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úvod

Biskup: Bože, pospěš mi na pomoc.
Odp. Slyš naše volání.
Biskup: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému
Odp.: jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. 
 Amen. Aleluja.

hymnus 

Adam Václav Michna z Otradovic: Staročeská třidcatina. 
Aneb slavnost N  anebevzetí Panny Marie, Česká mariánská muzika 44

1. Radůjte se, ó Čechové,
 mariánští sodálové,
 ať varhany zní vesele;
 trouby, bubny ať zní směle.
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.

2. Česká jestiť tato radost,
 třidcatina, Panny slavnost:
 Marie nanebevzetí
 s námi celé nebe světí
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.

3. Anjelové prozpívají
 a díky Bohu vzdávají,
 proroci, apoštolové
 dí: »Pán Bůh s vámi, Čechové!«
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.

4. Budiž zdráva, Panno čistá,
 dopřej naším zpěvům místa,
 zpěvy upřímné zpíváme,
 kyž se tobě zachováme.
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.

5. Budiž zdráva tisíckráte,
 ano i stotisíckráte,
 pod ochranou tvou mateřskou
 chovej Kongregací českou.
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.

6. Amen, amen dokládejte,
 amen, amen přikládejte,
 Echo Amen opakuje,
 a tak naše zvelebuje.
  Matka Boží Echo naše,
  aj Čechové, zboží vaše.

Zástupce města a zástupce farnosti uvítají biskupa.

– 2 –

žalmy

1. ant. Kristus vstoupil do nebe a vzal svou nejčistší Matku k sobě, 
aby jí dal účast na svém vítězství nad smrtí.
 
Žalm 113 (112)

1 Chvalte, Hospodinovi služebníci, *
 chvalte jméno Hospodinovo!
2 Buď velebeno Hospodinovo jméno *
 nyní i navěky!
3 Od východu slunce až na jeho západ *
 buď chváleno Hospodinovo jméno!
4 Povznesen je Hospodin nade všechny národy, *
 nad nebesa jeho sláva.
5 Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, †
 který trůní na výsosti *
6a shlíží dolů na nebe i na zem?
7Slabého zdvihá z prachu, *
 ze smetiště povyšuje chudého,
8aby ho posadil vedle knížat, *
 vedle knížat svého lidu.
9Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet *
 jako šťastné matce dětí.
 Sláva Otci i Synu *
 i Duchu Svatému,
 jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
 a na věky věků. Amen.

Ant. Kristus vstoupil do nebe a vzal svou nejčistší Matku k sobě, 
aby jí dal účast na svém vítězství nad smrtí.

– 3 –



úvod

Biskup: Bože, pospěš mi na pomoc.
Odp. Slyš naše volání.
Biskup: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému
Odp.: jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. 
 Amen. Aleluja.

hymnus 

Adam Václav Michna z Otradovic: Staročeská třidcatina. 
Aneb slavnost N  anebevzetí Panny Marie, Česká mariánská muzika 44

1. Radůjte se, ó Čechové,
 mariánští sodálové,
 ať varhany zní vesele;
 trouby, bubny ať zní směle.
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.

2. Česká jestiť tato radost,
 třidcatina, Panny slavnost:
 Marie nanebevzetí
 s námi celé nebe světí
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.

3. Anjelové prozpívají
 a díky Bohu vzdávají,
 proroci, apoštolové
 dí: »Pán Bůh s vámi, Čechové!«
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.

4. Budiž zdráva, Panno čistá,
 dopřej naším zpěvům místa,
 zpěvy upřímné zpíváme,
 kyž se tobě zachováme.
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.

5. Budiž zdráva tisíckráte,
 ano i stotisíckráte,
 pod ochranou tvou mateřskou
 chovej Kongregací českou.
  Mariji, Mariji ctíme,
  dítky Matku velebíme.

6. Amen, amen dokládejte,
 amen, amen přikládejte,
 Echo Amen opakuje,
 a tak naše zvelebuje.
  Matka Boží Echo naše,
  aj Čechové, zboží vaše.

Zástupce města a zástupce farnosti uvítají biskupa.

– 2 –

žalmy

1. ant. Kristus vstoupil do nebe a vzal svou nejčistší Matku k sobě, 
aby jí dal účast na svém vítězství nad smrtí.
 
Žalm 113 (112)

1 Chvalte, Hospodinovi služebníci, *
 chvalte jméno Hospodinovo!
2 Buď velebeno Hospodinovo jméno *
 nyní i navěky!
3 Od východu slunce až na jeho západ *
 buď chváleno Hospodinovo jméno!
4 Povznesen je Hospodin nade všechny národy, *
 nad nebesa jeho sláva.
5 Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, †
 který trůní na výsosti *
6a shlíží dolů na nebe i na zem?
7Slabého zdvihá z prachu, *
 ze smetiště povyšuje chudého,
8aby ho posadil vedle knížat, *
 vedle knížat svého lidu.
9Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet *
 jako šťastné matce dětí.
 Sláva Otci i Synu *
 i Duchu Svatému,
 jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
 a na věky věků. Amen.

Ant. Kristus vstoupil do nebe a vzal svou nejčistší Matku k sobě, 
aby jí dal účast na svém vítězství nad smrtí.

– 3 –



2. ant. Eva nám zavřela nebeskou bránu, Maria nám ji zase otevřela, aleluja.

Žalm 147 (147 B) 12-20

12Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, *
 chval svého Boha, Sióne,
13že zpevnil závory tvých bran, *
 požehnal tvým synům v tobě.
14Zjednal tvému území pokoj *
 a sytí tě jadrnou pšenicí.
15Sesílá svůj rozkaz na zemi, *
 rychle běží jeho slovo.
16Dává sníh jako vlnu, *
 jíní sype jako popel.
17Shazuje své krupobití jako drobty chleba, *
 jeho mrazem tuhnou vody.
18Posílá své slovo, a rozpouští je, *
 poroučí zavanout svému větru, a vody se rozproudí.
19Oznámil své slovo Jakubovi, *
 své zákony a přikázání Izraeli.
20Tak nejednal se žádným národem: *
 nesdělil jim svá přikázání.
 Sláva Otci i Synu *
 i Duchu Svatému,
 jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
 a na věky věků. Amen.

Ant. Eva nám zavřela nebeskou bránu, Maria nám ji zase otevřela, aleluja.

– 4 –

3. ant. Panna Maria je vyvýšena nad nebesa; chvalme za to Krista, jejího Syna.

Kantikum 
Ef 1,3 – 10

3Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, *
 on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, 
protože jsme spojeni s Kristem.

4Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, *
 abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce;
5ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, *
 abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
6To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, *
 neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném (Synu).
7V něm máme vykoupení skrze jeho krev, *
 odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
8kterou nám tak bohatě projevil * 
 s veškerou moudrostí a prozíravostí:
9seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, †
 jak se mu to líbilo * 
 a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
10až se naplní čas pro dílo spásy: *
 že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
 Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
 jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
 a na věky věků. Amen.

Ant. Panna Maria je vyvýšena nad nebesa; chvalme za to Krista, jejího Syna.

krátké čtení

Řím 8, 30
Ty, které Bůh předurčil, také povolal, a ty, které povolal, 
také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také uvedl do slávy.
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Následuje promluva diecézního biskupa Mons. Vlastimila Kročila, která je zakon-
čena výzvou, aby nově jmenovaný probošt složil vyznání víry a přísahu věrnos-
ti. Když tak učiní, biskup pronese nad novým proboštem tzv. instalační formuli. 
Poté mu biskup předá odznaky probošta – tedy mozetu, pektorál, prsten a biret – 
a pozdraví se s ním pozdravením pokoje. 

zpěv po krátkém čtení

O. Maria byla vzata do nebe, * radujme se z toho spolu s anděly.
Maria byla vzata do nebe, * radujme se z toho spolu s anděly. 
V. Dárce života nedopustil, aby nad ní panovala smrt, * 
radujme se z toho spolu s anděly.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Maria byla vzata do nebe, * radujme se z toho spolu s anděly.

Antifona ke kantiku Panny Marie: 
Budou mě blahoslavit všechna pokolení, 
protože mi učinil veliké věci ten, který je mocný, aleluja.

Velebí * má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou sl  užebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit * všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení * 
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými vě  cmi * a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Ant. Budou mě blahoslavit všechna pokolení, 
protože mi učinil veliké věci ten, který je mocný, aleluja.

– 6 –

prosby

Biskup: Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu 
 učinil blahoslavené Panně Marii, a prosme ho:

Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby byla Matkou tvého Syna,
na její přímluvu vyslyš naše prosby.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.

Tys svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie,
na její přímluvu uzdrav nemocné, potěš zarmoucené, 
odpusť hříšníkům a dej všem spásu a mír.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.

Tys učinil Pannu Marii chrámem Ducha Svatého 
a naplnils ji svou milostí,
sešli i nám hojnost darů svého Ducha.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.

Tys shromáždil apoštoly, aby společně s Pannou Marií setrvávali 
v modlitbách, dej, ať tvá církev následuje    příklad jejich jednomyslné 
modlitby a roste k dokonalosti lásky.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.

Tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii s tělem i s duší do nebeské slávy,
dej i našim zemřelým účast na slávě svého Syna.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.

Biskup: Otče náš.
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modlitba

Všemohoucí, věčný Bože, tys vyvolil svou pokornou služebnici Pannu Marii za 
Matku svého jednorozeného Syna, a pro jeho zásluhy jsi dovršil její vykoupení 
a korunovals ji nebeskou slávou; na její přímluvu doveď do věčné slávy i nás. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Nově instalovaný probošt poděkuje diecéznímu biskupovi za provedení instalace.

Na závěr biskup udělí požehnání:

Biskup:  Pán s vámi.
Odp.:  I s tebou.

Biskup:  Ať je jméno Páně velebeno.
Odp.:  Nyní i navěky.
Biskup:  Pomoc naše ve jménu Páně.
Odp.:  Neboť on stvořil nebe i zemi.
Biskup:  Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn  i Duch svatý.
Odp.:  Amen
Jáhen:  Jděte ve jménu Pán ě.
Odp.:  Bohu díky.

Salve Regina, Mater misericordiae,
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exules � lii Evae
Ad te suspiramus gementes et � entes
In hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
Nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
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modlitba

Všemohoucí, věčný Bože, tys vyvolil svou pokornou služebnici Pannu Marii za 
Matku svého jednorozeného Syna, a pro jeho zásluhy jsi dovršil její vykoupení 
a korunovals ji nebeskou slávou; na její přímluvu doveď do věčné slávy i nás. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Nově instalovaný probošt poděkuje diecéznímu biskupovi za provedení instalace.

Na závěr biskup udělí požehnání:

Biskup:  Pán s vámi.
Odp.:  I s tebou.

Biskup:  Ať je jméno Páně velebeno.
Odp.:  Nyní i navěky.
Biskup:  Pomoc naše ve jménu Páně.
Odp.:  Neboť on stvořil nebe i zemi.
Biskup:  Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn  i Duch svatý.
Odp.:  Amen
Jáhen:  Jděte ve jménu Pán ě.
Odp.:  Bohu díky.

Salve Regina, Mater misericordiae,
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exules � lii Evae
Ad te suspiramus gementes et � entes
In hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
Nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
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Jindřichohradeckou farnost povýšil papež Urban VIII. 18. srpna 1625 na infulované 
proboštství a zdejším farářům propůjčil titul probošta a právo užívat ponti� kálie. 
Toto vyznamenání, zdůrazňující duchovní i světský význam města a povzbuzující 
farníky i duchovní správce k věrnosti církvi, posléze potvrdili a rozšířili papežové 
Alexandr VIII. (27. září 1689) a  Inocenc XII. (28. listopadu 1691). Společně 
s  českokrumlovskou prelaturou jde o  jednu z  nejstarších institucí tohoto typu 
v  Čechách. Mnozí ze zdejších proboštů byli významnými osobnostmi nejen 
náboženského, ale i kulturního života s přesahem do středoevropského prostoru.

 1. Daniel Michal Hessel z Kamsberka 1625–1632
 2. PhDr. Ondřej Bartoloměj Fisírek 1633–1647
 3. Jan Pusch 1647–1651
 4. PhDr. Řehoř Radičník 1651–1667
 5. PhDr. Jakub Maxmilián Kurtz 1667–1670
 6. Jeroným Altan de Pozzi 1670–1695
 7. Dr. Jiří Ignác Kratochvíle 1695–1710
 8. Pankrác Quinodo 1710–1729
 9. Václav Josef Grotz 1729–1730
 10. Jan Kristián Khun 1730–1744
 11. Emanuel Arnošt z Valdštejna 1744–1746
 12. Athanáš František Preisler 1746–1755
 13. Šimon Antonín Jandera 1755–1775
 14. Prokop Benedikt Henniger z Eberku 1775–1802
 15. Antonín Haberein 1803–1822

 16. Vojtěch Benedikt Juhn 1826–1843
 17. Petr Webber 1844–1864
 18. Josef Zátka 1865–1873
 19. František Vrzák 1874–1875
 20. ThDr. Jan Turner 1875–1878
 21. Vilém Platzer 1879–1888
 22. � Dr. Josef Ho� mann 1889–1899
 23. � Dr. Alois Jirák 1900–1907
 24. ThDr. Václav Cába 1907–1916
 25. Msgre. Leonard Rendl 1917–1920
 26. Jan Vacek 1923–1929
 27. ThDr. Václav Příbek 1930–1934
 28. František Friedl 1935–1959
 29. Václav Habart 1995–2012
 30. Ivo Prokop 2019 




