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World War II and the Issue of Refugeeism Focusing on the Diocese of 

České Budějovice in Light of Archive Materials from the Episcopal 

Archive 

Abstrakt – originál World War II brought incomparable suffering to many millions of 

humans. It is impossible to calculate how many people were forced to 

leave their homes by the military operations or decisions of statesmen and 

were either forcibly deported or preferred to emigrate. This study recalls 

the issue of refugeeism associated with this tragic segment of human 

history from a specific viewpoint, viz. refugeeism as part of the history of 

the diocese of České Budějovice from 1938 up to 1947 in light of archive 

materials from the episcopal archive. It engages authentic documents to 

show how the issue of refugeeism was perceived and frequently also 

personally experienced by Catholic clergymen of the diocese of České 

Budějovice at the time. 

Klíčová slova - originál church history, Nazi regime, refugeeism, World War II, diocese of České 

Budějovice 

Titul – anglicky viz výše 

Abstrakt – anglicky viz výše 

Klíčová slova - anglicky viz výše 

Titul – česky Druhá světová válka a problematika uprchlictví se zaměřením na 

českobudějovickou diecézi ve světle archivních materiálů biskupského 

archivu 

Abstrakt – česky Druhá světová válka přinesla nezměrné utrpení mnoha milionům lidí. 

Nelze ani spočítat, kolik lidí muselo v důsledku válečných operací či z 

rozhodnutí státníků opustit své domovy a byli buď násilně deportováni či 

sami utekli do exilu. V této studii připomínáme problematiku uprchlictví 

spojenou s tímto tragickým úsekem lidských dějin ze specifického úhlu 

pohledu, a to uprchlictví jako součást dějin českobudějovické diecéze let 

1938 až 1947 ve světle archivních materiálů biskupského archivu. Na 

autentických dokumentech si přibližujeme, jak otázku uprchlictví vnímal 

a často i sám jako uprchlík prožíval tehdejší katolický duchovní 

českobudějovické diecéze. 

Klíčová slova - česky církevní dějiny, nacistický režim, uprchlictví, druhá světová válka, 

českobudějovická diecéze 
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Zneužili odkaz Jana Valeriána Jirsíka. Sonda do problematiky 

ideologického zneužití postavy Jana Valeriána Jirsíka  v 50. letech 20. 

století 

Abstrakt – originál V této studii přibližujeme metodou sondy do archivních pramenů kapitolu 

z tzv. „druhého života J. V. Jirsíka“. Jedná se o dokumentaci zneužití jeho 

odkazu kněžími kolaborujícími s komunistickým režimem, jako byl Josef 

Plojhar, ministra zdravotnictví v komunistických vládách v letech 1948 - 

1968, či Josef Buchta, státem dosazeného českobudějovického 

kapitulního vikáře v době internace biskupa Josefa Hloucha. Ve studii je 

připomenuto i tzv. vlastenecké hnutí duchovních, které si přivlastnilo 

biskupovo heslo Bůh - církev - vlast, byť jej samozřejmě chápalo 

naprosto odlišně než biskup J. V. Jirsík. 

Klíčová slova - originál Klíčová slova: Církevní dějiny, komunistický režim, biskup J. V. Jirsík, 

výrok Bůh,  církev a vlast 

Titul – anglicky LEGACY OF JAN VALERIÁN JIRSÍK MISUSED. PROBE INTO THE 

ISSUE OF IDEOLOGICAL MISUSE OF THE FIGURE OF JAN 

VALERIÁN JIRSÍK IN THE 1950 

Abstrakt – anglicky In this study, by probing into archival sources examine a chapter in the 

“second life of J. V. Jirsík”. This is a documentation of the misuse of his 

legacy by priests collaborating with the Communist regime, such as Josef 

Plojhar, minister of health in Communist governments between 1948 and 

1968, or Josef Buchta, a state appointed vicar capitular of České 

Budějovice for the duration of Bishop Josef Hlouch’s internment. The 

study also recalls the so-called patriot movement of the clergy which 

appropriated the Bishop’s motto God – Church – Country, although of 

course they understood it in a completely different way from Bishop J. V. 

Jirsík. 

Klíčová slova - anglicky Church History; communist regim; Bishop J. V. Jirsík; saith God; Church 

and Fatherland 

Titul – česky Zneužili odkaz Jana Valeriána Jirsíka. Sonda do problematiky 

ideologického zneužití postavy Jana Valeriána Jirsíka  v 50. letech 20. 

století 

Abstrakt – česky V této studii přibližujeme metodou sondy do archivních pramenů 

kapitolou z tzv. „druhého života J. V. Jirsíka“. Jedná se o dokumentaci 

zneužití jeho odkazu kněžími kolaborujícími s komunistickým režimem, 

jako byl Josef Plojhar, ministra zdravotnictví v komunistických vládách 

v letech 1948 - 1968, či Josef Buchta, státem dosazeného 

českobudějovického kapitulního vikáře v době internace biskupa Josefa 

Hloucha. Ve studii je připomenuto i tzv. vlastenecké hnutí duchovních, 

které si přivlastnilo biskupovo heslo Bůh - církev - vlast, byť jej 

samozřejmě chápalo naprosto odlišně než biskup J. V. Jirsík.  

Klíčová slova - česky Klíčová slova: Církevní dějiny, komunistický režim, biskup J. V. Jirsík, 

výrok Bůh,  církev a vlast 
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Josef Hlouch: pastýř a homiletik 

Abstrakt – originál Monografie „Josef Hlouch: pastýř a homiletik“ je kritickou edicí 

dokumentů. Monografie se v prvé části ve formě odborné studie zabývá 

problematikou života českobudějovického biskupa Josefa Hloucha, poté 

přibližuje průřez jeho teologickým dílem, včetně rukopisů. Následuje 

shrnutí dosavadní publikační práce o biskupu Josefu Hlouchovi a poté se 

studie věnuje otázce pastýřských listů a homilií jako archivnímu pramenu. 

Druhá část monografie čtenáři přibližuje komentovaný výbor z 

pastýřských listů, oslovení a sdělení biskupa Josefa Hloucha z let 1947–

1972. Třetí část zpřístupňuje formou komentovaného přepisu velkou řadu 

homilií pronesených biskupem Josefem Hlouchem v letech 1969 –1972. 

Kritická edice pastýřských listů a homilií poslouží nejenom jako pramen 

poznání osobnosti biskupa Josefa Hloucha, nýbrž i jako sonda do proměn 

působení a postavení katolické církve v období komunistické totality. 

Klíčová slova - originál Českobudějovická diecéze, biskup Josef Hlouch, komunistická totalita, 

pastýřské listy, homilie 

Titul – anglicky Josef Hlouch – the Pastor and Homilist 

Abstrakt – anglicky The monograph entitled “Josef Hlouch – the Pastor and Homilist” is a 

critical edition of documents. The monograph in its first part in the form 

of an expert study deals with the life of Josef Hlouch, Bishop of České 

Budějovice, then it introduces his theological work, including his 

manuscripts. The following chapters summarize available publications 

devoted to Bishop Josef Hlouch and then the study focuses on his pastoral 

letters and homilies as an archival resource. The second part of the 

monograph brings an annotated selection of pastoral letters, addressings 

and communications of Bishop Josef Hlouch from 1947–1972. The third 

part presents an annotated transcript of a large number of his homilies 

from 1969 –1972. The critical edition of pastoral letters and homilies will 

serve both as a source of knowledge of this personality and as a probe 

into the position, activities and transformations of the Catholic Church 

during the communist totalitarianism. 

Klíčová slova - anglicky Diocese of České Budějovice, Bishop Josef Hlouch, communist 

totalitarianism, pastoral letters, homilies 

Titul – česky Josef Hlouch: pastýř a homiletik 

Abstrakt – česky Monografie „Josef Hlouch: pastýř a homiletik“ je kritickou edicí 

dokumentů. Monografie se v prvé části ve formě odborné studie zabývá 

problematikou života českobudějovického biskupa Josefa Hloucha, poté 

přibližuje průřez jeho teologickým dílem, včetně rukopisů. Následuje 

shrnutí dosavadní publikační práce o biskupu Josefu Hlouchovi a poté se 

studie věnuje otázce pastýřských listů a homilií jako archivnímu pramenu. 

Druhá část monografie čtenáři přibližuje komentovaný výbor z 

pastýřských listů, oslovení a sdělení biskupa Josefa Hloucha z let 1947–

1972. Třetí část zpřístupňuje formou komentovaného přepisu velkou řadu 

homilií pronesených biskupem Josefem Hlouchem v letech 1969 –1972. 

Kritická edice pastýřských listů a homilií poslouží nejenom jako pramen 

poznání osobnosti biskupa Josefa Hloucha, nýbrž i jako sonda do proměn 



působení a postavení katolické církve v období komunistické totality. 

Klíčová slova - česky Českobudějovická diecéze, biskup Josef Hlouch, komunistická totalita, 

pastýřské listy, homilie 
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IV. díl. 1. svazek, Praha: Libri, 2016, s. 204 

 Váš text, který byl citován WEIS, Martin. Jihočeské Ave: duchovní průvodce po 

putovních místech Českobudějovického biskupství. Praha: 

Arista, 2001 s. 71-79 



 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a 

řeholních společností katolické církve v českých zemích. 

IV. díl. 1. svazek, Praha: Libri, 2016, s. 204 

 Váš text, který byl citován WEIS, Martin. Jihočeské Ave: duchovní průvodce po 

putovních místech Českobudějovického biskupství. Praha: 

Arista, 2001, s. 115-121 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a 

řeholních společností katolické církve v českých zemích. 

IV. díl. 1. svazek, Praha: Libri, 2016, s. 204 

 Váš text, který byl citován WEIS, Martin. Mariánské zrcadlo. Praha: Katolický 

týdeník, 2002. Studie Teologické fakulty Jihočeské 

univerzity, s. 114. 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a 

řeholních společností katolické církve v českých zemích. 

IV. díl. 1. svazek, Praha: Libri, 2016, s. 204 

 Váš text, který byl citován WEIS, Martin. Mariánské květy: "--od této chvíle mě 

budou blahoslavit všechna pokolení--". Tišnov: Sursum, 

2003. Studie Teologické fakulty Jihočeské univerzity. S. 

29. 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a 

řeholních společností katolické církve v českých zemích. 

IV. díl. 1. svazek, Praha: Libri, 2016, s. 204 

 Váš text, který byl citován WEIS, Martin. Mariánské květy: "--od této chvíle mě 

budou blahoslavit všechna pokolení--". Tišnov: Sursum, 

2003. Studie Teologické fakulty Jihočeské univerzity, s. 

95-96.. 

 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a 

řeholních společností katolické církve v českých zemích. 

IV. díl. 1. svazek, Praha: Libri, 2016, s. 204 

 Váš text, který byl citován WEIS, Martin. Mariánské květy: "--od této chvíle mě 

budou blahoslavit všechna pokolení--". Tišnov: Sursum, 

2003. Studie Teologické fakulty Jihočeské univerzity, s. 

132. 

 

Citace Dílo, kde jste citován/-a 

 

BUBEN, Milan. Encyklopedie řádů, kongregací a 

řeholních společností katolické církve v českých zemích. 

IV. díl. 1. svazek, Praha: Libri, 2016, s. 204 

 Váš text, který byl citován WEIS, Martin a Rudolf SVOBODA. Kříž pod rudou 

hvězdou. České Budějovice: Jih, 2009. Středoevropské 

dějiny, s. 85-87. 

 

 

Přednášky na vědeckých konferencích 

 
Název konference, datum, 

organizátor a název 

Vašeho příspěvku 

 

Československo v letech 1968-1971, 25 a 26. květen 2016, Ústav pro 

studium totalitních režimů spolu se Státním okresním archivem v Českých 

Budějovicích, Martin Weis (JU ČB): Návrat českobudějovického biskupa 

Josefa Hloucha do Českých Budějovic ve světle archivních pramenů 



Byla Vaše účast na 

konferenci vyžádána jejím 

organizátorem 

 

ANO 

Byl/-a jste též v 

organizačním výboru 

konference? 

 

NE 

 

 

Vyžádané přednášky pro širokou veřejnost 

 
Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Přednášky v rámci CŽV / U3V  
 

- v roce 2016 celkem 3 kurzy na všech dohromady celkem přes 180 

posluchačů – kurz Karel IV a jeho doba, Dědeček národů aneb František 

Josef I. a jeho doba – týdenní kurz v září a celosemestrální kurz v ZS, 

- přednáška v rámci univerzity pro prarodiče a vnoučata 2x,  

- přednášky v klubu absolventů U3V 2x 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Akademické půlhodinky – Martin Luther a jeho doba 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Přednášky na pozvání Křesťanské akademie 

 

Tábor – Karel IV 

Košice – univerzitní pastorační centrum  – Martin Luther a jeho doba   

Křemešník – Luther 

Domažlice - Luther 

Praha – Kolegium katolických lékařů – Duchovní odkaz Karla IV 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Vystoupeni v TV NOE – pořad Kulatý stůl – téma výročí zjevení PM 

Fatima 

 

Název akce, datum, 

organizátor a název Vaší 

přednášky 

Cyklus 15 přednášek na Radiu Proglas – cyklus Svaté královny 

 

 

Recenze, popularizační články a články v denním tisku 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články,  Vidět v kříži tvář Boží lásky, KT / Perspektivy, s. 8, 5. 1. 2016 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách 

Jak se vyznat v řeholích? KT / Perspektivy, s. 8, 9. 2. . 2016 

 

Jméno autora(ů) Martin Weis 

Články a rozhovory 

v denním tisku 

Karel IV. Se snažil o nápravu církve, rozhovor s Karlou Ladwigovou, KT  

14 / Diecézní příloha, s. 2 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 



Články a rozhovory 

v denním tisku 

Světla a stíny církve doby Karla IV, rozhovor s Alešem Palánem, KT s. 13 

10. 5. 2016 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách 
Morová rána a zástupy kajícníků, KT / Perspektivy, s. 8, 31. 5. 2016 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách 

O osudu svaté tuniky vyprávějí legendy, KT / Perspektivy, s. 8, 21. 6.2016 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách 

Řehoř Veliký – papež v neklidné době,  KT / Perspektivy, s. 10,  

30.8..2016 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách 

Od legendy k papežským encyklikám,  KT , s. 5,  27. 9...2016 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách 

Stále živé poselství Fatimy,  KT / Perspektivy č. 43, s. 1 úvodník,  

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách 

Řehoř Veliký – papež v neklidné době,  KT / Perspektivy, s. 10,  

30.8..2016 

 
Jméno autora(ů) Martin Weis 

Popularizační články, 

odpovědi v anketách 

Jaký byl František Josef I.?,  KT / Perspektivy, s. 8, 29. 11. 2016 

 


