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Blahoslavený o. Gerhard Hirschfelder 
Gerhard Franziskus Johannes Hirschfelder (* 17. února 1907 Kladsko; † 1. 
srpna  1942  Dachau)  byl německý kněz kladského římskokatolického děkanátu 
Pražské arcidiecéze, charismatický duchovní pastýř a nezlomný ochránce mládeže 
před nacismem. Byl vězněn gestapem a umučen v německém koncentračním 
táboře. Mučedník katolické církve za ochranu pokladu víry a lidskosti byl 19. září 
2010 blahořečen v katedrále v Münsteru. Blahořečení se účastnil rovněž arcibiskup 
pražský a primas český kardinál Dominik Duka. Úcta k tomuto Božímu služebníku je 
v polském a německém národě velmi živá.  

Dětství a mládí 

Narodil se v Kladsku, okresním městě polského Dolnoslezského vojvodství, jako 
nemanželský syn Marie Hirschfelder (*13. 12. 1881; † 16. 2. 1939), dcery litografa 
Augusta Hirschfeldera a Agnes rozené Schwantag. Jeho otcem byl Oswald Wolff, syn majitele obchodu s látkami. Matka 
se živila jako domácí krejčová. Dva dny na to, 19. 2. byl pokřtěn v kladském kostele Nanebevzetí nejsvětější Panny 
Marie kaplanem Augustynem Bertmannem. Dostal tři jména: Gerhard, Franziskus a Johannes. Liturgického obřadu se 
zúčastnil pouze jeho křestní otec Franziskus Hirschfelder, sklářský mistr, rodný bratr Marie, chybějící svědky zastoupil 
místní zvoník. 

Jako chlapec si nejraději hrál na sloužení mše, už tehdy pronášel „plamenná“ kázání. Po dosažení šesti let začal 
navštěvovat základní školu. Po ukončení čtvrté třídy měl několikaměsíční přerušení, po němž se stal žákem Královského 
katolického gymnázia ve Starém Městě, které sídlilo v budově bývalého jezuitského kolegia. Po osm let tu získával 
vzdělání a vychování. Dne 3. března 1927 složil maturitní zkoušku. Vysvědčení potvrzuje nadání hudební a grafické, ale 
obsahuje také známku nedostatečnou z řeckého jazyka. 

Gerhard jako jedenáctiletý ve farním kostele, kde byl i pokřtěn, obdržel svátost biřmování. Přijal biřmovací jméno 
Benedikt. V době gymnaziálního studia působil jako člen a později také jako moderátor mládežnického katolického 
církevně-liturgického hnutí Quickborn. Organizace vznikla v Nyse v r. 1909 a do r. 1933 stál v jejím čele kněz prof. 
Romano Guardini; už v roce 1920 byla známá v celém Německu jako významná Federace katolické mládeže. Křesťanské 
hodnoty a také postoje udržované v Quickbornu zformovaly a scelily osobnost Gerharda, rozvíjely u něho mužnost, 
odvahu a nadání. A právě tady nalezl cenné zkušenosti, přátelství a základy pro svou budoucí práci duchovního pastýře, 
zejména mezi mládeží. Jeho působení v Quickbornu pokračovalo i v období po vysvěcení. 

Teologické studium a vysvěcení na kněze 

Fakt, že byl Gerhard nemanželským dítětem, byl kanonickou překážkou na cestě k jeho vysvěcení na kněze, avšak 
právem se mu dostalo požadovaného souhlasu církevních autorit. Filozoficko-teologické studium absolvoval na 
teologické fakultě Vratislavské univerzity. Profesorský sbor tvořila skupina významných profesorů, v letech 1902–1954 
bylo mezi nimi dokonce jedenáct nobelistů. V období 4. 4. 1927 – 2. 5. 1931 žil na Tumském ostrově v konviktu studentů 
teologie a dokonce byl zvolen děkanem absolventů. 

Po přijetí čtyř nižších svěcení v měsíčních intervalech získal tři následující vyšší svěcení: subdiakonát, o pět týdnů 
později diakonát a 31. 1. 1932 ve vratislavské katedrále přijal z rukou vratislavského metropolity kardinála Adolfa 
Bertrama (1914–1945) svátost kněžství. I nadále však zůstával duchovním arcidiecéze pražské a podléhal církevní 
jurisdikci kardinála Karla Kašpara (1932–1941). Od té chvíle náležel do skupiny okolo 140 duchovních tvořících kladský 
děkanát a pruskou část pražské metropole. V r. 1933 žilo na území Kladska 124 507 obyvatel, z toho 107 228 katolíků, 
13 501 protestantů a 194 židů. 

Nemanželský původ kněze Gerharda Hirschfeldera zapříčinil, že z rozhodnutí kněze probošta doktora Franze Monse, 
mohl první mši svatou nově vysvěcený kněz sloužit 1. února 1932 jen ve skromném, komorním provedení, pouze s 
účastí nejbližších. Místem eucharistické slavnosti byly nevelké lázně Dlugopole, vzdálené 24 km od Kladska, kaple 
Sester služebnic Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše. Na primiční obrázek zvolil kněz Gerhard výmluvné motto: „Kristus 
náš velikonoční beránek byl zabit. Aleluja!“ 

Desetileté období kněžského života a kněžské služby o. Gerharda Hirschfeldera lze rozdělit na tři etapy. První tvořila 
sedmiletá práce farního vikáře ve farnosti svatého Bartoloměje apoštola v Čermné. Druhá zahrnuje necelé tři roky 
služby jednak v úřadě farního vikáře farnosti svatého Michala v Bystřici Kladské a duchovního pastýře mládeže v 
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kladském děkanátu. Třetí, sotva dvanáctiměsíční etapu života, zahrnuje zatčení a pobyt ve dvou vězeních – kladském 
a vídeňském (1. 8. 1941 – 24. 12. 1941), a také více než sedm měsíců v koncentračním táboře Dachau (27. 12. 1941 – 
1. 8. 1942). 

Kněžská služba v Čermné (1932–1939) 

Po dobu prvních sedmi let sloužil otec Gerhard po boku cukrovkou nemocného probošta Augustina Hauffena v Čermné 
(Czermna), obci na česko-polské hranici, v těsném sousedství lázeňského města Kudowa-Zdrój. V roce 1933 měla 
Čermná 2041 obyvatel a celá farnost v tzv. „českém koutku“ zahrnovala 7 vesnic a více než 4 400 věřících (v nedaleké 
Kudově, předních tehdy německých lázních, kde se léčily srdeční choroby, žilo přes 2 tisíce lidí). Farnost zahrnovala tři 
kostely, čtyři klášterní kaple a objektu Caritas, který byl místem formování dívčí a chlapecké mládeže. 

Na území farnosti Čermná působilo mnoho duchovních, 
sportovních a kulturně společenských sdružení (dobrovolná 
požární ochrana, divadelní kroužek, skauti, Kreuzbund, 
Kolpingfamilie i Jungkolping). Při kostele existoval sbor, 
mariánská kongregace, svaz katolických žen a sdružení 
mládeže. 

Otec Gerhard byl členem společenství kněží náležejících k 
mezinárodnímu katolickému Hnutí Schönstatt založenému v 
roce 1914 Josefem Kentenichem SAC. Čerpal z jeho 
charakteristického zaměření na mariánskou úctu, pedagogiku 
a apoštolát. Kromě toho v Čermné i v Bystřici Kladské plnil s 
velkou oddaností funkci předsedy a církevního asistenta pro 
místní společenství mezinárodního sdružení „Kolpingova 
rodina“ v úsilí o důstojný život řemeslníků a dělníků (založil jej v r. 1841 kněz Adolf Kolping). Udržoval kontakt s 
redemptoristy zaměřenými na lidové misie, v jejichž duchovnosti hledal nábožensko-pastorální vzory. V osobních 
listech kněze Gerharda se zachoval posmrtný obrázek významného redemptoristy Franze Xawera Franze (* 11. 12. 
1864, Čermná; † 13. 3. 1926, Vratislav). Vztah k redemptoristům dokumentuje také podpis Gerharda Hirschfeldera na 
obrázku z jeho prvního svatého přijímání: „Kněz Gerhard Majella Hirschfelder“ (leden 1937). 

Mezi faráři měl otec Gerhard několik přátel a oddaných kolegů. Vedle obětavé služby, svou radostnou a klidnou 
povahou svědčil o evangelní otevřenosti. Prorockým kázáním a nekompromisními morálními zásadami vydával zářivé 
svědectví života. Těmi hodnotami v krátkém čase dosáhl uznání pražského metropolity i přízně probošta Augustina 
Hauffena. Velmi populární byl mezi mládeží i dospělými. Nezlomný a charismatický kněz Gerhard vychovával mládež v 
evangelním duchu a jeho učení, jakož i náboženská mystéria nebo divadelní hry se těšily mezi mladými lidmi velkému 
zájmu. 

Nástup fašistické ideologie 

Již nedlouho po zahájení svého kněžského působení se v březnu 1933 konaly volby do Reichstagu. Zúčastnilo se jich 

87,1 % obyvatel kladského kraje (63 903 osob). Zvítězila Národně socialistická německá dělnická strana (NSDAP) s 

26 954 hlasy nad katolickou stranou Zentrum (19 856 hlasů). Obyvatelé Čermné odevzdali NSDAP jen 315 hlasů a 868 
hlasů ostatním stranám. Jenže z vesničky Slané (část farnosti Čermná) pocházel čelní politik NSDAP švec Pavel Škoda. 
Prvořadým protivníkem a hlavním strůjcem pronásledování kněze Gerharda gestapem byl pak místní předseda NSDAP 
Arno Rogard (původním jménem Rogowski). Tento nevěřící fašista pracoval jako učitel jak v Čermné, tak v evangelické 
škole v Lázních Kudova. Je zřejmé, že se otec Gerhard stal, zvláště na poli formování mladého pokolení, nepohodlným 
a dokonce nežádoucí konkurencí pro propagátory násilí ateistických vůdců NSDAP, kteří utvářeli kult vůdce národa 
jako „nového mesiáše“. 

Přes nacistická omezení, nadále o. Gerhard s radostí a uspokojením neohroženě pokračoval v liturgické službě. 
Obhajoval transcendentní charakter člověka, ale nevystupoval v kázáních proti nacistům přímo. V rámci možností 
inteligentním a obětavým způsobem duchovně podporoval členy nelegálních katolických organizací. Konal tak podle 
vzoru prorocké strategie zakladatele Schönstattského hnutí kněze Josefa Kentenicha. Podobně jako tento významný 
pallotin (podle názoru sv. Jana Pavla II. „jednoho z největších farářů XX. století“) chránil o. Gerhard duši národa, 
umírající víru, zbožnost a úlohu modlitby, čímž bránil šíření národně-socialistické ideologie. Neochvějný vikář 
shromažďoval mládež z Čermné a ostatních přidružených vesniček kolem křesťanských hodnot, shromažďoval ji na 

               o. Gerhard se skauty v Čermné 
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společných modlitbách u četných kapliček při cestách. Důsledkem toho byly různé způsoby zastrašování a zadržování 
charismatického duchovního. Gestapo používalo sledování, ostentativně stenografovalo kázání faráře, zvalo jej k 
výslechům. Několikrát byl zbit fašistickými ozbrojenci. 

Farní vikář v Bystřici Kladské a duchovní pastýř mládeže země kladské 1939–1941 

Křesťanské agere contra knězi Gerhardu Hirschlederovi mělo za následek, že byl neustále na mušce gestapa. Kromě 
toho v roce přemístění do Bystřice Kladské, tedy do větší a navíc městské farnosti, ztratil dvě nejbližší osoby. První 
bolestná rána přišla 16. února 1939. V proudu Kladské Nisy zahynula jeho matka Marie. V důsledku pronásledování 
nacisty odešla do Otcova domu v pouhých 54 letech. Syn ji pochoval sám, protože nikdo jiný se nechtěl vystavovat 
vydírání a nátlaku. Následující den zemřela jeho babička Agnes (rozená Schwantag). Po přemístění do Bystřice Kladské 
v srpnu 1939 si byl nezlomný farář vědom množství na něho číhajících nebezpečí a sepsal testament a prostřednictvím 
pojišťovatele spojeného s Unií Kaplanskou "PAX" uzavřel vlastní životní pojistku ve výši 5 tisíc marek, aby v případě 
smrti finančně podpořil generální arcibiskupský vikariát v Kladsku. 

V době od února 1939 do prvního srpna 1941, tedy po necelé tři roky, 
z rozhodnutí probošta doktora Franze Monse (od 1937 kladského děkana a 
zplnomocněnce metropolity pražského) o. Gerhard sloužil jako vikář farnosti 
svatého Michala v Bystřici Kladské, zpočátku po boku probošta Pia Junga 
(1910-1940). Změna místa výkonu kněžské služby mu měla dopřát chvíli klidu 
před narůstající šikanou od nacistů. 

Ve farnosti sloužili kromě probošta ještě další dva duchovní. V říjnu 1939 se 
vikářem vyšší hodnosti, tedy tzv. starším, stal kněz Adolf Langer. Shodou 
okolností pocházel ze vsi Słone, ve farnosti Čermná. Těšil se autoritě mezi 

duchovními a stával se potenciálním kandidátem na úřad velkého děkana kladského. Adolf a Gerhard se znali ze studií. 
Dobře si rozuměli a dokonce se přátelili. Kněz Gerhard měl pevnou, nekompromisní a otevřenou povahu. V práci byl 
nadále důsledný, rozhodný a srdnatý. Na přelomu let 1939/40, po zrušení výuky náboženství na základních školách a 
gymnáziích, zavedl hodiny náboženství pro děti a mládež v kostele a mládež zval do rodinných domů na tzv. hodiny 
víry. 

V červenci 1939 byl o. Gerhard generálním vikářem prelátem Franzem Monsem jmenován duchovním pastýřem 
mládeže kladského děkanátu. Vedl setkání osob odpovědných za formování mladého pokolení v jednotlivých 
sektorech děkanátu a také organizoval společné poutě do Vambeřic a k Panně Marii Sněžné. Zúčastnilo se jich několik 
tisíc mladých lidí z celého regionu Kladska. Dne 8. 6. 1941, 
tedy necelé dva měsíce před jeho uvězněním, se 
uskutečnila poslední velká pouť do Vambeřic, které se 
zúčastnilo, i navzdory současně probíhajícím vojenským 
cvičením mládeže, 2300 děvčat a chlapců. Při této 
příležitosti celebroval o. Gerhard slavnostní mši svatou 
s kázáním. Na území farnosti svatého Bartoloměje bylo v 
19. a 20. století vytvořeno okolo 100 sakrálních výklenků 
a nik a vybudováno 220 křížů a kapliček. Kněz Gerhard je 
při různých příležitostech navštěvoval sám i společně s 
mládeží, a tak ji vychovával k niterné důvěře k Bohu. 

Nezlomný občan Kladska připravoval důsledně v 
křesťanském duchu jemu svěřené „jaro církve“. Vůdci 
nacistické strany mu předhazovali, že odvádí mládež od 
stranických organizací Hitlerjugend a Bund Deutscher Mädel. Večer po katechismu v Čermné byl napaden přívrženci 
NSDAP. Mládeži, která mu radila, aby byl opatrnější, řekl otevřeně: „Moji drazí, já se nemohu chovat jinak, když vidím, 
jak vystupují proti církvi a lidské důstojnosti. Musím být svobodný od emocionálních pohnutek svého srdce.“ Za 
protinacistické názory, jednoznačná vyjádření a neochvějné zásady byl duchovní pastýř mládeže neustále sledován a 
mnohokrát vyslýchán gestapem. Jeho kázání odposlouchávali a předávali jejich obsah odpovědným úřadům. Tajná 
politická policie pokládala o. Gerharda za nepřítele národa a Třetí říše. V důsledku toho, na doporučení nacistického 
vedení, ozbrojenci z řad Hitlerjugend vykonaly akty profanace sakrální architektury, čímž do hloubi duše otřásly 
katolickým společenstvím Bystřice Kladské (střílely do dřevěného kříže Božích muk u poutní cesty do vsi Wyszki a zničily 
hlavy čtyř svatých z kapličky z osmnáctého století stojící při cestě). V nedělním kázání, bezprostředně po barbarském 

Pouť mládeže před bazilikou Matky Boží ve Vambeřicích 
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činu, o. Gerhard Hirschfelder, v narážce na nacistický režim, hájil posvátnost devastovaných náboženských symbolů, 
sloužících k péči o transcendentní rozměr člověka. Nakonec formuloval závěrečnou diagnózu doby: „Kdo ze srdce 
mládeže vytrhává víru v Krista – je zločincem“. Uvedená slova se stala bezprostřední příčinou jeho zatčení dne 1. srpna 
1941 v Bystřici Kladské. Gestapo to provedlo ostentativně, aby demonstrovalo svou moc a rozhodnost. Nepoddajný 
obhájce křesťanské identity byl zatčen v průběhu hodiny věrouky s mládeží a převezen do kladského vězení. 

Zatčení, transport, vězení, koncentrační tábor Dachau 

Z asi 140 kněží kladského děkanátu se ve 30. a 40. letech nejméně 30 duchovních setkalo s 
represemi ze strany gestapa formou sledování, výslechů, zákazu výuky katechismu nebo 
vysokých finančních pokut. V této skupině byli kromě o. Gerharda i dva jeho přátelé – kněz 
Adolf Langer, od r. 1940 probošt Bystřice Kladské, a kněz Konrad Leister, talentovaný kazatel, 
evangelizátor a spisovatel, od r. 1940 probošt ve Wójtowicích u Bystřice Kladské. 

S výjimečnou péčí se snažilo gestapo "umlčet" především kněze Gerharda Hirschfeldera, 
duchovního pastýře mládeže kladského děkanátu (o tuto sociální skupinu se němečtí nacisté 
zajímali zejména). V r. 1941 strávil tento neoblomný kněz, farní vikář Bystřice Kladské, více než 
čtyři měsíce v kladském vězení bez jakéhokoliv rozsudku (1. 8. – 5. 12. 1941). V touze 
připodobnit se Kristu a zůstat věrný duchovní misi a k vlastnímu užitku zde napsal o. Gerhard 
Úvahy o křížové cestě (Rozważania Drogi Krzyżowej)1. O nehasnoucím duchu pastýřské lásky 
svědčí mimo jiné fakt, že právě tady sepisoval Komentáře k listům sv. Pavla, apoštola národů 
(Komentarze do listów św. Pawła Apostoła Narodów)2. Utvářel tímto způsobem nejen svou 
kněžskou identitu, a také upevňoval vědomou a dobrovolnou připravenost k odevzdání života. 

Dne 5. prosince 1941 byl bez soudního rozsudku převezen vlakem z Kladska nejprve do Vídně, 
kde prožil vánoční svátky. Ještě v prosinci byl poslán do koncentračního tábora Dachau, kam 
dorazil 27. prosince 1941 (bylo zde vězněno 2 796 kněží, z toho až 1.780 z Polska). V soupisu 
římskokatolických kněží je uveden pod číslem 841, jako vězeň koncentračního tábora byl označen číslem 18972. 
Nezlomná víra v poží lásku a smysl oběti, která jej spojovala se spásonosným utrpením Krista, dominovaly v úvahách a 
dopisech duchovního. První dva měsíce strávil v bloku č. 30 s přísnějším režimem určeným hlavně pro polské kněze. 
Od 24. března 1942, kvůli zhoršujícímu se zdraví, prožil posledních necelých pět měsíců svého života v lépe vybaveném 
bloku č. 26 pro německé kněze (s kaplí a oficiálně slavenou liturgií). 

Kněz Hirschfelder byl vysokého vzrůstu a štíhlé postavy. Nelidský a 
výjimečně tvrdý život v koncentračním táboře Dachau, v továrně na 
smrt, těžce podlomil jeho zdraví. V důsledku toho se ocitl u konce svých 
sil a 1. srpna 1942 po několika dnech zápasu o život zemřel. Svůj krátký 
pozemský život ukončil v táborovém lazaretu. Oficiálně zemřel na zápal 
pohrudnice, ve skutečnosti na krajní vyčerpání a podvýživu. Odešel v 
mladém věku v nedožitých 36 letech, po desetileté kněžské službě. 
Celkem tak v koncentračním táboře Dachau prožil necelých osm 
měsíců. O úmrtí informoval velitel tábora jediného člena rodiny – 
strýce Clemense Hirschfeldera (Kudowa-Zdrój, Zakrze 72) rutinním 

a strohým dopisem z 10. srpna 1942. Současně představitelům církve v Kladsku a v Praze byl přikázán tichý pohřeb. V 
zásilce z Dachau byl údajně popel těla Gerharda Hirschfeldera z kremace 4. září 1942. Urna byla uložena do hrobu v 
malé dřevěné rakvi na hřbitově u farního kostela v Lázních Kudowa v Čermné. 

Proces svatořečení O. Gerharda 

Na památku mučednické smrti milovaného farního vikáře se mezi věřícími a odchovanci spontánně rozvinul kult úcty 
k jeho osobě, avšak v poválečném období se zastavil přesídlením obyvatel Kladska do Německa. Věrní přátelé z diecéze 
Münster – kněží Adolf Langer a Karl Leister – zredigovali a publikovali první verzi vzpomínek a jeho životopis. O 

 
1 Medytacje Drogi Krzyżowej z r. 1941, vydáno v německém jazyce: G. Hirschfelder, Kreuzweg-Gebete des Kaplan 
Gerhard Hirschfelder aus Habelschwerdt niedergeschrieben im Gefängnis zu Glatz i. J. 1941, Cloppenburg 1962, 
1963. 
2 Kommentar zu den Paulusbriefen und Kreuzweg-Gebete. Aus dem Nachlass des Dieners Gottes Gerhard 
Hirschfelder, Münster 1999. 
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zachování paměti a dědictví o. Gerharda Hirschfeldera usilovali také jeho odchovanci, účastníci poutí a náboženských 
shromáždění. Mezi posledně jmenovanými byla také Barbara Franke. Ta po dohodě s prelátem Franzem Jungem 
(kladským děkanem v Německu) iniciovala vyhledávání svědectví a vzpomínek o tomto mučedníku z koncentračního 
tábora v Dachau. Na konci 20. století byla prostřednictvím diecézního biskupa v Hradci Králové Mons. Dominka Duky 
OP procesní svědectví doplněna o devítibodový dotazník a sesbírána i mezi bývalými obyvateli „českého koutku“ 
žijícími v České republice. 

Proces svatořečení Gerharda Hirschfeldera byl zahájen 19. září 1998 v katedrále Sv. Pavla apoštola v Münsteru 
koncelebrovanou mší svatou pod vedením biskupa Joachima Reinelta, ordináře drážďansko-míšenské diecéze, 
pocházejícího z Nové Rudy. 27. března 2010 papež Benedikt XVI. uznal mučednickou smrt kněze Gerharda. Slavnost 
blahořečení se konala 19. září 2010 taktéž v katedrále v Münsteru. Slavnostní koncelebrovanou liturgii vedl kolínský 
metropolita kardinál Joachim Meisner (narozený ve Vratislavi). Koncelebranty byli tři kněží narozeni v Kladské župě: 
bývalý nuncius arcibiskup Erwin Josef Ender z Říma, biskup Joachim Reinelt, prelát Franz Jung z Münsteru. Dalšími 
koncelebranty byli arcibiskup Dominik Duka OP, primas český a metropolita pražský, biskup Ignacy Dec ze Svidnice a 
biskup Felix Genn, ordinář diecéze Münster.  

Úcta k Božímu služebníku o. Gerhardovi 

Jako nezlomný duchovní pastýř mládeže se stal kněz Gerhard především pro 
mladou generaci vzorem věrného odvážného přátelství s Kristem s připraveností 
odevzdat mu svůj život v poslání duchovního pastýře. Před několika lety celý 
ročník seminaristů kněžského semináře ve Svidnici si zvolili blahoslaveného 
kněze G. Hirschfeldera za svého patrona. Mnoho studentů uvedené školy z prací 
prof. T. Fitycha3 zpracovalo multimediální prezentace popularizující životní 
poslání bl. kněze Gerharda. Úcta k tomuto odvážnému knězi je v mladé svidnické 
diecézi stále živá. V Kladsku jsou po blahoslaveném knězi v místech jeho bydliště 
pojmenovány ulice, v kostelích, mariánských svatyních, které navštěvoval, a 
rovněž v kladském vězení byly odhaleny památné desky. Původní prostý hrob 
(zhotovený podle poslední vůle kněze Gerharda), byl v souvislosti s jeho 
blahořečením přemístěný blíže k lodi farního kostela v Lázních Kudova, Čermné. 
Náhrobek z černého mramoru obsahuje nápis v polském, německém a českém 
jazyce. Tento odvážný svědek a obránce křesťanských hodnot je dodnes uctívaný 
Němci, Poláky i Čechy. 

Liturgická vzpomínka na bl. kněze Gerharda Hirschfeldera připadá na 2. srpna v 
diecézi Münster, a na 19. září ve svidnické diecézi. V Čechách své místo v liturgickém kalendáři dosud nemá. Na 
internetových portálech pražské metropole jeho životopis zatím chybí. 

Od r. 2011 existuje informačními tabulemi vyznačená kulturně-turistická trasa blahoslaveného kněze Gerharda 
Hirschfeldera, po níž lze rozjímavě putovat po kladském regionu. Její tři větve a zastávky tvoří místa a sakrální objekty 
(svatyně) spojené se životem tohoto kněze. Označením trasy je oranžový latinský kříž s písmenem H na bílém pozadí. 
1. trasa (okolo 46 km) vede krajinou „českého koutku“: Kladsko →Vambeřice, poutní kostel Navštívení Panny Marie → 
Karlov → Čermná, hrob bl. kněze Gerharda Hirschfeldera → Lázně Kudova. Další dvě trasy vedou v okolí Bystřice 
Kladské. 

 

Text: Prof. o. Tadeusz Fitych (Kudowa-Zdrój, Czermna, Polsko) 
Překlad: Věra Kopecká (Křinice, okres Náchod) 
Odborná konzultace: Mons. ThDr. Jan Balík, PhD. generální vikář, Arcibiskupství pražské – kurie 
Pro časopis Spoj nás upravil: Tomáš Mičaník 

 
Kněz prof. Tadeusz Fitych je autorem tří knih (další dvě připravuje) a více než 100 populárně-vědeckých a vědeckých 
publikací na téma života a mise prvního blahoslaveného svidnické diecéze (z toho jedna biografie je v češtině). Více se 
můžete dozvědět o o. Gerhardovi a drobných sakrálních stavbách v Kladsku a „českém koutku” na portálu www.boze-
mlyny.eu. 

 
3 List Boga. Błogosławiony ksiądz Gerhard Hirschfelder heros ducha Ziemi Kłodzkiej, Lázně Kudova, Čermná 2015. 
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