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Theologisches Werk von Jan Valerián Jirsík in den Jahren 1832-1846 

Abstrakt – originál Diese Studie widmet sich einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des 

tschechischen Religionslebens des neunzehnten Jahrhunderts – Jan 

Valerián Jirsík (1798-1883), der sich vor allem als Priester, Theologe, 

Bischof von Budweis, Schriftsteller, Förderer der Bildung und des 

Schulwesens sowie als ein aktiver Patriot und Verteidiger der 

tschechischen nationalen Interessen in der national gemischten 

Habsburger Monarchie seiner Zeit in die Geschichte einschrieb.  

Die Untersuchung des Lebens und der Werke von bedeutenden 

Persönlichkeiten ist ein üblicher Bestandteil der modernen Kirchen- 

und Theologiegeschichte. Jirsík gehörte unbezweifelt zu den 

Persönlichkeiten, über deren Bedeutung breite Öffentlichkeit im 

tschechischen Milieu wegen seines positiven gesellschaftlichen 

Engagements aus der Zeit seiner bischöflichen Wirkung (1851-1883)  

immer Kenntnis hat. Weniger bekannt sind seine theologischen Werke, 

die in seiner Zeit eine ausgeprägte Wirkung in dem kirchlichen und 

gesellschaftlichen Milieu hatten. Einige von ihnen wurden nicht nur im 

Tschechischen, sondern auch z.B. im Deutschen oder Kroatischen 

herausgegeben.  

Nicht alle oben genannten Jirsíks Lebensrollen fanden in der bisherigen 

Forschung ein gleiches Echo. Wohl am meisten wurden seine 

nationalen oder patriotischen Tätigkeiten, Sorge für den Bereich des 

Schulwesens und selbstverständlich seine bischöfliche Wirkung betont, 

was übrigens praktisch bis heute gilt. Seinem theologischen Wirken 

wurde bisher nicht so große Aufmerksamkeit gewidmet, das sie 

verdienen würde – diese Lücke zu erfüllen ist übrigens auch die 

Absicht dieser Studie.  
Klíčová slova - originál Jirsík, Theologie, Gesellschaft, 19. Jahrhundert, Böhmen 

Titul – anglicky Theological Work of Jan Valerián Jirsík (1832-1846) 

Abstrakt – anglicky The study focuses on one of the most significant figures of the Czech 

religious life of the 19th century, Jan Valerián Jirsík (1798-1883). Jirsík 

went down in history primarily as a theologian, Bishop of České 

Budějovice (1851-1883), education supporter and advocate of the 

Czech national interests in ethnically mixed Habsburg monarchy of his 

time. Jan Valerián Jirsík already as an ordinary priest of the 

Archdiocese of Prague during the 1830s and 1840s became involved in 

church and social events. He earned his fame for his literary and 

preaching abilities. In this period he created a number of theological 

works focused primarily on pastoral and dogmatic subjects. He also 

excelled in his efforts to reach the understanding with other Christian 

denominations. In social terms, he became known as a supporter of the 

Czech social life. His skills and commitment helped him to succeed in 

religious career. After a couple of important positions as a vicar he was 

promoted to a respected post in the Prague Metropolitan Chapter. At 

the same time he held the post of a preacher at St. Vitus Cathedral and 



became renown as an editor of the Časopis pro katolické duchovenstvo 

(Journal for Catholic clergy). 

 

Klíčová slova - anglicky Jirsík, theology, society, the 19th century, Bohemia 

Titul – česky Teologické dílo Jana Valeriána Jirsíka v letech 1832-1846 

Abstrakt – česky Tato studie se věnuje jedné z nejvýznamnějších postav českého 

náboženského života devatenáctého století Janu Valeriánu Jirsíkovi 

(1798-1883), který se zapsal do dějin především jako kněz, teolog, 

českobudějovický biskup, spisovatel, podporovatel vzdělanosti a 

školství, a také aktivní vlastenec a obhájce českých národních zájmů 

v národnostně smíšené habsburské monarchii své doby.  

Zkoumání životů a děl významných osobností je běžnou součástí 

současných církevních dějin a dějin teologie. Jirsík nepochybně patří 

mezi osobnosti, o jejichž významu má stále povědomí široká veřejnost 

v českém prostředí kvůli jeho pozitivní společenské angažovanosti 

z časů jeho biskupského působení (1851-1883). Méně už jsou známá 

jeho teologická díla, která měla ve své době výrazný dopad v církevním 

i společenském prostředí. Některá z nich se dočkala opakovaných 

vydání nejen v češtině, ale třeba také v němčině nebo chorvatštině.  

Ne všechny výše vyjmenované Jirsíkovy životní role nalezly 

v dosavadním bádání stejný ohlas. Asi nejvíce bývaly zdůrazňovány 

jeho pronárodní či vlastenecké činnosti, starost o oblast školství a 

samotné biskupské působení, což ostatně platí prakticky dodnes. Jeho 

teologickému dílu zatím nebyla věnovaná taková pozornost, jakou by si 

zasloužilo – zaplnit částečně tuto mezeru je záměrem této studie.  

Klíčová slova - česky Jirsík, teologie, společnost, 19. století, Čechy 
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Jan Valerián Jirsík in der Zeit der Verwandlung der Beziehung 

zwischen der Kirche und dem Staat (1848-1850) 

Abstrakt – originál Der Bedeutung der Persönlichkeit von Jan Valerián Jirsík (1798-1883) 

ist sich die breite Öffentlichkeit  auch in der  Gegenwart des 

tschechischen Milieus bewusst, besonders wegen seines positiven 

Engagements in der Zeit seines Wirkens als Bischof in der Diözese 

Budweis (1851-1883). Aber Jirsík war schon vor seinem Episkopat 

eine bekannte Persönlichkeit – er wurde als Schriftsteller, Theologe 

und aktiver Patriot berühmt. Gerade der Zeit seiner  vorbischöflichen 

Tätigkeit wurde jedoch in dem wissenschaftlichen Milieu  bisher nicht 

genügend Aufmerksamkeit gewidmet. Diese Studie will sein Leben und 

seine Ansichten näher bringen, bzw. seine Positionen in den Jahren 

1848 – 1850, in der Zeit der großen Veränderungen auf dem 

gesellschaftlich-politischen Gebiet der Habsburger Monarchie, die auch 

Veränderungen in der Beziehung der Kirche und des Staates 

hervorriefen, die die Zeitgenossen als einen Reform-  oder sogar als 

einen revolutionären Wandel wahrnahmen.  

Klíčová slova - originál Kirche –Staat – 19. Jahrhundert – 1848 – 1850  

Titul – anglicky Jan Valerián Jirsík at the Time of the Transformation of the 

Relationship between the Church and the State (1848-1850) 

Abstrakt – anglicky The study focuses on one of the most significant figures of the Czech 

religious life of the 19th century, Jan Valerián Jirsík (1798-1883). Jirsík 

went down in history primarily as a theologian, Bishop of České 

Budějovice (1851-1883), education supporter and advocate of the 

Czech national interests in ethnically mixed Habsburg monarchy of his 

time.  

Jan Valerián Jirsík (1798-1883) undoubtedly belongs to personalities 

that are still recognized by general public for his positive social 

involvement. Jan Valerián Jirsík already as an ordinary priest of the 

Archdiocese of Prague during the 1840s became involved in church 

and social events. He earned his fame for his literary and preaching 

abilities. In this period he created a number of theological works 

focused primarily on pastoral and dogmatic subjects. He also excelled 

in his efforts to reach the understanding with other Christian 

denominations. In social terms, he became known as a supporter of the 

Czech social life. His skills and commitment helped him to succeed in 

religious career. After a couple of important positions as a vicar he was 

promoted to a respected post in the Prague Metropolitan Chapter 

(1846). At the same time he held the post of a preacher at St. Vitus 

Cathedral and became renown as an editor of the Časopis pro katolické 

duchovenstvo (Journal for Catholic clergy). 

During the years 1848-1850, however, events occurred which had a 

significant influence on the relationships of the church and state in the 

Austrian empire: as a consequence of the revolution in 1848, the so-

called octroyed constitution was passed in the next years and, based on 

following negotiations between the church and the state, Emperor 

Franz Josef published two patents in 1850 regulating their mutual 

relationships in such a way that the church was provided much larger 

autonomy when administering its own matters. The study shows that 

Jirsik life and meanings during this period. 



Klíčová slova - anglicky church, state, the 19th century, Bohemia, 1848, 1850 

Titul – česky Jan Valerián Jirsík v čase proměny vztahů církve a státu (1848-1850) 

Abstrakt – česky O významu osobnosti Jana Valeriána Jirsíka (1798-1883) má i 

v současnosti povědomí široká veřejnost v českém prostředí zejména 

kvůli jeho pozitivní společenské angažovanosti z časů jeho 

biskupského působení v českobudějovické diecézi (1851-1883). Avšak 

Jirsík byl již před svým episkopátem známou osobností – proslul jako 

spisovatel, teolog a aktivní vlastenec. Právě před-biskupskému období 

jeho působení nebyla dosud věnována v odborném prostředí dostatečná 

pozornost. Tato studie přibližuje jeho život a názory, resp. pozice, 

v letech 1848-1850, v době velmi překotných proměn ve společensko-

politické oblasti habsburské monarchie, které vyvolaly také proměny ve 

vztahu církve a státu, které současníci vnímali jako reformní či dokonce 

revoluční.    

Klíčová slova - česky Církev – stát – 19. století – 1848 – 1850 
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Ke kauze vlasteneckých kněží Šimona Schneidera a Antonína Krejčího 

1848-1852 

Abstrakt – originál Studie se zabývá tématem případu vlasteneckých kněží Šimona 

Schneidera a Antonína Krejčího, který zanechal výraznou stopu 

především v popisu událostí revolučního roku 1848 v Českých 

Budějovicích. Oba kněží byli po potlačení pražských svatodušních 

bouří zatčeni na základě upozornění ze strany českobudějovického 

biskupa Josefa Ondřeje Lindauera. Obviněni byli z angažmá ve 

prospěch revoluce a ze spojení s pražskými radikály. Přestože jim před 

soudem nebyla prokázána vina, měla tato kauza neblahé následky pro 

oba muže. Oba byli svým církevním nadřízeným přeloženi mimo České 

Budějovice, kde byli dříve aktivně zapojení do českých vlasteneckých 



aktivit. Studie sleduje osudy obou mužů: Schneidera, který předčasně 

zemřel v roce 1850, a také Krejčího, který se dostal do značných 

existenčních problémů, jež mu pomohl vyřešit biskupský ordinariát 

v čele s novým biskupem Janem Valeriánem Jirsíkem. 

Klíčová slova - originál Revoluce – 1848 – České Budějovice – kněží – proces – Schneider – 

Krejčí 

Titul – anglicky The case of the Patriotic Priests Šimon Schneider and Antonín Krejčí 

1848-1852 

Abstrakt – anglicky The study deals with the topic of the case of the patriotic priests Šimon 

Schneider and Antonín Krejčí, which left a significant trace especially 

in the description of the events of the revolutionary year 1848 in České 

Budějovice. After the suppression of the Prague revolution (1848), both 

priests were arrested. Even though no guilt was proven before the court, 

this case had unfortunate consequences for both men. Both of them 

were transferred from their ecclesiastical superior outside of České 

Budějovice, where they were previously actively involved in Czech 

patriotic activities. The study follows the fate of both men: Schneider, 

who prematurely died in 1850, and also Krejci, who has come to 

considerable existential problems.  
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Die Diözese Budweis in den Jahren 1785-1850. Das Aschenputtel unter 

den Diözesen 

Abstrakt – originál Die Autoren des Buches stellen die Geschichte der Budweiser Diözese 

dar und reflektieren hierbei aktuelle Forschungsansätze. Das Buch 

zeichnet ein komplexes Bild der Entstehung und territorialen wie 

verwaltungstechnischen Entwicklung der Diözese in den Jahren 1785–

1850. Die Autoren arbeiten mit neuen Perspektiven die wirtschaftlichen 

Bedingungen heraus und dokumentieren die Tätigkeit der einzelnen 

Bischöfe, des bischöflichen Konsistoriums und Kapitels. Dieses Buch 

bietet eine gründliche und systematische Analyse verschiedener Facetten 

des Lebens der Geistlichen in Südböhmen: besondere Aufmerksamkeit 

gilt ihrer sozialen und nationalen Herkunft, ihrer Ausbildung und 

Erziehung sowie ihrem Alltag und ihren Aktivitäten. 

Klíčová slova - originál 19. Jahrhundert, Budweis, Josephinismus, Nationale Wiederbelebung, 

Katholische Kirche, Bischöfe, Bischofskonsistorium, Domkapitel, 

Gymnasien, Philosophisches Lyceum, Bischofsseminar Klerus 

Titul – anglicky The Diocese of Budweis in the years 1785 to 1850: Cinderella among 

Dioceses 

Abstrakt – anglicky The book paints a complex picture of the emergence and territorial as 

well as administrative development of the diocese in the years 1785-1850. 

The authors work out the economic conditions with new perspectives and 

document the activities of the individual bishops, the episcopal consistory 

and the chapter. This book offers a thorough and systematic analysis of 

various facets of the life of the clergy in South Bohemia: special attention 

is given to their social and national origin, education, everyday life and 

activities. 

Klíčová slova - anglicky 19th century; Budweis; Josephinism; National Revival; Catholic Church; 

Bishops; Bishop´s Consistory; Cathedral Chapter; Gymnasiums; 

Philosophical Lyceum; Bishop’s Seminary; Clergy 
Titul – česky Českobudějovická diecéze v letech 1785–1850. Popelka mezi diecézemi 

Abstrakt – česky Kniha předkládá komplexní obraz vzniku, územního a správního vývoje 

diecéze v letech 1785–1850. Nově a přehledně přibližuje její ekonomické 

a materiální zázemí i činnost a význam biskupů, biskupské konzistoře a 

kapituly. Nabízí důkladnou a systematickou analýzu různých aspektů 

života duchovních v jižních Čechách: zvláštní pozornost je věnuje jejich 

společenskému a národnostnímu původu, vzdělání, každodennímu životu 

a aktivitám.   
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na s. 51, pozn. 227 a 228; na s. 53, pozn. 229;  na s. 71, pozn. 330; na s. 110, pozn. 489; na 
s. 128, pozn. 550; na s. 142, pozn. 628; na s. 157, pozn. 716. 
 
Lenka Martínková, Reverendissimum officium. Biskupská konzistoř v Českých Budějovicích na 
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sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích, I. díl - Stavba kostela a vznik farnosti, České 
Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna v Českých Budějovicích, 2010 – na s. 136, pozn. 
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Přednášky na vědeckých konferencích (2) 
Název konference, datum, 

organizátor a název 

Vašeho příspěvku 

 

K procesu zakladania biskupstiev v čase josefinismu na príklade 

Českobudějovickej diecézy, konference 200 rokov Přešovskeho 

gréckokatolíckého biskupstva, Gréckokatolícka teologická fakulta, 

Přešovská univerzita v Přešove, 20.-21. září 2018.  

Byla Vaše účast na 

konferenci vyžádána jejím 

organizátorem 

 

ANO 

Byl/-a jste též v 

organizačním výboru 

konference? 

 

NE 

 

 

Název konference, datum, 

organizátor a název 

Vašeho příspěvku 

Social work in motion, conference Science in motion, International Week 

2018, Catholic University of Applied Sciences Freiburg, 11
th
 – 15

t h 
June 

2018.   

Byla Vaše účast na 

konferenci vyžádána jejím 

organizátorem 

 

ANO 

Byl/-a jste též v 

organizačním výboru 

konference? 

 

NE 

 

 

Vyžádané přednášky pro širokou veřejnost (4) 
Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

11. 12. 2018 Dva subtilní nepřátelé svatosti. Reflexe druhé kapitoly 
apoštolské exhortace Gaudete et exultate – pro kněží 
českobudějovické diecéze, TF JU 

4. 12. 2018 Gaudete et exultate – pro jáhny českobudějovické 
diecéze, TF JU 

13. 11. 2018 Eucharistická úcta v českobudějovické diecézi v 18.-20. 
století – předneseno v rámci kněžského dne 
českobudějovické diecéze, organizátor: Biskupství 
českobudějovické, Štěkeň.   

11. 10. 2018 „Vycházka za historií života Jana Valeriána Jirsíka“ – 
předneseno v rámci cyklu „Vycházky za historií v Českých 
Budějovicích na TF JU.  

 

 

 

Recenze, popularizační články a články v denním tisku (3)  
 
Jan Valerián Jirsík – zakladatel gymnázia, in: Sto padesát let Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka 
v Českých Budějovicích, 1868-2018, České Budějovice 2018, s. 114-118. 
 
Kapa vycházek za historií 2, Vycházka za historií života Jana Valeriána Jirsíka, karta 110, 
vydala Agentura Kultur-Kontakt, 2018.   
 
Kopa vycházek historií 2, Výcházka za historií osobnosti prvního českobudějovického biskupa 
Johanna Prokopa Schaffgotssche, karta 90, vydala Agentura Kultur-Kontakt, 2018. 


