NĚKTERÉ UDÁLOSTI V NAŠÍ FARNOSTI BĚHEM ROKU 2011
1) Duchovní správa
Po celý rok 2011 zajišťovali duchovní správu farnosti jako její řádný farář P. Václav Habart, 29. probošt jindřichohradecký
(v Jindř. Hradci od 15.8.1993 ve službě administrátora proboštství, od 1.7.1995 farář s titulem probošt), P. Ing. Jiří Špiřík
ThD., jako farní vikář (v J. Hradci od 1.7.2009), P Mariusz Klimczuk, též jako farní vikář (v J. Hradci od 1. 7. 2010). Dále
zde působil v jáhenské službě Tomasz Zbucki (v J. Hradci od 1.8.2002). Od 1.7.2010 zajišťují tři kněží a jeden jáhen,
všichni bydlící v budově Proboštství v J. Hradci, duchovní správu v těchto 14ti farnostech: Jindřichův Hradec (zde
v pravidelném provozu farní proboštský chrám a františkánský klášterní kostel), Číměř, Horní Pěna, Hůrky, Jarošov
nad Nežárkou (administrátorem farnosti P. Klimczuk), Klášter u Nové Bystřice, Kostelní Radouň, Lodhéřov, Nová
Bystřice, Nová Včelnice (administrátorem farnosti P. Klimczuk), Novosedly nad Nežárkou, Roseč, Staré Města
pod Landštejnem, Stráž nad Nežárkou (adminstrátorem farnosti P. Špiřík). P. Habart, kromě toho, že je řádným farářem
farnosti Jindřichův Hradec (s výjimkou Jarošova, Nové Včelnice a Stráže) je navíc administrátorem všech dalších výše
uvedených10ti farností. Navíc je ještě z Jindřichova Hradce z větší části zajišťována duchovní správa řeholnic
z Kongregace školských sester de Notre Dame v Kardašově Řečici.
K jednotlivým duchovním je možno například připomenout:
-u P. Václav Habarta se v noci z 15. na 16.5. (neděle-pondělí) projevila vážná srdeční slabost, tři dny pak byl
hospitalizován na kardiologickém oddělení českobudějovické nemocnice, kde podstoupil léčebný zákrok, po návratu
do J. Hradce však již v neděli 22.5., s vypětím sil, celebroval dopolední mši svatou. 26.6. se dožil 35. výročí svého
kněžského svěcení. V době od 5.7. do 2 8. byl na léčení v Konstantinových Lázních.
- P. Mariusz Klimczuk měl 30. 5. autohavárii u Jarošova nad Nežárkou, osobní auto bylo značně zdemolováno, ale on,
Bohu díky, neutrpěl žádné vážnější zranění, takže mohl být už 10.6. propuštěn z léčení v jindřichohradecké nemocnici
a pokračovat v duchovní správě.
- P. Ing. Jiří Špiřík, Th.D. se 13.11. u nás v Jindřichově Hradci dožil věku 45 let, úspěšně se ujal duchovního vedení
mládeže.
- Jáhen Tomasz Zbucki byl ve dnech 23. 8. až 15. 9. na dovolené u rodičů ve svém rodném Polsku, během roku obětavě
vypomáhal i při různých fyzicky náročných akcích, např. práce v lese a pro věřící sloužil i jako bezplatný taxikář.

2) Místa bohoslužeb v Jindřichově Hradci, katolické kostely a kaple
Stejně jako v předcházejících letech byl pro pravidelný pořad bohoslužeb využíván farní proboštský chrám Nanebevzetí
Panny Marie (mše sv.: neděle v 8,30 hod., pondělí v 7,30 hod., středa a pátek v 18,00 hod., sobotní mše sv. s nedělní
platností od 17,00 hod.) a františkánský klášterní kostel sv. Kateřiny (mše sv.: neděle v 18,30 hod., úterý a čtvrtek
od 18,00 hod.). Výjimkou v pravidelném pořadu bohoslužeb byl např. Svatý týden či Slavnost Porciunkule.Ve společenské
místnosti v Domově seniorů v Otíně byla každou sobotu od 9,00 hod. bohoslužba slova s podáváním svatého přijímání
a pak na jednotlivých pokojích návštěvy těch, kteří jsou upoutáni na lůžko a i jim bylo podáváno Tělo Páně. Pastorační
návštěvy uskutečňoval hlavně jáhen Tomasz Zbucki. Každou poslední sobotu v měsíci byla mše sv. v návesní kapli
v Jindřiši (zde celebruje P. Berkovský ze Strmilova, přestože obec Jindřiš patří také do naší farnosti). Hřbitovní kostel
Nejsvětější Trojice je již řadu let v dlouhodobém bezplatném pronájmu Pravoslavné církve, která však pro malý počet
členů zdejší církevní obce využívá pouze přilehlou Pirchanskou kapli, kterou si nazvali „Kaple svatých evangelistůapoštolů“ a koná se zde každou 1. a 3., příp. 5. neděli v měsíci od 9,30 hod. svatá liturgie a každou 2. a 4. sobotu v měsíci
večerní bohoslužba. Hřbitovní kostel sv. Václava slouží po celý rok jako obřadní síň pohřební službě „Charon“. Poutní
mše svatá zde byla 28.září v den Slavnosti svatého Václava a pak ještě 2.listopadu, v den Vzpomínky na všechny věrné
zemřelé. Kostel sv. Jana Křtitele byl v podstatě pod nátlakem již v roce 1971 bezplatně převeden z vlastnictví
římskokatolické církve na stát a byl dán do správy zdejšího muzea. Díky nynějším velmi dobrým vztahům se správou
Muzea Jindřichohradecka, mohly být v průběhu roku celebrovány v tomto památném kostele dvě mše svaté a to, když se
v liturgickém kalendáři 2x připomíná sv. Jan Křtitel, tedy 24.6. (narození) a 29.8. (umučení). V zámecké kapli Svatého
Ducha byla v neděli 11. 12. (3. neděle adventní) odpoledne tradiční adventní ekumenická bohoslužba.

3) Na zajišťování bohoslužeb se podíleli
Kněží, kteří jim předsedali, asistence, především jáhen Tomasz Zbucki, akolyté a ministranti, kostelní hospodáři
(kostelníci), kteří jsou pravým pokladem každé farnosti, tedy v proboštském chrámu pan Miloslav Měkuta (již 12 let
služby) za přispění paní Mottlové, která zajišťuje krásnou květinovou výzdobu a o Vánocích staví i jesličky a v klášterním
kostele se o vše potřebné stará pan Miloslav Matoušek, františkánský terciář, a jeho rodina, lektoři, kteří při mši svaté
ochotně vystoupili na ambonu a také všichni, kdo se podíleli na chrámové hudbě, tedy varhaníci MUDr. Ludvík Hlaváč,
Ing. Vladimír Přibyl, nevidomý chlapec Petr Mottl, Ing. Tomáš Petrů, Jaroslav Kosík a paní Vlasta Vlnová, Na liturgii se
přímo podílel i chrámový sbor Adama Michny a při mších svatých se zaměřením především pro děti např. manželé
Hejdovi (Petrovy klíče), Mikulovi, Koudelkovi, Vlnovi a další hudebníci.

4) Udělování svátostí
(vedle celebrování mší svatých, hlásání evangelia a učení katechismu je to nejdůležitější úkol duch. správy)
Svátost křtu byla udělena celkem 50 osobám (v r. 2008 – 45, v roce 2009 – 42, v roce 2010 - 59), především malým dětem

Svátost biřmování přijalo 12. 6. (Slavnost Seslání Ducha Svatého) z rukou pomocného českobudějovického biskupa
Mons. Pavla Posáda při večerní mši svaté v proboštském chrámu 16 biřmovanců, z toho 1 z Pelhřimova
Nejsvětější svátost oltářní – po celý rok bylo denně při mších sv. podáváno Tělo Páně. Zatímco v roce 2010 k prvnímu
svatému přijímání nepřistoupily žádné děti, v roce 2011 jich bylo celkem13. Každý čtvrtek před prvním pátkem v měsíci
byla v klášterním kostele hodinová tichá adorace před vystavenou Nejsv. svátostí s možností získání plnomocných
odpustků. V neděli, 26.6., po Slavnosti Těla a Krve Páně, byl eucharistický průvod okolo proboštského chrámu, 1. 11.,
na Slavnost Všech svatých, byl v rámci „osadního svátku“ v proboštském chrámu celodenní výstav Nejsvětější svátosti,
bohužel, bez většího zájmu veřejnosti, včetně věřících z naší farnosti. Každou sobotu dopoledne bylo podáváno Tělo Páně
v Domově seniorů v Otíně.
Svátost smíření – zpovídalo se prakticky denně před bohoslužbami. Kromě toho byla v klášterním kostele mimořádná
příležitost ke svaté zpovědi s účastí více zpovědníků před Velikonocemi (19. 4.), v sobotu před Slavností Porciunkule
(6. 8.) a před Vánocemi (20.12.).
Svátost manželství uzavřelo úplně stejně jako v roce 2010 celkem 12 párů (v r. 2008 – 8 párů, v roce 2009 – 7 párů).
Na svátek Svaté Rodiny, který se letos slavil v pátek 30.12. obnovilo při večerní mši svaté v proboštském chrámu
manželské sliby 15 párů (v nedělích roce 2008 – 22, v roce 2009 – 27, v roce 2010 - 26 párů), žijící v církevně uzavřeném
a platném manželství (církevní sňatek).
Svátost pomazání nemocných přijalo celkem 47 osob, (v roce 2008 – 85, z toho tehdy při společném udělování
v proboštském chrámu 40 osob, v roce 2009 – 41 osob, v roce 2010 – 63 osob). Společné udělování této svátosti se v roce
2011 neuskutečnilo.
Díky zdejšímu krematoriu k častým úkonům duchovní správy patří církevní pohřby (nejedná se o svátost, ale o svátostinu).
Těch bylo celkem 75 (v roce 2008 – 87, v roce 2009 – 94, v roce 2010 - 81), většina zemřelých však nebyla z naší farnosti.

5) Farní společenství
Jejich členové se scházeli podobně jako v letech předcházejících. Do sedmi farních společenství patří: děti, které
se scházely při výuce náboženství (vyučovali paní Lucie Šimková, Eva Hejdová, P. Habart a jáhen Tomasz Zbucki) a
s přispěním spolku Hippolyt i mimo výuku (výlety), skupina mládeže, členové a příznivci hnutí Focolare , společenství
dospělých biřmovanců z minulých let, členové Sekulárního řádu sv. Františka z Assisi (dříve třetí řád). Velmi aktivním
je společenství křesťanských maminek, tedy spolek Hippolyt, občanské sdružení rodin, které v některých případech
nahradilo činnost Farní Charity. Spolek Hippolyt během roku 2011 přímo organizoval a nebo se spolupodílel nejméně na
25ti akcích, z nichž některé jsou níže uvedeny v části „Akce během roku“. A konečně po celý rok se pravidelně scházel na
pěveckých zkouškách a pak přímo se podílel na liturgii i Chrámový sbor Adama Michny, který pod vedením Ing. Tomáše
Petrů a varhanního doprovodu Ing. Vladimíra Přibyla vystoupil během roku 2011 při slavnostních bohoslužbách a
koncertech celkem 21x. z toho při bohoslužbách 17 x.
Všechna farní společenství jsou trvale otevřena všem dalším zájemcům.

6) Farní Charita
Obnovila svoji činnost od 1.11.2010, avšak v žádném případě ve svých aktivitách nenavázala na tu původní Farní charitu,
vedenou paní Bc. Ivanou Vlasákovou. Ředitelkou obnovené charity je Mgr. Michaela Čermáková, která je současně také
ředitelkou Diecézní charity v Českých Budějovicích, vedoucím pracoviště v Jindř. Hradci, které již nesídlí v přízemí
v budově Proboštství, jako tomu bylo do 31.12.2008, ale na Masarykově náměstí č.p. 168/II. (nad cukrárnou „Kaštánek“)
je paní Klára Hesounová – Měkutová.
Podrobněji nevíme, jak je úspěšné či neúspěšné působení Farní charity směrem do vnějšího světa, čímž je myšlena
především pomoc lidem v nouzi, avšak dobře víme, že působení Farní charity dovnitř své mateřské římskokatolické
farnosti a k jejím farníkům (například: pořádání akcí pro děti – masopustní karneval či mikulášská besídka, péče o seniory
– vánoční posezení či návštěvy těch, kteří pro svůj věk či chatrné zdraví se již nemohou účastnit bohoslužeb) nebylo
během roku 2011 vůbec žádné. Protože paní vedoucí pracoviště Farní charity se snad za celý rok ani jednou neúčastnila
v J. Hradci nedělních katolických bohoslužeb, většina farníků se s ní nikdy nesetkala a tak ji ani nezná, a naopak, ona zase
nezná život katolické farnosti (evangelické možná ano) a těch, kdo do ní patří. Široká veřejnost považuje Farní charitu
za nějaké sociální zařízení Městského úřadu, případně za nějakou neoficielní diakonii Českobratrské církve evangelické,
ale rozhodně ne za prodlouženou ruku Římskokatolické církve, reprezentované zdejší katolickou farností, která se tak
prostřednictvím charity snaží prakticky uskutečňovat lásku k bližnímu. Kromě poloviny prosklené vývěsky, která visí
zvenku na zdi proboštského chrámu (u poledníku), nemá tato obnovená Farní charita s praktickým životem katolické
farnosti bohužel vůbec nic společného. Zaslouží si proto vůbec taková instituce ve svém názvu slovo „farní“ ??

7) Česká křesťanská akademie
Její místní skupina v Jindř. Hradci uspořádala pouze jedinou veřejnou akci, za to však velmi významnou a úspěšnou, když
na 5.12. pozvala do J. Hradce emeritního pražského arcibiskupa a primase českého Miloslava kardinála Vlka, který zde,
kromě jiného, od 16,30 hodin v posluchači přeplněním konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka měl dvouhodinovou
přednášku, spíše však besedu, při které zodpověděl mnoho otázek. V celé době existence MS ČKA v J. Hradci nebylo
přítomno tolik posluchačů, jako tentokrát a příznivé ohlasy se objevily i v regionálním denním tisku. Od MS ČKA to byl
šťastný nápad a za celou akci si zaslouží velké poděkování.

8) Farní zpravodaj „Acta praepositurae novodemensis“
Protože vychází nepřetržitě již od Velikonoc roku 1995, dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku. Je vydáván jako
čtrnáctideník obvykle v nákladu 200 kusů, které jsou vždy kompletně rozebrány. V roce 2011 vyšlo celkem 26 čísel,
finanční náklady na jeden výtisk jsou okolo 2 až 3 Kč. Tabulka „Z farního diáře“ a některé další texty vycházejí také na
internetových webových stránkách naší farnosti na adrese: www.proboststvi-jh.cz , o tyto webové stránky vzorně pečuje
farní vikář P. Ing. Jiří Špiřík Th.D.

9) Ekumena
Užší ekumenické vztahy existují výhradně pouze s Českobratrskou církví evangelickou. S výjimkou prázdnin
se uskutečňují v sále na proboštství každou 3. středu v měsíci od 18,45 hodin ekumenické biblické hodiny, v rámci Týdne
modliteb za jednotu křesťanů byla ve středu 19.1. v sále na proboštství ekumenická bohoslužba s modlitbami za jednotu
křesťanů za účasti katolíků a evangelíků. V neděli 11.12. v zámecké kapli Svatého Ducha již tradiční adventní ekumenická
bohoslužba, vedená farním vikářem P. Kimczukem a farářem Českobratrské církve evangelické panem Davidem Balcarem.

10) Různé události v roce 2010
Pravidelné akce
- s výjimkou července, srpna a září se na proboštství ve velkém sále v l. poschodí od 18,45 hodin konala každou středu,
především pro dospělé, přednáška s náboženskou tématikou (zajišťoval zejména P. Jiří Špiřík), každou třetí středu v měsíci
byla místo přednášky ekumenická biblická hodina (vedli evangelický farář David Balcar a pan probošt P.Václav Habart)
- podobně pro děti byla během školního roku v učebně v přízemí proboštství zajišťována ve středu a v pátek večer výuka
náboženství. Učil jáhen Tomasz Zbucki, pan probošt a paní katechetka paní Eva Hejdová. Ve středu byla též 1 hodina
výuky i v budově 2. ZŠ, od září 2011učila paní Lucie Šimková.
- také dospělá mládež se s výjimkou července a srpna scházela buď v sobotu, nebo v neděli, k pravidelným schůzkám
- s výjimkou prázdninových měsíců se ve čtvrtek večer 1 x za 14 dní v sále na proboštství scházeli členové hnutí Focolare
- jednou za měsíc se scházela na proboštství skupina dospělých biřmovanců z minulých let
- většinou pravidelně v pátek dopoledne se v učebně v přízemí proboštství scházelo společenství křesťanských maminek
i s děti
- obvykle každou sobotu se od 18,00 hodin ve zkušebně v budově kláštera scházel k pěveckým zkouškám Chrámový sbor
Adama Michny
- v každém měsíci školního roku byla v některou jednu sobotu od 17,00 hodin celebrována (většinou farním vikářem
P. Špiříkem) v proboštském chrámu mše svatá se zaměřením především pro děti
- děti z naší farnosti měly možnost se každou neděli odpoledne scházet v tělocvičně Gymnasia Vítězslava Nováka
k různým hrám.
Akce během roku
- od počátku roku 2011 přestal být v proboštském chrámu nabízen k prodeji „Katolický týdeník“.
- na neděli 2.1. byla v souladu s liturgickými předpisy přeložena ze 6.1. Slavnost Zjevení Páně, tuto neděli během obou mší
svatých bylo žehnání tříkrálové vody, kadidla a křídy.
- v počátku ledna probíhala Farní charitou organizovaná „Tříkrálová sbírka“, avšak bez jakékoliv bližší spolupráce
s věřícími katolické farnosti, pouze spoře se spolkem Hippolyt.. Pan probošt sice 2.1. na náměstí Míru požehnal
koledníkům, ale tím s katolickou církví vše skončilo. Při žehnání, na pozvání charity, zpíval pěvecký sbor YMCAJakoubek, řízený bývalým farářem zdejší evangelické církve a nyní vojenským kaplanem panem Janem Blažkem a
MUDr. Jaroslavem Hojným, kurátorem, tedy laickým představeným zdejšího evangelického sboru. Nic proti tomu, sbor
zpívá kvalitně, ale jeho pozvání vedoucí Farní charity také o mnohém vypovídá! Dospělými vedoucími skupinek koledníků
byli většinou osoby, které jsme při katolických bohoslužbách nikdy neviděli. Na rozdíl od toho, na co jsme byli zvyklí
dříve, se koledníci charity vůbec neobjevili na nedělní (9. 1.) dopolední mši sv. v proboštském chrámu, nepřinášeli obětní
dary a ani pak před kostelem nevybírali peníze. Ve většině případů se tedy Tříkrálová sbírka nestala záležitostí katolických
věřících, jak je tomu, jako naprostá samozřejmost, v jiných farnostech.
- 14.1. (pátek) – spolek „Hyppolyt“, občanské sdružení rodin, pořádal v sále Kulturního domu Střelnice „2. nekuřácký
ples“.
- 23.1. (neděle) v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů byla dopoledne votivní mše sv. „Za jednotu křesťanů“.
- 28.1. pracovníci Národního památkového ústavu povolili v proboštském chrámu na kůru přemístění varhanního pozitivu
od zábradlí kůru dozadu do varhanních skříní, jako II. etapu generální opravy varhan.
- koncem měsíce ledna a pak i v únoru byly mrazy a navíc v ulicích města ležela vysoká vrstva sněhu, která zejména
nemocným a starším lidem bránila v účasti i na nedělních bohoslužbách.
- 27.2. (neděle) konala se při mších svatých sbírka zvaná „Svatopetrský haléř“, na podporu dobročinnosti Svatého otce a
katolické církve.
6.3. (neděle) pořádal spolek „Hyppolyt“ (v důsledku absence Farní Charity) v jídelně II. základní školy dětský masopustní
karneval, jehož se účastnilo okolo 50ti dětí.
- 9.3. : Popeleční středou začala liturgická doba postní, ve které půl hodiny přede mši svatou každou neděli v klášterním
kostele a každý pátek v proboštském chrámu byla pobožnost křížové cesty.

- v závěru 1. dekády března byla zahájena II. etapa generální opravy varhan v proboštském chrámu, ta byla kompletně
dokončena ve 3. dekádě května.
- v závěru března se v denním tisku („Jindřichohradecký deník“, Mladá fronta Dnes“) objevily první informace
o plánovaném restaurování ostatků patrona města J. Hradce sv. Hippolyta s fotografiemi ostatků a P. Habarta a P. Špiříka.
Bylo zde uváděno, že restaurování by mělo stát 433.000 Kč, při čemž z příspěvku na regeneraci městské památkové bude
zaplaceno 300.000 KČ a z prostředků Města J. Hradec 87.000 Kč.
- 3.4. (4. neděle postní) – společenství maminek, respektive spolek Hippolyt, nabízelo v rámci akce „Misijní koláč“
k prodeji v proboštském chrámu pod kůrem před a po dopolední mši svaté své výrobky, výtěžek v částce 7.103 Kč byl
poslán na podporu misijního díla.
- 10.4. (5. neděle postní) se při obou mších svatých uskutečnila mimořádná sbírka k financování II. etapy generální opravy
varhan v proboštském chrámu. Byla celkem vybrána skutečně obdivuhodná částka: 29.255 Kč.
- 17.4. byla Květná neděle. Odpoledne v probošt. chrámu děti s několika dospělými sehráli jako divadelní představení
velmi působivý pašijový příběh. Nacvičila ho paní katechetka Eva Hejdová, hrála a zpívala při něm skupina „Petrovy
klíče“. Bylo přítomno asi 140 lidí. O mnoho přišli ti, kdo to neviděli!
- liturgické obřady Svatého týdne měly osvědčený pořad bohoslužeb a celkově důstojný průběh, při večerní mši sv. na
Zelený čtvrtek (21.4.) byl obřad umývání nohou dvanácti mužům, na Velký Pátek (22.4.) byla dopoledne pobožnost
křížové cesty se zaměřením pro děti okolo jednotlivých zastavení v parku a s ukončením u kostela sv. Jakuba, při sobotních
obřadech velikonoční vigilie (23.4.), které na rozdíl od řady předcházejících začínaly o hodinu dříve, tedy od 20.00 hodin,
uděloval P. Habart svátost křtu dvěma dospělým ženám a dvěma mužům. Všechny liturgické obřady Svatého týdne i mše
svaté v den Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (24.4.) byly hojně navštíveny věřícími, kterým pan probošt za to potom
upřímně poděkoval.
- 1.5. (2. neděle velikonoční – neděle Božího milosrdenství) se konala sbírka na podporu vysílání televize „NOE“.
V J. Hradci bylo vybráno a odesláno 12.426 Kč, v roce 2010 12.663 Kč.
- 2.5. (pondělí) se konalo bez většího zájmu veřejnosti žehnání rozšířených prostor Farní charity. Na plakátech, které
charita vydala, bylo uvedeno, že prostory „vysvětí pan vikář Václav Habart“. Z diletantismu pracovníků Farní charity
jednak nebylo před jménem pana probošta napsáno velké písmeno „P“ (pater = otec), což před jménem katolických kněží
by vždy mělo být samozřejmostí (u protestantských duchovních se toto neuvádí), jednak P. Habart žehnal (ne světil) tyto
prostory Farní charity především z toho titulu, že je řádným faráře zdejší římskokatolické farnosti, kdežto služba oblastního
vikáře je v tomto případě zcela bezpředmětná a zbytečně uváděna.
- 8.5. (neděle) se odpoledne konal v proboštském chrámu benefiční koncert Chrámového sboru Adama Michny
k financování dokončení II. etapy generální opravy varhan. Celkem bylo na dobrovolném vstupném vybráno 16.033 Kč.
- v polovině května začaly stavební úpravy v přízemních prostorách budovy proboštství, kde dříve bylo sídlo Farní charity.
Plánuje se zde zřídit zimní vytápěnou kapli.
- 18.5. začala místní stavební firma SIKK se sestavováním trubkového lešení okolo městské věže při proboštském chrámu,
jako začátku především opravy fasády
- 27.5. (pátek) se uskutečnila celostátní akce zvaná „Noc kostelů“. Probíhala současně v proboštském chrámu
i v klášterním kostele sv. Kateřiny a to v době od 19,00 hodin do 23,00 hodin. Byla to akce organizovaná skauty
s přispěním spolku Hippolyt s velice úspěšným výsledkem, vždyť oba kostely celkem navštívilo 450 osob, z nich někteří
poprvé v životě. Velmi hezký pochvalný článek, napsaný panem profesorem zdejšího Gymnasia V. Nováka Dr. Jaroslavem
Cempírkem, vyšel v „Jindřichohradeckém deníku“, o „Noci kostelů“ informoval i „Týdeník Jindřichohradecka“. V obou
novinách to bylo doplněno fotografiemi.
- v poslední dekádě května dorazilo do Jindř. Hradce oznámení, že plánované a již finančně zajištěné restaurování ostatků
patrona města sv. Hippolyta se zcela neočekávaně neuskuteční, neboť tyto ostatky, přestože pocházejí z doby baroka,
nejsou vůbec zapsány ve státním seznamu památek a nejsou tedy památkově chráněny. Rezervované finanční prostředky,
aby nepropadly, bylo nutno urychleně přesunout na financování opravy jiného církevního majetku, střechy budovy
bývalých gobelínových dílen paní Marie Hoppe - Teinitzerové, kde je nyní v pronájmu škola.
- 5.6. (neděle) – při dopolední mši svaté v proboštském chrámu přistoupilo 7 dětí k prvnímu svatému přijímání (dalších
6 dětí 25.6.).
- 9.6. se uskutečnila úřední kolaudace celé generální opravy varhan (I. a II. etapa), prováděná v roce 2010 a 2011 na kůru
proboštského chrámu varhanářem panem Karlem Zadákem z Veselky u Brna, především z iniciativy sbormistra
chrámového sboru Ing. Tomáše Petrů. Odborníci (diecézní organolog PhDr. Vít Honys a další) shledali, že nyní je stav
varhan a jejich zvuk lepší, než když byly v roce 1984 nové, jako dílo družstva Organa Kutná Hora a tehdy označeny
opusem 1619.
- 11.6. (sobota před Slavností Seslání Ducha Svatého) – při noční vigilii v proboštském chrámu skupina mládeže,
pod vedením P. Špiříka, uskutečnila zajímavou modlitební bohoslužbu a adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí
- 12.6. (Slavnost Seslání Ducha Svatého) přijel do J Hradce pomocný biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád a
v proboštském chrámu při pontifikální mši svaté od 17,00 hodin udělil svátost biřmování 16ti biřmovancům, z toho 1 byl
z Pelhřimova. Bylo přítomno hodně věřících. Při obou nedělních mších svatých se také konala sbírka na potřeby
českobudějovické diecéze a z J. Hradce bylo odesláno 12.132 Kč.

- 18.6. (sobota), za velmi špatného počasí, se konala pouť do Prachatic, organizovaná Českou biskupskou konferencí,
při příležitosti 200. výročí narození sv. Jana Nepomuka Neumanna. Z J. Hradce jel autobus s 35 poutníky, včetně
P. Špiříka a jáhna Zbuckého.
- 25.6. (sobota) se z iniciativy kostelníka klášterního kostela sv. Kateřiny, pana Miloslava Matouška, uskutečnila zcela
ojedinělá, ale i fyzicky náročná akce, totiž s modlitbami spojená pěší pouť k obnoveným třem návesním kaplím (Děbolín,
Matná a Buk), patřícím do jindřichohradecké farnosti. Účastnili se jen čtyři muži, mezi nimi i farní vikář P. Špiřík.
- 25.6. (sobota) – v proboštském chrámu při mši svaté se zaměřením především pro děti, přistoupilo dalších 6 dětí
k 1. svatému přijímání (prvních 7 dětí již 5.6.).
- 26.6. (neděle) po dopolední votivní mši sv. k Nejsvětější svátosti, se konal zvenku okolo proboštského chrámu
eucharistický průvod s jedním zastavením před kamenným křížem při jižní stěně chrámu.
- 29.6. (středa) pořádalo společenství maminek, respektive spolek Hippolyt, pouť na jízdních kolech do Stráže
nad Nežárkou, kde dopoledne se konala dětská vikariátní pouť a k večeru ve farním kostele sv. Petra a Pavla se děti
účastnily poutní mše svaté.
- protože v době od 5.7 do 2.8. byl pan probošt P. Václav Habart na léčení v Konstantinových Lázních, bylo ho nutno
při dopolední nedělní mši svaté zastupovat. 10.7. byl zastoupen samotným diecézním Otcem biskupem Mons. Jiřím
Paďourem OFMCap., v dalších třech nedělích (17.7., 24.7., a 31.7.) mladým knězem P. Davidem Henzlem z Pelhřimova,
studujícím teologii v Římě (měl prázdniny). Ve všedních dnech byl zastupován oběma farními vikáři i jáhnem Zbuckým.
- během května až července prováděla stavební firma SIKK opravu fasády a kamenných prvků na věži při proboštském
chrámu. Tato věž od nepaměti nepatří katolické církvi, ale je v majetku Města J. Hradec. Rozebírání trubkového lešení
okolo věže bylo dokončeno 27.7.
- 2.8. (úterý), ve vlastní den Slavnosti Porciunkule měl od 18,00 hodin v klášterním kostele sv. Kateřiny mši svatou pan
probošt P. Habart, který se během tohoto dne vrátil z lázeňské léčby a hned se ujal do duchovní správy.
- 7.8. (neděle) konala se hlavní jindřichohradecká pouť – Slavnost Porciunkule, a to jak v ulicích města, tak i
ve františkánském klášterním kostele sv. Kateřiny, kde byly dopoledne 3 mše svaté a od 15,30 hodin bohoslužba na závěr
této slavnosti
- 14.8. (neděle) byla slavena titulární slavnost farního proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie, přeložená z pondělí
15.8.
- 21.8. (neděle) – zemřel ve věku 92 let v českobudějovické nemocnici Mons. P. Josef Kavale, probošt katedrální kapituly
a bývalý ordinář diecéze, který se v letech 1959-1973, jako administrátor jindřichohradeckého proboštství, velmi zasloužil
o zdejší farnost a uskutečňování závěrů II. vatikánského koncilu. V J. Hradci za něho celebroval P. Habart zcela
mimořádně zádušní mši svatou v sobotu 3.9. od 8,30 hodin. V kázání vzpomínal, jak v Českých Budějovicích, než přišel
k nám do Jindřichova Hradce, byl 17 let jeho kaplanem.
- 4.9. (neděle) byla dopoledne v proboštském chrámu votivní mše sv. k vyprošení darů Ducha Svatého pro děti, mládež,
rodiče, učitele a vychovatele – začal totiž nový školní rok 2011 – 2012.
- 16.9. – v proboštském chrámu od 12,00 hodin začínal církevní obřad posledního rozloučení s jindřichohradeckým
rodákem a hokejovým reprezentantem Janem Markem, který zahynul 7.9. při pádu letadla. Chrám byl zcela zaplněn
pozvanými hosty a mnoho lidí sledovalo přímý přenos celého obřadu na velkoplošné obrazovce na náměstí Míru.
Katolická farnost se tím v očích široké veřejnosti velmi „zviditelnila“. Přispěla k tomu nejen velebná a důstojná prostora
proboštského chrámu, ale i pan probošt P. Habart, který obřad vedl a i mužská část Chrámového sboru Adama Michny,
která celý obřad rozloučení doprovázela svým zpěvem.
- 23.9. – 25.9. probíhal XVII. ročník třídenních Slavností Adama Michny. Zahájeny byly 23.9. večer v proboštském
chrámu zádušní mší sv. za Adama Michnu a zakončeny v neděli 25.9. zpívanou mší svatou, které předcházelo již tradiční
procesí s replikou Palladia země české od sousoší na náměstí Míru do proboštského chrámu. Při Michnových slavnostech
zpívali a hráli hudebníci pod vedením pana Michaela Pospíšila z Prahy.
- ve 2. polovině září se na internetu objevilo oznámení, že realitní kancelář S-Reality.cz nabízí k prodeji historický objekt
a to obytnou část bývalého františkánského kláštera v Jindř. Hradci za cenu 9.950.000 Kč. Co dál následovalo, nevíme.
- 5.10. byla zahájena výuka náboženství dětí ze základních škol. Na středních školách se náboženství neučí.
- 15.10. (sobota) se odpoledne v proboštském chrámu konal benefiční koncert Chrámového sboru Adama Michny,
na kterém vystoupil také chrámový sbor z rakouského města Zwettl, partnerského města Jindřichova Hradce. V závěru
koncertu hosté z Rakouska předali P. Habartovi finanční dar katolické farnosti Zwettl v částce 400 euro, jako příspěvek
na plánovanou opravu varhan v kostele sv. Kateřiny. Kromě toho, na dobrovolném vstupném bylo vybráno 4.868 Kč.
- 17.10. vydalo Proboštství v nákladu 7.500 výtisků na žlutém a modrém křídovém papíru informační leták „Proboštských
chrám Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci“ s textem o našem farním kostele a s barevnými fotografiemi.
- 23.10. byla „Misijní neděle“. Nekonala se prodejní akce „Misijní koláč“, avšak při sbírce během mše sv. bylo na podporu
papežského misijního díla celkem vybráno 17.487 Kč.
- 1.11. (úterý) v J. Hradci „osadní svátek“. V probošt. chrámu byl celodenní výstav Nejsvětější svátosti, zahájený po mši
svaté od 7,30 hodin a zakončený přede mší svatou od 18,00 hodin. Bohužel, během dne zašlo do otevřeného chrámu jen
velmi málo lidí, většinou zde byli přítomni střídající se adorátoři úplně sami.
- 5.11. (sobota) uspořádal spolek Hippolyt autobusový zájezd. Účastníci, včetně P. Klimczuka, navštívili Pelhřimov,
želivský premonstrátský klášter a poutní místo Křemešník.
- 13.11. (neděle) – Chrámový sbor Adama Michny účinkoval spolu s dalšími sbory na koncertu v Lysé nad Labem.

- 15.11. zemřela ve věku 90ti let paní Věra Cerháková, malířka, autorka kopie obrazu Božího milosrdenství, který právě
v roce 2011visí u vchodu do sakristie proboštského chrámu již 10 let.
- 20.11. vyšel farní zpravodaj č. 24 s pětistránkovým textem o obcích, které patří do jindřichohradecké farnosti. Jedná se
o 10 obcí věncovitě rozmístěných okolo J. Hradce, z nichž ve 3 byly v době totality zbořeny návesní kaple.
- 27.11. (neděle odpoledne) pořádal „Spolek Hippolyt“ na proboštství adventní posezení s mladými hudebníky a pak
vázání adventních věnců. Tentýž den večer pořádalo Město J. Hradec na náměstí Míru slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, při tom promluvil starosta města Ing. Mrvka i pan probošt P. Habart.
- 3.12. (sobota) – po mši sv. od 17 hodin, se zaměřením především pro děti, zorganizoval spolek Hippolyt pro tyto děti
oslavu svátku sv. Mikuláše s nadílkou.
- 5.12. , na pozvání místní skupiny České křesťanské akademie přijel do J. Hradce emeritní pražský arcibiskup Miloslav
kardinál Vlk. Navštívil zde Proboštství, oba archivy a pak od 16,30 hodin se v posluchači přeplněném konferenčním sále
Muzea Jindřichohradecka uskutečnila se vzácným hostem beseda. I v denním tisku byla tato návštěva hodnocena velmi
kladně.
- 11.12. – po nedělní dopolední mši sv. nabízelo společenství maminek pod kůrem v proboštském chrámu k prodeji své
různé výrobky. Tutéž neděli odpoledne od 14,00 hodin farní vikář P. Špiřík požehnal opravenou návesní kapli v Políkně
a od 15,00 hodin se uskutečnila ekumenická adventní bohoslužba v zámecké kapli, s účastí faráře Českobratrské církve
evangelické Davida Balcara a katolického farního vikáře P. Mariusze Klimczuka.
- 23.12. v poledne zněl z věže proboštského chrámu zvon k uctění památky zemřelého bývalého presidenta republiky
Václava Havla.
- zcela výjimečné byly hlavní vánoční svátky: v proboštském chrámu 24.12. mši svatou v posvátné noci vánoční
od 22,00 hodin a 25.12. od 8,30 hodin (obě pontifikální) celebroval pomocný biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád.
- 28.12. (středa) pořádal spolek Hippolyt ve velkém sále na proboštství vánoční posezení se seniory.
- 31.12. (sobota) byla od 17,00 hodin v proboštském chrámu mše svatá, po ní děkovná pobožnost a prosby o Boží pomoc
a ochranu v roce 2012. Letos nebyla od 23,30 hodin noční adorace, neboť se jí v posledních letech účastnila jen hrstka
věřících.

11) Opravy církevního majetku
Proboštský chrám – v březnu varhanář pan Karel Zadák z Veselky u Brna zahájil II. etapu generální opravy varhan.
Jednalo se o přemístění pozitivu od zábradlí kůru dozadu do varhanních skříní. Kromě toho pak umělecký truhlář
pan Vratislav Koňák z Proseče pod Křemešníkem stylově doplnil tu část zábradlí, kde stával pozitiv. II. etapa generální
opravy varhan kompletně skončila ve 3. dekádě května. 9.6. proběhla úřední kolaudace, bylo shledáno, že varhany znějí
lépe, než když byly v roce 1984 nové. Finanční náklady na II. etapu činily 75.160 Kč a byly plně hrazeny ze sbírek a darů
věřících, ne tedy z finančních prostředků farnosti. Připočteme-li k tomu, že v roce 2010 stála I. etapa 165.200 Kč, pak
za celou generální opravu varhan (2010 + 2011) bylo zaplaceno 240.360 Kč.
V budově Proboštství, přesněji v přízemí, v prostoru s okny do dvora a vchodem po pravé straně průjezdu , začaly
v polovině května stavební úpravy, které s různými přestávkami trvaly až do podzimu. Je v plánu zde zřídit vytápěnou
zimní kapli, která je běžná v jiných farnostech. Původně se zde jednalo o dvě menší místnosti. Zbouráním příčky mezi nimi
vznikla jedna místnost větší. Z ní byla vyvezena původní podlaha, zabudováním větracích kanálů do vyšší vrstvy štěrku
provedena dokonalá izolace proti zemní vlhkosti a vše zakončeno betonovým povrchem, jako základem nové podlahy.
Po obvodu místnosti byla oklepána omítka asi do výše 1,5 m a nahozena nová sanační omítka, na zbytku neoklepané
omítky i stropě bylo provedeno oškrabání povrchu. Objevila se původní výmalba v dosti tmavých barvách. Stavební práce
by měly během roku 2012 dále pokračovat. Z finančních prostředků farnosti bylo za to všechno zaplaceno 61.000 Kč.
Kostel Nejsvětější Trojice – zde nad sakristií se v roce 2010 částečně propadla střecha, když na ni ze střechy presbytáře
spadl sníh. Proto bylo nutno provést nejnutnější zabezpečení střechy sakristie proti zatékání vody, což farnost stálo asi
9.000 Kč. V polovině září 2011 byla nad sakristií sňata celá střecha, starý prohnilý krov nahrazen novým a celá plocha
střechy pokryta měděným plechem. Dále bylo provedeno chemické ošetření krovových konstrukcí a oprava zděné klenby
uvnitř sakristie. Generální oprava střechy nad sakristií stála celkem 370.000 Kč, z toho 200.000 Kč zaplatil Krajský úřad
a 170.000 Kč farnost ze svých prostředků.
Budova bývalých gobelínových dílen – ta se nachází na břehu řeky Nežárky v ulici Pod hradem, tedy mezi řekou Nežárkou
a pod zámeckým rondelem. Budovu kdysi darovala jindřichohradecké římskokatolické farnosti paní Olga Teinitzerová,
která ji dostala v restituci. Již řadu let je zde v pronájmu Praktická škola a Základní škola speciální, jejichž zřizovatelem je
Krajský úřad v Č. Budějovicích. V roce 2011 zde byla provedena generální oprava celé střechy za 433.000 Kč, při čemž
ze státních finančních prostředků na regeneraci městské památkové rezervace bylo zaplaceno 300.000 Kč, povinný
příspěvek Města J. Hradec činil 87.000 Kč a farnost ze svých prostředků zaplatila 46.000 Kč.
Další opravy provedené na náklad Města J. Hradce – pořízení nové fasády a oprava kamenných prvků na věži při
proboštském chrámu, která je majetkem města. Dále zde byla provedena obnova truhlářských prvků, nátěr ciferníků hodin
a kovového zábradlí na ochozu a také opravena některá okna. Práce prováděla stavební firma SIKK a akademický sochař a
restaurátor pan Vladimír Krninský. Celá oprava stála 935.734 Kč.
zpracoval Ing. Karel Bajer

