.

P Za Charitu v J. Hradci

Út 13. 8.

K Volná intence

Út 20. 8.

K Volná intence

St 14. 8.

P 8.00: Za †
jindřichohradecké
probošty

St 21. 8.

P Volná intence

Čt 22. 8.

K Za Boží požehnání
pro dceru
k narozeninám
a celou rodinu

Pá 16. 8.

P Za rodinu Fürstovu,
Valentovu, Hruškovu,
Klímovu a d. v o.

Pá 23. 8.

P Volná intence

So 17. 8.

P Za Františka a Marii
Andělovy a rodinu
Moudrých

So 24. 8.

P Volná intence

20. neděle
v mezidobí

P: Za farnosti
K: Za Boží požehnání
pro celou rodinu

28. července 2019

Uvítání a pozvání

Čt 15. 8.
P Za † rodinu Škrdlovu
Slavnost
a Vondráškovu
Nanebevzetí
Panny Marie

Ne 18. 8.

XXIV. ročník

Ne 25. 8.

P: Za farnosti
K: Volná intence

21. neděle
v mezidobí
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Redakce: P. Ivo Prokop, paní Eva Hejdová, pan Karel Bajer st.
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V minulém čísle Zpravodaje jsem se loučil s P. Gumenickým a děkoval za jeho
tříletou službu v našich farnostech. Nyní už mohu s potěšením uvítat nového
farního vikáře P. Jana Turka a popřát mu, aby také jeho služba přinesla mnoho
užitku a radosti jak farníkům, tak i jemu samotnému, a aby nás při společném
putování k Bohu dokázal obohatit svými dary, schopnostmi i svým příkladem
a modlitbou. Věřím, že mu v jeho náročných úkolech pomůžete jak modlitbou, tak
i konkrétními skutky, a že se všichni navzájem brzy sžijeme a spřátelíme.
Velmi rád bych Vás všechny také pozval na svoji proboštskou instalaci, která se
uskuteční na den přesně tři roky po mém příchodu do Jindřichova Hradce. Bude to
ve středu 14. 8. při prvních nešporách Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie od
18.00 hod. Při této příležitosti zde poprvé oficiálně uvítáme diecézního biskupa
Mons. Kročila, který díky svému někdejšímu působení v kaplanské službě na
zdejším proboštství dobře zná a má rád naše město.
Skončí tak sedm let trvající provizorní správa farnosti administrátory a farnost
opět dostane faráře, tak jak to předepisuje církevní právo. Téměř čtyři sta let starý
čestný titul proboštství, kterým papež vyznamenal jindřichohradeckou farnost,
nám připomíná duchovní i světský význam města Jindřichova Hradce. Je nejen
historickým dědictvím, ale i závazkem, abychom tuto farnost nadále udržovali
opravdu živou, užitečnou pro okolí, s krásnou liturgií, dobrými vzájemnými vztahy,
účinnou charitou i vzděláváním ve víře. Snažilo se o to všech dosavadních 29
jindřichohradeckých proboštů, z nichž P. Habarta a jeho skvělé působení máme
dosud v dobré paměti. Budu se o to s Boží pomocí a s vaší přímluvnou modlitbou
snažit i já.

Zaujalo mne, jakou důležitost mezi úkoly, které kdysi papež Urban VIII.
ve zřizovací listině uložil jindřichohradeckým proboštům, kladl na to,
aby slavnostně žehnali. Tedy, aby zprostředkovávali a vyprošovali Boží podporu
a pomoc městu, kraji, jednotlivým farníkům. Poznávali starosti jednotlivců, rodin
či obcí a modlili se za ně, povzbuzovali, předkládali Bohu jejich snahy, potřeby
a touhy. Myslím si, že právě v tom je i dnes hlavní úkol zdejší duchovní správy
a osobě probošta.
Velmi si vážím biskupovy důvěry a veškeré vaší pomoci, díky níž se mohu těšit,
že nezůstaneme jen u čestného titulu a ozdob liturgického oblečení, ale využijeme
věci nové i staré „ke cti a slávě Boží a k spáse duší“. Tak, abychom v roce 2025,
až budeme slavit čtyřsté výročí vzniku proboštství, nemuseli se jen smutně dívat
do slavné zmizelé minulosti, ale mohli mít radost z toho, co se ve farnosti i celém
městě daří.
Ještě jednou vás všechny srdečně zvu, těším se na vás a velice prosím
o modlitbu.
P. Ivo Prokop

Co pomáhá k dobrému?

Úmysly mší sv. od 29. července do 11. srpna 2019
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 29. 7.
Út 30. 7.

P Na poděkování za Boží
Po 5. 8.
vedení
Za † Kristýnu a Františka Út 6. 8.
K Šimkovy

K Za zemřelé

z obou rodin

St 31. 7.

P Za Boží požehnání

St 7. 8.

P Za Boží ochranu

Čt 1. 8.

K Za dary Ducha Svatého

Čt 8. 8.

K Na dobrý úmysl

Pá 2. 8.

P Za rodiče a jejich
nenarozené děti

Pá 9. 8.

P Za † MUDr.
Františka
Lobkowicze a jeho
rodinu
P Za požehnané a
šťastné manželství

Drazí bratři a sestry,
měl jsem napsat něco o sobě. Asi by se to na uvítanou slušelo. Současně si však
uvědomuji, že moje osoba a osobní historie není vůbec důležitá a biskup mě
do Jindřichova Hradce neposlal hlásat sebe, ale Krista. Co tím zamýšlí Duch svatý,
musíme ovšem objevovat společně: Kněz je totiž poslán hlásat Slovo Boží
konkrétnímu (farnímu) společenství a současně jsou ti samí lidé povoláni pomáhat
v duchovním růstu svým kněžím. Můžeme být tedy vzájemným darem i kamenem
úrazu. Zároveň společně věříme v Boží prozřetelnost plnou milosti a pravdy. Jsem
totiž přesvědčen, že všechno napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha (Řím
8,28).
I když vím, že by to možná mnohé zajímalo, nehodlám věnovat tyto řádky svému
vlastnímu životopisu. Samozřejmě, že se mě můžete kdykoliv na cokoliv zeptat,
nebo uspořádat besedu na faře. Můžete se ke mně pozvat na kávu, nebo pozvat
naopak mě. Opravdu rád se setkávám s lidmi, i když mnohdy v tom nejsem nijak

P Volná intence

So 3. 8.

17.00 K: Za smír a více
lásky a pochopení
v rodině

So 10. 8.

Ne 4. 8.
18. neděle
v mezidobí
(v J. Hradci
slavnost
Porciunkule)

8.00 K: za farnosti
9.30 K: Za rodiče
Petrášovy
A bratra Ladislava
11.00 K: Za † Bohunku
Hofmanovou a Jiřího
Grosse s rodinou

Ne 11. 8.
19. neděle
v mezidobí

P: Za město
Jindřichův Hradec
a všechny jeho
obyvatele
K: Volná intence

Františkánská výročí
810 let – 1209 – Vznik řádu menších bratří: sv. František sepsal jednoduchá
řeholní pravidla a vydal se do Říma k papeži Inocencovi III. Ten zprvu jejich
schválení odmítl, ale posléze je přece schválil a tak umožnil vznik Řádu menších
bratří. Doplněnou řeholi pak potvrdil papež Honorius III.
800 let – 1219 – František z Assisi během páté křižácké výpravy vstoupil
do nepřátelského tábora v naději, že se mu podaří obrátit egyptského sultána
Malika al-Kamila na křesťanství a také doufal, že se mu podaří ukončit násilí
křižáckých výprav. František, jako misionář, hlásal sultánovi evangelium. Ten byl
Františkem tak zaujat, že ho navzdory všem zvyklostem nenechal ani mučit ani
popravit, ale v pokoji ho propustil a františkánům povolil svobodně působit ve
Svaté zemi.
80 let – 1939 – konal se ve františkánském klášterním kostele sv. Kateřiny
koncert duchovní hudby. Výtěžek byl určen na opravu klášterních budov a varhan.
I když to bylo v době Protektorátu, na přání kvardiána P. Ludvíka Spurného byl
koncert ukončen hymnou „Kde domov můj“ a svatováclavským chorálem.
Kvardián P. Spurný byl 2. 9. 1939 zatčen a celou 2. světovou válku prožil
v koncentračních táborech.
70 let – 1949 – 7. 7. zemřel kvardián P. Otto Jakub Hamerník, který se mimo
jiného v letech 1947–1949 zasloužil o pořízení 3 nových zvonů, generální opravu
a podstatné rozšíření varhan od jedné boční stěny klášterního kostela ke druhé
i o krásné jesličky. Pochován je na hřbitově u sv. Václava.
70 let – 1949 – zatčeni zdejší františkáni P. Fabián Jelšík a bratr Romuald Hlaváč
a v roce 1950 odsouzeni k trestu vězení za napomáhání k neúspěšnému pokusu
o ilegální přechod státní hranice do Rakouska dvěma mladíkům, kterým před tím
v klášteře poskytli nocleh i stravu a opuštění republiky jim neúspěšně
rozmlouvali...
70 let – 1949 – naposledy františkáni, bydlící ve svém jindřichohradeckém
klášteře, organizovali a slavili, jako každoročně 2. srpna, poutní slavnost
„Porciunkule“. V dubnu 1950 byli nedobrovolně odtud odvezeni a již se do
zdejšího kláštera nikdy natrvalo nevrátili. Můžeme si vážit toho, že po roce 1989,
právě o slavnosti Porciunkule, k nám nějaký kněz františkánského řádu, jako
výpomoc, zavítá a tak navazuje na to, co nám zde jeho dávní předchůdci zanechali.
Bez existence františkánského kláštera by v Jindřichově Hradci nikdy žádná
poutní slavnost Porciunkule v kostele sv. Kateřiny ani v ulicích města nebyla.
K.B.

iniciativní. Je vskutku důležité se mezi bratřími a sestrami setkávat a poznávat.
Ještě důležitější je pak skrze tato setkání mezi lidmi poznávat Krista, jeho
přítomnost v nás i v druhých. V každém setkání dvou (a více) křesťanů (i bez
kněze), má být stále více znát přítomnost Ježíšova. Jen taková setkání přinášejí
do našeho života a do života našich bližních radost a pokoj, které svět (ani my
sami) nemůže dát a, Bohu díky, ani vzít. Jen setkání naplněné modlitbou, účastí (to
je opravdovým nasloucháním celým srdcem i myslí), přítomností Ducha svatého
a životním postojem otevřeným zcela pro plnění Boží vůle, nás může posunout
blíže k naplnění našeho života smyslem a trvalým štěstím.
Nemyslím, že bych to uměl, nebo že bych mohl být pro někoho duchovním
vzorem, přesto že bych asi alespoň trochu měl být. Proto je dobré skutečně
prožívat, že do Božího království jdeme všichni společně - i když s různým
povoláním. Poslání máme všichni stejné: Naplnit to, co jsme přijali již ve křtu
svatém.
Ježíš Kristus, náš Pán, používá ve svých podobenstvích také příklady vyloženě
špatných lidí, jako pozitivní povzbuzení. Proto věřím, že mé působení mezi vámi
může pomoci vašemu ještě většímu sblížení s Ježíšem. Zároveň také není
vyloučeno, že svatost vašeho života, pohne i mně samotného k obrácení.
Rozhodně se těším na cestu do Otcova domu, kterou z jeho milosti můžeme jít,
alespoň kousek, společně.
Ať vám na této cestě Bůh žehná a učiní si domov i ve vašich srdcích.
P. Jenda Turek

Z liturgického kalendáře:
Nedělní cyklus čtení C, první cyklus feriálního lekcionáře.

Neděle 28. 7. – 17. neděle v mezidobí
Pondělí 29. 7. – památka sv. Marty
Středa 31. 7. – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Čtvrtek 1. 8. – památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve
Pátek 2. 8.
– památka Bl. Panny Marie Andělské z Porciunkuly
Neděle 4. 8. – 18. neděle v mezidobí
(ve františkánském kostele sv. Kateřiny slavnost Porciunkule)
Úterý 6. 8.
Čtvrtek 8. 8.
Pátek 9. 8.

– svátek Proměnění Páně
– památka sv. Dominika, kněze
– svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy
Sobota 10. 8. – svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Neděle 11. 8. – 19. neděle v mezidobí
(v proboštském kostele v J. Hradci oslava sv. Hippolyta, patrona města)
Úterý 13. 8. – památka sv. Ponciána, papeže a Hippolyta, kněze, mučedníků
Středa 14. 8 – památka sv. Maxmiliána M. Kolbeho, kněze a mučedníka
Čtvrtek 15. 8. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek
(kdo nemá vážnou zábranu, měl by se dnes účastnit mše svaté
Neděle 18. 8. – 20. neděle v mezidobí
Úterý 20. 8.
Středa 21. 8.
Čtvrtek 22. 8.
Sobota 24. 8.

– památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
– památka sv. Pia X., papeže
– památka Panny Marie Královny
– svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Neděle 25. 8. – 21. neděle v mezidobí

Oznámení
Porciunkulový úklid
Chtěli bychom požádat o účast při úklidu a zdobení klášterního kostela sv. Kateřiny
před porciunkulovou slavností. Úklid se uskuteční v pondělí 29. 7. od 13.00 hod.
Předem velice děkujeme všem, kdo pomohou.

Úklid proboštského kostela
Stejně jako kostel klášterní, je třeba uklidit i kostel proboštský před návštěvou
diecézního biskupa a slavností proboštské instalace. Proto prosíme o účast
i na této uklízecí akci, která proběhne v pondělí 12. 8. po ranní mši sv.

Bohoslužby o „Porciunkulích“
Slavnost Porciunkule, připadající na pátek 2. 8., oslavíme v neděli 4. 8. Mše sv.
bude v klášterním kostele již v předvečer v sobotu 3. 8. od 17.00 hod. (P. Jan
Turek), v neděli od 8.00 hod. (P. Ivo Prokop), v 9.30 hod. (P. Jan Turek) a v 11.00
hod. (P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM). Svátostné požehnání a zakončení je
plánováno v 14.30 hod. Večerní mše v tuto neděli nebude. V neděli 4. srpna také
mimořádně nebude mše ani bohoslužba slova v Jarošově n/N a v Nové Včelnici.
Ve Strmilově a Kunžaku bude bohoslužba slova a mše sv. bude pouze v Deštné.

„Pontificalia insignia“ z 21. 6. 1968, podle kterého došlo k odejmutí privilegia
používat mitru a berlu všem duchovním v katolické církvi, kteří nemají biskupské
svěcení nebo opatskou benedikci.
Toto se od té doby vztahuje i na jindřichohradeckého – kdysi infulovaného –
probošta, který tak přišel o právo používat mitru a berlu a celebrovat pontifikální
bohoslužby. A týká se to v současné době i dalších tři farnosti v českých
a moravských diecézích (Mělník, Poděbrady a Litomyšl), které mají oficiální titul
„proboštství“ a jejichž faráři měli také právo používat pontifikálie – nejstarší
proboštství je však v Jindřichově Hradci.
Známe jména a roky působení všech dosud třiceti jindřichohradeckých
proboštů, kteří se vystřídali na proboštském „trůnu“ a jako řádní faráři stáli
v čele zdejší farnosti. Osmadvaceti byla mitra a berla předávána při jejich instalaci
a tím dostali právo celebrovat pontifikální bohoslužby. Dva poslední, tedy
P. Václav Habart a nyní P. Mgr. Ivo Prokop, na základě motu propria papeže Pavla
VI. „Pontificalia insignia“ z roku 1968, již toto právo nemají. To však neznamená, že
například při různých úředních jednání i u „nekostelních lidí“, už ze samého titulu
„probošt“, nevzbuzují určitý respekt.
Zdejší páni probošti vždy zaujímali ve městě vynikající postavení a tradice
požadovala od nich určitou reprezentaci a důstojnost při kněžském i civilním
působení. Toto se pochopitelně měnilo podle subjektivity jednotlivých osobností.
Jindřichohradeckými probošty se stávali Češi, jindy kněží, jejichž mateřským
jazykem byla němčina, ale i italština (mnozí ani neuměli česky), oblíbenci
rakouských císařů, jindy oblíbenci majitelů hradeckého panství či jezuitů, jako
patronů farnosti, doktoři filosofie i teologie, kanovníci katedrálních či kolegiátních
kapitul. V 17. a 18. století někteří probošti měli šlechtický původ., dva se později
stali dokonce biskupy. V 19. a 20. století byli někteří rektory semináře či profesory
kněžského teologického učiliště v Českých Budějovicích, někteří byli i politicky
činní a zastávali posty poslanců. Proboštem jmenoval českobudějovický biskup, na
základě vyhlášeného konkurzu, většinou některého diecézního kněze za odměnu
jeho pastoračního působení. Jistě se tak stalo (bez konkurzu) i tentokrát, když
diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil dekretem ze 7. 6. 2019 jmenoval
a ustanovil s účinností od 14. 8. 2019 jindřichohradeckým proboštem a tedy
řádným farářem dosud administrátora zdejší farnosti, okrskového vikáře, člena
diecézní liturgické komise, člena kněžské rady a člena sboru poradců diecézního
biskupa, P. Mgr. Ivo Prokopa a proboštské insignie mu předá při slavnostní
instalaci 14. 8. 2019. Kéž Bůh novému panu proboštovi žehná, popřeje potřebné
zdraví a pomáhá v plnění nelehké kněžské služby ve prospěch českobudějovické
diecéze i při doprovázení všeho jindřichohradeckého lidu, zejména katolických
farníků, na cestě do Božího království!
zpracoval Karel Bajer

navštěvoval slavné pontifikální bohoslužby, doprovázené leskem liturgických
rouch, vůní kadidla, neobvyklými ceremoniemi, jakými byl třeba složitý „tridentský
ritus“ pontifikální mše s krásnými zpěvy a hodnotným hudebním doprovodem,
o který se postaral varhaník proboštského chrámu a známý básník a hudební
skladatel doby baroka, Adam Václav Michna z Otradovic a jeho následovníci
na kůru proboštského chrámu. Boží lid byl okouzlen nádhernou liturgií a bylo mu
jedno, zda celebrantem je biskup či k tomu oprávněný „jen“ kněz. Však mnozí
pana probošta nazývali „hradeckým biskupem“. Tehdejší liturgické předpisy
striktně předepisovaly, že k pontifikálním bohoslužbám (mše svaté, nešpory)
a různým obřadům, při nichž vystupuje probošt v pontifikáliích (křty, svatební
obřady, pohřby), je nutně potřebná řádná asistence, jejíž součástí se zejména
rozumí liturgická služba jáhna a podjáhna (= dnes již neexistující předstupeň
kněžského svěcení), oblečených v dalmatice a tunicelle. Tyto funkce zastávali
zdejší kaplani, a proto bývali na proboštství nejméně tři, z nichž jeden zastával
službu proboštova ceremoniáře, který řídil obřady, nasazoval proboštovi na hlavu
mitru a podával berlu.
Zachovaly se zápisky probošta Jeronýma Altana de Pozzi (1670 – 1695),
ve kterých se například zamýšlí nad tím, jestli je správné, že probošt
při pontifikálních bohoslužbách používá jako biskup pontifikální rukavice
a střevíce, pod ornát obléká tunicellu a také užívá náprsní kříž – pektorál, když
v papežském breve je pouze zmínka o mitře, berle a prstenu. Probošt usuzuje,
že když bylo povoleno větší privilegium (mitra, berla, prsten), i když to není
zmíněno, povoluje se i menší privilegium, které se obyčejně s tím vyšším spojuje,
to je další pontifikálie. (Poznámka: v současné době proboštskými insigniemi jsou
černá klerika s fialovými knoflíčky a fialovým lemováním a pelegrinou, fialové
cingulum, fialová mozeta, fialový biret, prsten a náprsní kříž). Dále probošt Pozzi
usuzuje, že neprávem probošt celebruje pontifikální bohoslužby třeba
u františkánů v kostele sv. Kateřiny, nebo ve filiálním kostele Nejsvětější Trojice,
sv. Jana Křtitele, sv. Václava či jinde, protože v papežském breve je výslovně
uveden pouze farní kostel. Zde sjednal probošt Pozzi nápravu: 27. 9. 1689 obdržel
od papeže Alexandra VIII. breve, ve kterém mu bylo dovoleno používat pontifikálie
i mimo farní kostel, dokonce i mimo Jindřichův Hradec. A protože probošt nebyl
sobec a nemyslel jen na sebe, ale i na své nástupce, docílil, že papež Innocenc XII.
svým breve z 28. 11. 1691 toto povolil i pro všechny další probošty.
Proboštství v Jindřichově Hradci se tedy přímo týkají tři výše zmíněné papežské
dokumenty: zakládací breve papeže Urbana VIII. z 18. 8. 1625, breve papeže
Alexandra VIII. z 27. 9. 1689 a breve papeže Innocence XII. z 28. 11. 1691. Texty
těchto dokumentů známe jen díky opisům, bohužel, jejich originály jsou stále
nezvěstné. Zdejšího proboštství se dotýká ještě jeden obecný papežský
dokument, a to Apoštolský list vydaný ve formě motu propria papeže Pavla VI.

Zpovídání před Porciunkulemi
Porciunkulová slavnost přináší věřícím možnost získat velké duchovní dobro –
plnomocné odpustky. Předpokladem k jejich získání je i sv. zpověď. Proto bude
rozšířená možnost k přijetí této svátosti. Ve dnech 30. 7. – 3. 8. se bude zpovídat
hodinu před každou mší sv. a v případě potřeby i po mši.
V neděli 4. 8. bude možnost ke svátosti smíření od 7.30 hod. a poté po skončení
ranní mše, i v průběhu hlavní mše od 9.30 hod. Kajícníky z J. Hradce prosíme, aby
využili možnost zpovědi v týdnu, aby se v neděli dostalo na přespolní poutníky.

Oslava sv. Hippolyta
Svátek patrona Jindřichova Hradce sv. Hippolyta si připomeneme s dvoudenním
předstihem v neděli 11. 8. Slavnostní mše sv. od 9.30 hod. bude sloužena
v proboštském kostele za město Jindřichův Hradec a všechny jeho obyvatele.

Mše sv. ve středu 14. srpna
Bude slavena již ráno od 8.00 hod. v proboštském kostele a to z důvodu
slavnostních večerních nešpor, při nichž se uskuteční instalace probošta.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie a instalace probošta
Titulární slavnost našeho jindřichohradeckého proboštského chrámu začne
od 18.00 hod. ve středu 14. 8. zpívanými pontifikálními nešporami, při nichž
diecézní biskup Mons. Kročil instaluje do funkce třicátého jindřichohradeckého
probošta P. Ivo Prokopa. Ve čtvrtek 15. 8. pak bude nový probošt slavit svou první
mši ve funkci v proboštském kostele od 18.00 hod. V klášterním kostele v tento
den mše sv. nebude.

Pouť v Nové Včelnici a v Jindřiši
V jindřišské kapli bude poutní mše v sobotu 17. 8. od 17.00 hod. Také kostel v
Nové Včelnici je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Poutní slavnost se zde
uskuteční v neděli 18. 8. od 11.00 hod. Vzhledem k pouti nebude v Jarošově nad
Nežárkou a Kostelní Radouni mše ani bohoslužba slova.

Pouť v Kunžaku
Kunžacká pouť ke sv. Bartoloměji se uskuteční v neděli 25. srpna. Poutní mše sv.
bude sloužena od 9.30 hod.

Jindřichohradecké proboštství – vznik a význam
(k instalaci 30. probošta jindřichohradeckého)
Dříve, než bylo ustanoveno v Jindřichově Hradci proboštství, zažívala zejména
v letech 1618 – 1620 zdejší katolická farnost velmi svízelné časy, součástí jejichž
řešení a nápravy bylo nakonec také právě zřízení proboštství. Již v dobách
husitských válek pronikly do města a jeho okolí reformní náboženské názory,
převážně spočívající v nutnosti přijímat Nejsvětější svátost oltářní pod obojí
způsobou, tedy v podobě nejen konsekrovaných hostií ale současně také vína.
Podobojí (utrakvisté) se po celé 16. století sice sami považovali za příslušníky
jedné konfese s katolíky, uznávali autoritu papeže, ale měli liturgii v češtině a tak
dělili katolickou farnost.
Tradiční a bezkonfliktní soužití obyvatelstva se změnilo s příchodem myšlenek
německé reformace a jejich duchovních do města, zprvu do kostela Nejsvětější
Trojice. Podobná situace byla v celém Českém království, kde nekatoličtí stavové
se domáhali stále většího vlivu. Všechny podrobnosti zde dále nelze vypsat.
Jindřichův Hradec se tak stal multikonfesním městem s katolickou vrchností,
katolickou duchovní správou, ale s většinovým nekatolickým obyvatelstvem.
Poslední pánové z Hradce se marně snažili o posílení katolíků, i když na pomoc
povolali v roce 1475 františkány a v roce 1594 jezuitský řád. Když v roce 1618
došlo v Praze ke vzbouření české nekatolické šlechty proti císaři, také několik
radikálních nekatolických jindřichohradeckých měšťanů podnítilo vzpouru proti
své vrchnosti, Vilému Slavatovi a jeho manželce Lucii Otýlii z Hradce. Katolíci
se dostali do ústraní. Byli vypovězeni jezuité, nekatolíci konali své bohoslužby
i ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie a pro hrstku katolíků byl vyčleněn
kostel sv. Jana Křtitele. Tento stav trval v letech 1618 – 1620 a byl ukončen 8. 11.
1620 bitvou na Bílé Hoře u Prahy, ve které protestantské stavovské vojsko bylo
poraženo katolickou císařskou armádou.
Jakmile tato zpráva dorazila do Jindřichova Hradce, rychle skončila revolta
zdejších nekatolických měšťanů. Vrátili se jezuité. Vlády nad městem se opět ujal
Vilém Slavata se svojí manželkou, kteří kategoricky prohlásili, že žádné nekatolické
náboženství zde nebudou trpět. Městu byla odňata veškerá privilegia a současně
byla omezena městská samospráva. Začalo vyšetřování protestantských vůdců
městské rebelie a preferování katolíků. Za pomoci vrchnostenských úředníků,
jezuitů, františkánů a farního duchovenstva byla zahájena snaha o rekatolizaci
celého panství, především však sídelního města Jindřichova Hradce. K výraznému
posílení katolické víry snad zprvu chtěl „vladař domu Hradeckého“ pan Vilém
Slavata, nejvyšší kancléř království, zřídit v Jindřichově Hradci sídlo biskupství
pro jižní Čechy. Jenže díky velkolepé fundaci jezuitské koleji z roku 1594, která
trvale čerpala z výtěžku panství mnoho finančních i naturálních prostředků,

na založení a hlavně pak na další vydržování biskupství už Slavata neměl potřebné
prostředky. Protože však byl v užším kontaktu se Svatým stolcem, bylo vymyšleno
„něco“ v té době zcela ojedinělého a nevídaného, co na první pohled připomínalo
biskupství, ale bylo to mnohem lacinější – a tím bylo jindřichohradecké infulované
proboštství, tehdy jedna z významných farností pražské arcidiecéze.
Na přímluvu a žádost pana Viléma Slavaty udělil 18. 8. 1625 papež Urban VIII.
jindřichohradecké farnosti privilegium, které písemně stvrdil formou papežského
breve. Toto papežské breve má ustálenou vnitřní strukturou takovýchto listin,
vydávaných tehdy papežskou kanceláří: na začátku je jméno papeže a zvolání
„Na věčnou paměť“ za tím následuje tak zvaný „incipit“, to je první slovo, které je
vlastním názvem tohoto dokumentu, pak je uveden důvod, proč je privilegium
vydáváno s uvedením, že papež osvobozuje účastněné osoby všech církevních
trestů. Nejdůležitější je výroková část, to je náplň a obsah vydaného privilegia
a ujištění, že privilegium neodporuje církevním předpisům a zřizuje a ustanovuje
se trvale. Listina končí tradičním závěrem: „Dáno v Římě u Panny Marie Větší,
pod rybářským prstenem, 18. srpna 1625, v třetím roce Našeho pontifikátu“.
(Vysvětlení: papežské breve se vydává „pod rybářským prstenem“, to znamená,
že na konci textu byl do horkého vosku otištěn papežský prsten, kdežto papežská
bula je opatřena přivěšenou pečetí). Výroková část výše uvedeného papežského
breve v českém překladu zní: „...farní kostel ...povyšujeme podle této listiny
na věky na proboštství a to tak, že současný duchovní správce jmenovaného
kostela, a každý další duchovní správce, na věčné budoucí časy má být nazýván
proboštem. Ustanovujeme a mocí této listiny udělujeme a propůjčujeme
dovolení a právo, aby probošt tohoto kostela z apoštolské autority v tomto
proboštském chrámu svobodně a právoplatně mohl užívat při jakékoliv
slavnostní mši a jiných bohoslužbách biskupskou mitru, prsten a berlu, aniž by
potřeboval svolení kohokoliv. Dále mu propůjčujeme právo, aby mohl po
takovéto mši nebo bohoslužbách udílet přítomným věřícím s těmito odznaky
slavnostní požehnání...“ Stříbrnou umělecky zpracovanou berlu věnoval
proboštství sám Vilém Slavata a jistě pomohl opatřit i mitru a prsten. Probošt, jako
farář farního společenství Božího lidu, natož infulovaný, ale bez obvyklé komunity
řeholníků či kapituly kanovníků, byl v Království českém první vzácnou výjimkou.
Povýšení fary na proboštství skutečně posílilo katolickou víru. Jak dle
archivních dokumentů píše archivář P. František Teplý, „povýšení fary
na proboštství působilo blahodárně na náboženské poměry, neboť lid mnohem
pilněji navštěvoval proboštský chrám Páně, poněvadž mu služby Boží
v pontifikáliích byly věcí nevídanou a od nepamětných dob nebylo tolik
přijímajících svaté svátosti jako tehdy...“ Poznáváme, že právo
jindřichohradeckého faráře používat biskupské insignie působilo velmi kladně
na celkovou pastoraci. Věřící lid nejen z města, ale i ze širokého okolí rád

