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Přinášíme slibované pokračování z minulého čísla.
ŽIVOT VE FARNOSTI V ROCE 2020
Týden modliteb za jednotu křesťanů jsme v katedrále prožívali od soboty 18. 1. do soboty 25. 1. V 17.30 hodin
jsme vystavili Nejsvětější svátost k tiché adoraci. V 18 hodin následovala společná adorace a v 18.30 hodin pak
mše svatá. V pondělí 20. 1. v 18.30 byla v katedrále místo pravidelné mše svaté ekumenická bohoslužba, kterou
vedl biskup Jan Vokál a zúčastnili se jí zástupci všech křesťanských církví z Hradce Králové.
Velikonoce v katedrále. Z důvodu koronavirových opatření v katedrále celebroval bohoslužby otec biskup Jan
Vokál za asistence generálního vikáře Jana Paseky a duchovního správce Františka Hladkého, s asistencí
ceremoniáře Michala Šafranka, bez účasti lidu. Bohoslužby doprovázela tříčlenná katedrální schola pod vedením
regenschoriho Mgr. Josefa Zadiny. Bohoslužby byly přenášeny prostřednictvím internetu (YouTube) pro celou
diecézi s následujícím programem:
5. 4. (ne) 9.30 – Květná (pašijová) neděle – mše svatá
9. 4. (čt) 10.00 – Zelený čtvrtek – Missa Chrismatis (bez přenosu, za účasti katedrální kapituly)
9. 4. (čt) 18.00 – Zelený čtvrtek – mše sv. na památku Večeře Páně
10. 4. (pá) 15.00 – obřady Velkého pátku – památka Umučení Páně
11. 4. (so) 20.30 – vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
12. 4. (ne) 9.30 – slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Boží hod velikonoční)
9. výročí úmrtí a 100. výročí narození arcibiskupa Karla Otčenáška jsme si připomněli v katedrále v sobotu
23. května. Hlavním celebrantem byl pan kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Koncelebrovali pan
biskup Jan Vokál, biskup Josef Kajnek a katedrální kapitula. S ohledem na koronavirová opatření bylo přítomno
jen kolem 100 lidí.
Poutní slavnost v katedrále jsme oslavili na Hod Boží svatodušní v neděli 31. 5.
– V předvečer slavnosti v sobotu 30. 5. v 18.30 celebroval v katedrále mši svatou otec biskup Jan Vokál
a uděloval při ní svátost křtu pěti dospělým lidem z naší farnosti a svátost biřmování čtrnácti biřmovancům.
Koncelebrovali členové katedrální kapituly.
– Poutní mši svatou celebroval v katedrále v neděli 31. 5. v 9.30 hodin otec biskup Jan spolu s přítomnými
kněžími.
– V 17.30 byly v katedrále zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.
Slavnost Těla a Krve Páně slavily farnosti z Hradce Králové v neděli 14. 6. při mši svaté v 9.30 hodin v katedrále
a následně při eucharistickém průvodu. Celebroval otec biskup Jan Vokál a přítomní kněží. Po mši svaté jsme se
v průvodu s Nejsvětější svátostí zastavili u tří oltářů, připravených u vchodu do kaple sv. Klimenta, u kříže na
náměstí ‒ u presbytáře katedrály a u vchodu na biskupství a eucharistický průvod jsme zakončili v kostele Panny
Marie chvalozpěvem Bože, chválíme Tebe. Díky muzikantům, katedrálnímu pěveckému sboru, dětem,
družičkám, hojné účasti farníků a pečlivé přípravě celé slavnosti bylo možné vnímat soustředěnou a duchovní
atmosféru.
Slavnost sv. Václava (v pondělí 28. 9.), hlavního patrona našeho národa, jsme ve farnosti oslavili při mši svaté
v 18.30. Hlavním celebrantem byl pan biskup Josef Kajnek a koncelebrovali členové katedrální kapituly.
Poutní slavnost sv. Klimenta jsme oslavili v katedrále v pondělí 23. 11. při večerní mši svaté v 18.30 hodin,
kterou celebroval Mons. František Hladký. Po sedmitýdenní přestávce z důvodu koronavirových opatření zde
byla opět večerní mše svatá. I když omezení stále platila, mše svatá vyzněla za hojné účasti věřících velmi
radostně a slavnostně. Zpívala katedrální schola.
Vánoce v katedrále Svatého Ducha. Celé svátky byly poznamenány koronavirovými opatřeními.
– S duchovní správou kostela Panny Marie jsme se domluvili, že o vigilii slavnosti Narození Páně (ve čtvrtek
24. 12.) bude v katedrále i v kostele Panny Marie souběžně mše svatá v 16.00. V katedrále mši svatou
celebroval Mons. František Hladký a v kostele Panny Marie rektor kostela P. Petr Zadina. Obě mše svaté
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byly hojně navštíveny farníky. „Půlnoční“ mše svatá byla také současně v kostele Panny Marie a v katedrále
ve 22.30 a ve 24.00 hodin. V katedrále obě mše svaté celebroval otec biskup Jan Vokál.
Na Hod Boží vánoční (pátek 25. 12.), na svátek sv. Štěpána (sobota 26. 12.) a v neděli na svátek Svaté rodiny
byly v katedrále mše svaté v 7.00, v 9.00 a v 10.30 hodin.
Na Hod Boží vánoční celebroval mši svatou v katedrále v 9.00 otec biskup Jan Vokál, ostatní mše svaté
celebroval Mons. František Hladký.
Koncert „Vánoce v katedrále“ se loni nemohl kvůli koronavirovým opatřením konat, ale na sv. Štěpána
doprovodil (za příslušných hygienických opatření) zredukovaný pěvecký a hudební ansámbl pod vedením
Mgr. Zadiny prohlídku betléma. Z kůru zazněly vánoční skladby českých a moravských autorů.
V neděli na svátek Svaté rodiny při mši svaté v 9.00 měli přítomní manželé možnost obnovit si svůj
manželský slib.
Na závěr občanského roku, ve čtvrtek 31. 12., byla v katedrále v 17.00 mše svatá na poděkování Pánu Bohu
za uplynulý rok, kterou celebroval Mons. František Hladký.
Krásný vánoční strom, asi pět metrů vysoký, nám do katedrály i v tomto roce darovaly ze své zahrady sestry
de Notre Dame z Hradce Králové.

Betlém v katedrále. Je až neuvěřitelné, jaké davy lidí přicházely do katedrály podívat se na betlém a na vánoční
výzdobu. Zvláště na Štědrý den, Hod Boží vánoční a na svátek sv. Štěpána mne to velmi udivovalo. Naprostá
většina jich byla svátečně naladěná a vděčná za každý projev zájmu o ně. Zde musím poděkovat především naší
kostelnici Mgr. Miladě Fejtkové a také Ladislavu Šormovi a Gabriele Sebö. Domnívám se, že by stálo za to
věnovat právě tomuto období větší pozornost.
Epidemie koronaviru. Celý rok 2020 byl dramaticky ovlivněn epidemií koronaviru, což poznamenalo veškerý
život nejen v naší zemi, ale i na celém světě. Velmi silně jsme to vnímali i v naší farnosti. Vše jsme museli
přizpůsobit pokynům pana biskupa Jana Vokála. Znamenalo to:
• Ve čtvrtek 12. 3. v 18.30 jsme celebrovali poslední mši svatou pro veřejnost.
• Jen za přísných opatření zde byly pohřby a eventuálně křty a svatby (max. možná účast 15 osob).
• Od 13. 3. až do 29. 4. byla katedrála otevřená:
- pro soukromou modlitbu v pondělí–pátek 10.00– 12.00 a 14.00–15.00 hodin,
- pro adoraci v neděli 9.30–11.30 hodin (na oltáři – obětním stole byla vystavena Nejsvětější svátost pro
soukromou adoraci).
• Od 27. 4. do 11. 5. byla dovolena účast 15 lidí při bohoslužbách. Pro katedrálu to znamenalo:
- od 30. 4. byly v 7.00 hodin pravidelné mše svaté (jako každý rok v květnu),
- pro soukromou modlitbu byla otevřena v pondělí–pátek 10.00–12.00 a 14.00–15.00,
- pro adoraci v neděli v 9.30–11.30 hodin (na oltáři – obětním stole, byla vystavena Nejsvětější svátost pro
soukromou adoraci).
• Od 11. 5. byla dovolena při bohoslužbách účast 100 lidí, což znamenalo, že jsme se v katedrále vrátili
k pravidelnému pořádku. Mše svaté byly:
- ve všední dny v květnu ráno v 7.00 hodin a od června v 18.30 hodin;
- v neděli v 6.30, 9.30 a v 11.00 hodin;
- pro soukromou modlitbu byla katedrála otevřena v úterý–pátek 10.00–15.00 hodin.
Tato situace skončila v neděli 11. 10. V závazném rozhodnutí pana biskupa Jana Vokála (ze dne 9. 10.) dostaly všechny
farnosti v diecézi, tedy i naše farnost, pokyny k nově vyvstalé situaci. V důsledku těchto pokynů jsme liturgický život
v katedrále od pondělí 12. 10. do neděle 22. 11. zúžili jen na následující činnost:
• nebyly veřejné bohoslužby;
• byly společné adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí, kde jsem každou půlhodinu podával přítomným
sv. přijímání, a to:
- pondělí–sobota: od 16.30 do 17.30 hodin,
- neděle: od 9.30 do 11.00 hodin;
• pro soukromou modlitbu byla katedrála otevřena: úterý–pátek 10.00–15.00 hodin.
Byl jsem velmi mile překvapen velkým zájmem farníků o tyto adorace.
Na slavnost sv. Klimenta (hlavního patrona naší diecéze) v pondělí 23. 11. byla v katedrále po vynucené
přestávce opět první mše svatá pro veřejnost. Tím jsme obnovili pravidelné mše svaté ve všední dny i v neděli,
jen s tím rozdílem, že v neděli jsme upravili začátky bohoslužeb na: 7.00, 9.00 a 10.30 hodin. Tento stav trval až
do konce roku.

OPRAVY V KATEDRÁLE
1. Již tři roky vás zde informuji o řešení situace týkající se opravy čtyř novogotických fiál z pískovce,
umístěných na pilířích v průčelí katedrály, které poškodila vichřice koncem října 2017. Mám velkou radost, že
mohu již konstatovat, že se v loňském roce podařilo zhotovit a na místě osadit kopie dvou fiál v průčelí
katedrály, na pravé straně od hlavního vchodu. V pondělí 17. 8. postavili lešenáři u obou pilířů, kde měly být
fiály osazeny, lešení, a to až do vrcholu obou fiál. V úterý a ve středu si restaurátoři připravili stávající kamenné
podstavce pro osazení fiál. Ve čtvrtek přijel ke katedrále vysoký jeřáb a s jeho pomocí restaurátoři osazovali
jednotlivé díly fiál (každá má tři části) na své místo. V pátek byla kolaudace za přítomnosti restaurátorů, zástupce
odboru památkové péče Magistrátu města Hradce Králové a zástupce děkanství jako investora a vikariátního
technika. V sobotu 22. 8. bylo lešení rozebráno. Je možné jen konstatovat, že práce je provedena ve vzorné
kvalitě z kvalitního božanovského pískovce.
- Náklady na zhotovení kopie jedné větší fiály a její osazení do průčelí katedrály uhradila pojišťovna.
- Náklady na zhotovení kopie menší fiály a její osazení do průčelí katedrály jsme uhradili z příspěvku od
Magistrátu města v Hradci Králové, od kterého jsme získali finanční příspěvek ve výši 250 000 Kč. Od
Krajského úřadu v Hradci Králové jsme získali příspěvek ve výši 240 000 Kč. Pro vaši informaci – zhotovení
kopie větší fiály a její osazení v průčelí katedrály stálo 538 000 Kč a malé fiály 492 000 Kč s DPH. Práce
provádějí restaurátoři MgA. Ondřej Sklenář a MgA. Ondřej Špás ve svém ateliéru v Lužanech 164, o. Jičín.
- V současné době se pracuje na zhotovení kopií dvou zbývajících fiál do průčelí katedrály na levou stranu od
hlavního vchodu. Mají být podle smlouvy uzavřené s restaurátory osazeny v průčelí katedrály do konce roku
2021. Od Královéhradeckého kraje a od Magistrátu města HK máme na tyto práce již zajištěny finanční
prostředky.
2. V minulém roce jsem vás na těchto stránkách informoval také o tom, že jsme okolnostmi nuceni, abychom se
postarali o generální opravu obou věží, a to vně i uvnitř. Především se jedná o novou krytinu, důkladné
zrestaurování balustrády (kamenného zábradlí) u ochozů věží a rohových věžiček, všech korouhví na obou
věžích a sanování vnějšího pláště věží, včetně restaurování kamenných prvků u oken. V roce 2019 byl zpracován
stavebně-historický průzkum obou věží. Práce se vlekla, takže teprve v listopadu 2019 nám byl předán. Je
pravda, že je od MgA. Františka Václavíka zpracován s velkou pečlivostí a důkladností, k naprosté spokojenosti
i orgánů památkové péče. Detailní zaměření obou věží a stavebně-historický průzkum jsou naprosto nezbytnými
podklady pro zpracování projektové dokumentace, na které se již pracuje. Dalším nečekaným problémem bylo
schvalování požárněbezpečnostního řešení u HZS HK. Získali jsme jej až v září 2020. Koncem listopadu byl
projekt dokončen a nyní je předán k předběžnému posouzení orgánům památkové péče.
3. Okolnostmi jsme nuceni, abychom nechali zhotovit stavebně-historický průzkum na zbývající část katedrály,
tj. v hlavní a bočních lodích a v presbytáři včetně půdních prostor a krypt. Na tyto práce jsme uzavřeli smlouvu
o dílo s MgA. Františkem Václavíkem, který prováděl SHP na obou věžích katedrály a se kterým jsme byli velmi
spokojeni. Tyto práce by měly být dokončeny do konce t. r. Celkové náklady budou činit 381 000 Kč.
Od Magistrátu města Hradce Králové jsme na tyto práce získali příspěvek ve výši 150 000 Kč. Jednáme ještě
o možnostech získání zbývajících finančních prostředků. Je pochopitelné, že se i na těchto pracích musíme také
my finančně podílet.
4. Další náročnou prací na katedrále bylo nové upevnění šablon z Cu plechu na západní části severní věže.
U mnoha šablon zde byly prasklé a vypadané vichrové spony, pravděpodobně vlivem úderu blesku do věže.
Všechny spony byly na této části věže nahrazeny nerezovými vruty s těsnicími podložkami. Práce prováděli
z provazových žebříků horolezci ve spolupráci s klempířem. Současně jsme museli vyměnit jeden zdeformovaný
dešťový svod z Cu plechu u presbytáře do výše asi 6 m.
5. U zvonu Klement v nižším patře jižní věže jsme museli osadit nový lineární motor k jeho pohonu, včetně
výměny řídicí jednotky a jištění v rozvaděči. Stávající byl spálený a zvon již nezvonil.
6. Nově jsme osadili kovová vrata ve štítu v průčelí katedrály. Vlivem povětrnosti byly stávající závěsy těchto
vrat v pískovcovém ostění zcela uvolněné a bylo nebezpečí, že dveře vypadnou. Vrata jsou velmi těžká a práce
byla ve výšce značně nebezpečná. S prací mi pomáhal Martin Ležík.
7. Byla provedena oprava zámku včetně kování u hlavních vrat u závětří hlavního vchodu do katedrály. Podobně
tomu bylo i u depozitáře a u hlavního vchodu na děkanství.
8. Během koronavirové epidemie na jaře letošního roku jsme měli čas na to, abychom důkladně prošli depozitář
v katedrále a všechny skříně a prostory, kde jsou uloženy textilie a ostatní bohoslužebné předměty. Prošli jsme
také místnost, kde jsou uloženy vázy a ostatní předměty potřebné pro květinovou výzdobu katedrály a kotelnu,
kde je technické zázemí pro provoz katedrály (žebříky apod.) a úklidové prostředky (košťata, kbelíky apod.).

Tato místa jsme umyli a zbavili prachu. Některé předměty jsme odvezli do sběrného dvora, jiné jsme porovnali
a pro některé jsme našli nové umístění, např. ve zcela nově upraveném depozitáři na děkanství.
9. Byla provedena roční požární kontrola.
10. Byl prováděn servis el. zabezpečovacího zařízení.
NA DĚKANSTVÍ
1. Zcela jsme zde přebudovali dva depozitáře. Dosud používané, ale nefunkční skříně pro depozita jsme odtud
odvezli do našeho depozitáře v hospodářských budovách na faře v Novém Hradci Králové a odtamtud jsme
dovezli 10 ks velkých, masivních a téměř nových skříní, které byly původně zhotoveny jinam. Těmi jsme nově
vybavili náš depozitář. Tím získaly například betlém, Boží hrob a další, jen občas používané bohoslužebné
předměty (např. svíce, oltářní plátna, elektrotechnický materiál, ale také např. vyhrnovače sněhu, lopaty apod.)
své místo. Sem jsme přemístili také mnohé méně používané předměty z katedrály.
2. Byla zde provedena revize elektroinstalace.
3. Provedli jsme generální úklid celého děkanství od půdy až po sklep.
4. Přeložili jsme prasklou dlažbu ve společenské místnosti.
Přehled o hospodaření farnosti u katedrály Svatého Ducha v roce 2020
V roce 2020 se uskutečnilo osm mimořádných sbírek: na Svatopetrský haléř, na charitu, na bohoslovce,
na církevní školství, na misie, na pojištění kostelů a farních budov v diecézi, na pronásledované křesťany,
na pastorační aktivity v diecézi. Celkem tyto sbírky činily 97 227 Kč (není započítáno v příjmech).
Příjmy farnosti:
Řádné sbírky při bohoslužbách
Dary od fyzických osob
Příspěvek kněží na bydlení na děkanství
Pachtovné a za trafostanici na děkanství
Úroky z účtu
Dotace od Královéhradeckého kraje na jednu fiálu
Dotace od Magistrátu města na jednu fiálu
Úhrada od pojišťovny na jednu fiálu
Celkem
Výdaje farnosti:
Pastorační potřeby (svíce, hostie, zaměstnanci, květiny,
liturgické knihy atd.)
Kancelářské potřeby (tonery, poštovní známky, telefon, internet atd.)
Režijní výdaje (elektřina, plyn, vodné, stočné)
Udržovací práce (oprava dlažby na děkanství, údržba elektroinstalace,
EZS, oprava vchod. dveří v katedrále, oprava osvětlení v hlavní lodi
v katedrále, odvoz odpadu apod.)
Oprava zvonu Klement v jižní věži
Oprava krytiny na severní věži
Zhotovení a osazení velké fiály z pískovce v průčelí katedrály
Zhotovení a osazení malé fiály z pískovce v průčelí katedrály
Biskupství – fond solidarity + účetnictví
Daň z nemovitostí a bankovní poplatky
Celkem

198 733 Kč
332 622 Kč
88 996 Kč
108 174 Kč
7 119 Kč
240 000 Kč
250 000 Kč
597 816 Kč
1 823 460 Kč

41 131 Kč
22 448 Kč
220 969 Kč
60 721 Kč
41 887 Kč
82 990 Kč
538 002 Kč
491 780 Kč
82 746 Kč
20 831 Kč
1 603 505 Kč

Jako majitelé katedrály se musíme finančně podílet i na větších opravách katedrály, i když z větší části
získáme finanční prostředky z různých dotačních titulů. Upřímně děkuji především Královéhradeckému
kraji, Magistrátu města Hradce Králové a všem, kteří přispívají na sbírky při nedělních a svátečních mších
svatých, i těm, kteří přispívají na provoz naší farnosti formou darů. Pokládám za důležité zde připomenout,
že za všechny dobrodince naší farnosti je obětována mše svatá v katedrále každou první neděli v měsíci
v 9.30 hodin.
František Hladký
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