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Wstęp
1. Wybór tematu
Jednym z ważnych czynników kształtujących
tożsamość mieszkańców Ziemi Kłodzkiej w
przeciągu ostatniego tysiąclecia było
chrześcijaństwo z wieloma jego wyznaniami.
Zasadniczą rolę odegrał tutaj przede
wszystkim Kościół katolicki. Wypada tu
zauważyć, iż ze skutecznym i efektywnym
oddziaływaniem misji Kościoła jest podobnie
jak z losem grzybni w lesie. Ta ostatnia jeśli
zostanie brutalnie naruszona to przez szereg
lat nie umożliwia zbierania grzybów.
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Zaproponowany temat stanowi jedynie bardzo
ograniczone forum dla syntetycznego
przedłożenia niektórych wyników prac
badawczych prowadzonych na rzecz
całościowego naświetlenia uwarunkowań misji
Kościoła katolickiego na Ziemi Kłodzkiej. W
tym kontekście zrodziło się niniejsze pytanie:
jakie były kościelno-historyczne
uwarunkowania oddziaływania Kościoła
katolickiego w parafii Czermna w przeciągu
ponad sześciu wieków jej istnienia?.
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Zauważmy na wstępie chociażby to, że zmieniało się w tym
czasie, i to wielokrotnie, nie tylko nazewnictwo
miejscowości ale i samookreślenie Kościoła,
przynależność organizacyjna wewnątrzkościelna i
państwowa oraz granice samej parafii; zmieniali się
też właściciele dominiów na terenie których się
znajdowała (korzystali oni z wielce dla nas znaczącego
prawa patronatu); powstawały nowe wyznania
chrześcijańskie i sekty; ziemie te były doświadczane
klęskami żywiołowymi, pandemiami cholery i częstymi
wojnami. Krótko mówiąc zachowanie tożsamości i
owocna realizacja misji kościelnej były i są w
każdej epoce zależne od licznych czynników
wewnętrznych i zewnętrznych.
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W niniejszym przedłożeniu, o bardzo
limitowanym czasie, ograniczymy
się jedynie do zasygnalizowania
zaledwie kilku kategorii związanych
z organizacją kościelną oraz
wstępną charakterystyką parafii
Czermna.
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2. Stan badań i aktualność
problematyki
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3. Cel referatu
A) dać wstępną odpowiedź na pytania:
* Jakie były główne etapy i najważniejsze
uwarunkowania organizacji Kościoła
katolickiego na ziemiach stanowiących
dzisiejszą Czeską Republikę
(n.b. Ziemia Kłodzka od X w. do 1972 r.
należała do archidiecezji praskiej)?
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•

Jak kształtowała się przynależność kościelnoorganizacyjna na Ziemi Kłodzkiej?

•

Jaki był rozwój instytucji kłodzkiego dziekana,
oraz jaka była jego pozycja kościelnospołeczna?

* Jak można scharakteryzować funkcjonowanie
parafii Czermna na obecnym stanie badań
(z wyłączeniem zagadnień wyznaniowych i
danych socjologiczno-statystycznych)?
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B) sformułowanie wniosków, hipotez oraz
postulatów badawczych i pośrednio
intensyfikacja kolejnych badań tego typu.
I. Główne etapy rozwoju organizacji kościelnej na
ziemiach Czech i Moraw.
Podobnie jak to miało miejsce w historii wielu krajów
Europy, nie tylko w średniowieczu, instytucje kościelne
stanowiły istotny składnik organizacji państwowej. W
rozwoju struktur Kościoła katolickiego na ziemiach
objętych władzą czeskich autorytetów duchownych i
świeckich możemy, przy pewnym uproszczeniu,
wyróżnić osiem etapów.
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Etap pierwszy: od misyjnych początków
chrześcijaństwa do powstania dwóch
pierwszych diecezji: 973 r. Praga i 1063
r. Ołomuniec (IX-XII w.).
Etap drugi: od pierwszej reformy struktur
kościelnych do wyższej rangi praskiej
stolicy biskupiej (2 poł. XIII do 1 poł.
XIV w.) i utworzenie czeskomorawskiej
prowincji kościelnej (1344-1777).
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Etap trzeci: okres osłabienia i całkowitego
zniszczenia znacznej części struktur
i instytucji kościelnych w wyniku wojen
husyckich i reformacji (1419-1620).
Etap czwarty: okres kontrreformacji,
reform katolickich oraz umocnienia
struktur kościelnych metropolii praskiej:
erekcja dwóch nowych diecezji - Hradec
Králove i Litomierzyce (1620-1777).
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Etap piąty: okres umocnienia struktur obu
metropolii oraz pozycji diecezji ołomunieckiej i
erygowanie prowincji morawskiej
(17771918).
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Etap szósty: Dwadzieścia lat istnienia Kościoła
w samodzielnym państwie (1918-1938).
Etap siódmy: pół wieku w mroku państwowego
totalitaryzmu (1938-1989): Więzienie
biskupów, prezbiterów i zakonnków oraz
demontaż struktur kościelnych w okresie
panowania reżimu komunistycznego.
Etap ósmy: Odzyskanie wolności i w efekcie
obsada od dziesięcioleci wakujących biskupstw
oraz umocnienie struktur kościelnych obu
prowincji za pontyfikatu Jana Pawła II (19891996).
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DIECEZJE

(1) Diecezja Praska od 973 roku, archidiecezja od

(5) Diecezja Královéhradecka a od 1664 roku, 14

(2) Diecezja Litomierzycka od 1655 roku, 10

(6) Diecezja Ołomuniecka [ 14 XII 867 – 14 XII

(3) Diecezja Pilzneńska od 1993 roku, 10

(7) Diecezja Brneńska od 1777 roku, 37 dekanatów,

(4) Diecezja Czeskobudziejowicka od 1785 roku,

(8) Diecezja Ostrawsko-Opawska od 1996 roku, 11

1344 roku, 14 dekanatów, 379 parafii;
dekanatów, 437 parafii;

dekanatów, 324 parafii;

11 dekanatów, 360 parafii;
03.11.2020

dekanatów, 447 parafii;

872], 1063, archidiecezja od 1777 roku, 22 dekanatów,
437 parafii;
450 parafii;

dekanatów, 279 parafii;
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II. Najważniejsze okresy w rozwoju
organizacji kościelnej na Ziemi Kłodzkiej
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•

od końca X w. do 1972 r. diecezja
praska (od 1344 r. archidiecezja praska);

* z k. XIV w. fakt przynależności 43 parafii
Ziemi Kłodzkiej do dwóch dekanatów,
większość - 41 należało do dekanatu
kłodzkiego, a jedynie dwie do dekanatu
dobruszskiego (ale w tym samym
archidiakonacie Hradec Králové).
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* z k. XV-XVII w. po wojnach husyckich część parafii przestała istnieć,
bądź zostały obsadzone przez ultrakwistów, a w okresie
reformacji przez luteranów, czy też w okresie kontrreformacji
zmieniły przynależność dekanalną;
* 1459 autonomia Hrabstwa Kłodzkiego;
* 1920 – 1945 wikariat generalny z siedzibą w Kłodzku (m.in. z prawem

uczestniczenia w posiedzeniach Niemieckiej Konferencji Biskupów
w Fuldzie); był to efekt długotrwałych zabiegów władz pruskich

na rzecz separacji Hrabstwa Kłodzkiego i wykorzystywania urzędu
dziekana kłodzkiego na rzecz swojej polityki;
* 15 VIII 1945 - 28 VI 1972 administracja apostolska Dolnego Śląska;
* 28 VI 1972 - 22 II 2004 archidiecezja wrocławska
* 24 II 2004 - diecezja świdnicka (22 dekanaty, w tym 8 na Ziemi
Kłodzkiej).
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III.

03.11.2020

Uproszczona charakterystyka instytucji
i pozycji dziekana kłodzkiego w okresie od
XIII - poł. XX w. (częste zmiany nie tylko terminologii).
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(1) Dekanat kłodzki w archidiakonacie Hradec
Králové diecezji praskiej w okresie
przedhusyckim.
(2) Dekanat kłodzki bezpośrednio przyporządkowany
kurii praskiego arcybiskupa 2 poł. XV w.
(po 1477 r.; w okresie od ok. 1269 r. do 1631 r.,
na urzędzie kłodzkiego dziekana zasiadało 20
duchownych).
(3) Kłodzko - wikariat arcybiskupi archidiecezji
praskiej od 1631 r.
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W 1631 r. w ramach intensyfikowania na
obszarze archidiecezji praskiej procesów
rekatolicyzacji w duchu dekretów trydenckich
(stolica biskupia obsadzona przed 70 laty),
kard. Arnošt Vojtěch Harrach dokonał
reorganizacji jej struktur. Istniejące od k.
XII/XIII w. archidiakonaty zostały zastąpione
wikariatami arcybiskupimi. Były one
podporządkowane wikariuszowi generalnemu i
arcybiskupiemu konsystorzowi. Duchowni
piastujący ten urząd nosili tytuł - wikariusz
arcybiskupi (niem. “erzbischöflicher Vikar”,
łac.‘vicarius foraneus’). Utrzymany został tytuł
archidiakona i dziekana (niem. Dechant), ale
były to jedynie tytuły honorowe. W okresie od
1631 r. do poł. XX w. urząd ten pełniło 30-tu
duchownych.
03.11.2020

27

(4) Nasilające się próby osłabienia wpływów arcybiskupów
praskich 1742 -1821 .
Już w 1742 r. dotychczasowy tytuł ‘wikariusz
arcybiskupi” w Hrabstwie Kłodzkim, bez uzgodnienia
z autorytetami kościelnymi w Pradze, został zmieniony
na „Königlichen Dekanatsamt“ (czyli “królewski urząd
dziekański”) co spowodowało poważne napięcia. Sama
zmiana nazewnictwa, w jaskrawy sposób odsłaniała
ingerencję władz pruskich w struktury administracji
kościelnej.
Coraz bardziej formalnie mianowny przez arcybiskupa
praskiego wikariusz arybiskupi w Hrabstwie Kłodzkim
po roku 1810 otrzymał od władz pruskich tytuł
„Großdechant“ (był to jedyny tego typu przypadek w
całej historii Kościoła !).
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(5) Kulminacja separatystycznych zabiegów władz pruskich
i bulla Piusa VII De salute animarum z 16 VII 1821 r.
Bezpośrednio w kwestii Ziemi Kłodzkiej bulla
umacniała status wielkiego dziekana kłodzkiego (niem.
“Großdekant”) dając mu miejsce wśród kanoników
honorowych katedry wrocławskiej oraz prawo wyboru
biskupa (n.b. obecnie urząd ten zmierza do
całkowitego wygaśnięcia).
(6) Wikariat generalny z 1920 r.
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(7) 1945 - 1972 rządy administratora apostolskiego;
był on podporządkowany arcybiskupowi
gnieźnieńsko-warszawskiemu.
(8) 1972- 2007 (- ?) urząd “Großdechant-a” i
wizytatora osób duchownych i świeckich
pochodzących z dawnego hrabstwa kłodzkiego
pozostaje w Niemczech nadal obsadzony
(do1998 r. prałat sprawujący tę funcję był
członkiem Konferencji Episkopatu Niemiec !) .
Od początku rządów pruskich tzn. od 1742 r. do
2007 r., czyli w przeciągu 265 lat, urząd ten
piastowało 19-tu duchownych.
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Wypada zauważyć, że od 1742 r. władze pruskie
promując ten urząd na różny sposób usiłowały
coraz obardziej słabić dotychczasową więź
kościelną, łączącą Ziemię Kłodzką z metropolią
praską, aby w sposób definytywny
zintegrować ją z diecezją wrocławską oraz z
centrum pruskiej administracji. Niestety nie
powiodły się liczne próby rządu pruskiego na
rzecz całkowitego oderwania katolików Ziemi
Kłodzkiej od archidiecezji praskiej.
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IV. Uproszczona charakterystyka
parafii rzym.-kat. w Czermnej
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IV.1. Sieć parafialna z Ziemi Kłodzkiej z k. XIV w.
a specyfika parafii Czermna
* W historii Ziemi Kłodzkiej na wiek XIII w. przypada okres
kolonizacji niemieckiej.
W skali Śląska było to aż ok. 400 tys. osób, które
zamieszkały w ok. 120 miastach i 1.200 wsiach.
* Z końcem XIV w. na samej Ziemi Kłodzkiej, było ok. 140
wsi zamieszkałych przez ok. 20 tys. osób i 8 miast.
Największą liczbę mieszkańców miały kolejno: ok.
3.000 osób - Kłodzko; 1.000 - Bystrzca Kłodzka;
nieco ponad 500 osób -Nowa Ruda i Radków oraz
poniżej 500 osób - Duszniki, Lądek, Międzylesie i
Lewin Kłodzki.
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*W świetle badań Kazimierza Bartkiewicza
sieć parafialna kształtowała się w
głównej mierze w okresie od przełomu
XII/XIII w. do końca XIV w., kiedy to w
zasadzie nastąpiła już stabilizacja.
Ówczesny stan sieci parafialnej na Ziemi
Kłodzkiej wyraża się liczbą 43 lub 44
parafii (razem z nieco późniejszą
Wambierzycką).
03.11.2020
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* W przeważającej mierze były one
związane z dekanatem kłodzkim - 42
parafie, a tylko dwie parafie należały do
dekanatu dobroduszkiego (tzn. miasto
Lewin i wieś Czermna). Wspomiane,
pośrednie jednostki administracji
kościelnej, wchodziły w krąg 9-ciu lub
10-ciu dekanatów archidiakonatu Hradec
Králove w diecezji praskiej.
03.11.2020
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*W strukturze sieci parafialnej Ziemi
Kłodzkiej tego okresu można wyróżnić
trzy typy parafii:
miejsko-wiejski - (8);
wielowsiowy - (21);
jednowsiowy - (15).
Tak więc na Ziemi Kłodzkiej w zdecydowany
sposób dominował typ parafii
wielowsiowej.
03.11.2020
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* W historycznym procesie rozwoji sieci parafialnej pozycja
ta kształtowała się w odmienny sposób. W 2 poł. XIII
w. wśród 9-ciu istniejących parafii,pomiędzy typem
parafii miejsko-wiejskim, wielowsiowym i
jednowsiowym panowała w zasadzie równowaga. W
pierwszej połowie XIV w. największą dynamiką rowoju
i ostatecznie przeważającą liczbą, charakteryzował się
typ wielowsiowy - (7 parafii); miejsko wiejski - (4
parafie) i jednowsiowy - (1 parafia). Okres 2 połowy
XIV w. był zdominowany otwarciem aż kolejnych 12-tu
parafii typu wielowsiowego i 11-tu parafii typu
jednowsiowego.
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* W dynamikę historycznego rozwoju sieci
parafialnej na Ziemi Kłodzkiej w drugiej
połowie XIV w. wpisuje się Czermna od razu
jako parafia typu wielowsiowego (i zarazem
największa weś w przyszłym XIX-nym Czeskim
Zakątku).

03.11.2020

39

*W 2 poł. XIV w. była ona 19-tą z kolei (gdy
idzie o najstarsze wzmianki historyczne) na
Ziemi Kłodzkiej, oraz jedną z dwóch, obok
Lewina, działających w zachodniej części tego
regionu, ale jedyną w tzw. Obniżeniu
Kudowskim. Natomiast w dekanacie
dobroduszkim stanowiła jego strukturę wraz z
36-cioma parafiami.
* Wielowsiowy charakter parafii Czermna utrzymał
się praktycznie do 1945 r.
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IV.2. Historia istnienia parafii i zmiany jej granic.
[W OKRRESIE PRZED
HUSYCKIM:]

[OD REAKTYWACJI W 1738 r.:]

[WSPÓŁCZEŚNIE:]

jedna z 20-tu najstarszych parafii Ziemi
Kłodzkiej;

269 lat istnienia;

Najstarsza parafia miasta Kudowa Zdrój;

typ wieloosiowy;

w swej historii obejmowała 8 wsi Cz. Kątka;

typ miejski;

po erekcji istniala zaledwie ok. 60-70 lat;

Najdłużej : Jakubowice; Pstrążna; Kudowa oraz
Brzozowie i Słone;

wchodziła w skład dominium Machowskiego
wygasła na 324 lata;

współtworzą ją: Pstrążna Słone Brzozowie;

filia Nowego Miasta n/Metują przez ok. 108 lat;

1763 – definitywne wyłączenie Hrabstwa Kłodzkiego
03.11.2020
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IV.3.
Wymowa tytułu kościoła parafialnego.
•Kult św. Bartłomieja datuje się od V w.
na wschodzie i od VIII w.
na zachodzie Europy.
•W Polsce kult św. Bartłomieja był
niegdyś bardzo żywy
- wystawiono ku jego czci
ponad 150 kościołów.
•z k XVII w. miał on nawet
w Polsce swoje sanktuaria,
np. przy klasztorze reformatów
w Polskich Łąkach
k/ Świecia na Kujawach .
03.11.2020
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IV.3.1. Występowanie tytułu
na Ziemi Kłodzkiej
Bardzo rzadko: TOPOLA (wzm. 1317 r.).
IV.3.2. Występowanie tytułu na Śląsku
* Diecezji Legnickiej (4)
archidiecezji Wrocławskiej (3);
diecezji Świdnickiej (2;
,
* przy tym w wieku: XIII = 2;
XIV = 3; XVIII = 2; XIX =1.
IV.3.3. Występowanie tytułu w diecezji Hradec Králove
wśród 1.008 kościołów i kaplic istniejących w diecezji Hradec
Králove (od 1664 r. a byłym archidiakonacie) znajdujemy aż 29
kościołów p.w. św. Bartłomieja, oraz tylko 25 kościołów p.w. św.
Wawrzyńca (w tym kościół dziekański w Nachodzie).
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IV.3.4. występowanie tytułu w
archidiakonacie praskim do k. XIV w.
Tytuł św. Bartłomiej (pośród 500 obiektów
kościelnych) występuje 19 razy = 3,8 %
a) występuje on we wszystkich 10-ciu
dekanatach (od 1 do 4 razy jak np. dek.
Brandýský);
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b) najwcześniejsze wzmianki:

b1) XIII w. = Hradčany - kościół św. Bartłomieja wzm. 1250;
b2) 1 poł. XIV w. [(2), (7), (9), (14)] = 4;
b3) dominuje rok 1352 = [(4), (7), (11, 12, 13),
(15,16,17,18,19)] = 10;
b4) k. XIV w, [(3 -1380), (5 - 1398), (6 - ok. 1375), ] = 3;
b5) pierwsze i ostatnie wystąpienie patrocinium to rok
1250 i 1398, to znaczy od połowy XIII w. do końca XIV w.
Podstawa analiz: Zdeněk Boháč, Topografický slovník k církevním
dějinám předhusitských Čech. Pražský archidiakonát, Praha
2001.
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IV.4. Katalog proboszczów Czermnej
•najdłuższa kadencja to 13 lat, a w kolejnych trzech
przypadkach był to okres 10 lat;

IV.4.1. okres przedhusycki
1.) Proboszcz RACZKO (albo Racek) ok. 1354-1359
2.) NICOLAUS VON BUDINA
1359-1363
3.) Proboszcz JOHANNES
1363-1364
4.) JOHANNES
1364-1378
5.) ULRICH
1378
5.) Proboszcz HINCZIKO
(?) - 1401
6.) PRIBISKO VON COWACZ
1401 -1404
7.) Ksiadz WENTZEL
1404 - (?)
8.) (? = brak nazwiska)
(1414 -(1419? -73?)
[ funkcję proboszcza w Czermnej pełnił dziekan z
Dobruszki, czes. Dobruška; w opinii niektórych
historyków parafia wygasła w 1473 r. - L. Hladký]
03.11.2020
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IV.4.2. okres po reaktywacji parafii w 1738 r.
* po 1414 r. praktycznie na trzy stulecia parafia
kat. formalnie zanikła; w XV w. mieszkał tu
duchowny innego wyznania; zmiana sytuacji
nastąpiła dopiero od ok. 1623 lub 1630 r.,
kiedy to tutejszy kościół do 1738 r. stał się filią
dekanatu Nowe Město n/Metuji; w czasach
wojen z upoważnienia dziekana
nowomiejskiego przybywali tu księża z Polic i
Lewina Kłodzkiego (w 1668 r. proboszcz
Lewina Christophorus Clar formułował postulat
przyłączenia Czermnej do Lewina Kłodzkiego).
03.11.2020
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B.1

František Karel
Černikovsky

(1738 - 1750)

12

* w Czechah + 5 X 1750

B.2

Johannes Baudisch

(1750 - 1764)

14

* Brzesowie + 11 V 1764 Brzesowie (?)

B.3

Franz Schabek

(1764 - 1765)

1

B.4

Wentzel Tomaschek

(1764 - 1804)
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* ok. 1730 Choceň . 9 VIII 1804 h 15 Czermna , pogrzeb 12 VIII Czermna.

B.5

Johann Hag

(1804 - 1818)

14

* Rosenthal (pol. Różanka k/Międzylesia prob. 1818- )

B.6

Josef Franke

(1818 - 1833)

15

* ok. 1784 Rosenthal (pol. Różanka k/Międzylesia ) 03 XI 1833 Deutsch
Tscherbeney pol. Czermna.

B.7

Josef Martinez

(1834 - 1886)

52

* 3 X 1803 D. Tscherbeney 06 V 1886 D. Tscherbeney.

B.8

Alois [Juliusz] Beck

(1886 - 1891)

5

B. 9

Alois Scholz

(1891 - 1920)

29

* 12 XII 1847 D. Tscherbeney + 11 VIII 1920 D. Tscherben [krewny
Großdekana Edmund Scholz * 10 VIII 1835 + 2 VII 1920]

B. 10

Augustin Hauffen

(1920 - 1939)

19

* 03 VI 1885 Neurode, pol. Nowa Ruda +11 IX 1939 D. Tscherbeney (?).

B. 11

Josef Tokarz

(1939 - 1955)

16

* 02 VII 1900 Beuthen O.S., pol. Bytom Śl. w 1952 mianowany dziekanem
ale w lipcu 1955 r. władze państwowe zmuszają go do rezygnacji z tego
urzędu (+ 22 XI 1969 Polanica Zdrój).

B. 12

Stanisław Kowalski

(1955 - 1957)

2

B. 13

Michał Kruczek RM

(1957 - 1972)

15

* 24 IX 1914 Wodzisław Śl. świec. kapł. 19 VI 1955 Wrocław,od 1973 prob w
Głuszynie +

B.14

Jan Myjak

(1972 - 1999)

27

* 01 II 1934 Czerniec k/Łącko, pow. Nowy Sącz, święc. kapł. 21 VI 1959
Wrocław [prałat J.św., honorowy obywatel miasta Kudowa Zdrój].

B.15

Romuald
Brudnowski RM

(1999 -> )

8

03.11.2020

Administrator

* 16 V 1836 D. Tscherbeney + 25 VII 1911 Brzesowy, Birkhagen [po
rezygnacji z urzędu w 1891 r.]

* 29 V 1950 Jelenia Góra., świec. kapł. 31 V 11975 Wrocław wikariusz
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IV.4.3. proboszczowie najbardziej zasłużeni
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IV.4.3.1.
Wentzel Tomaschek
(1764 - 1804 )
* ok. 1730 Choceň;
9 VIII 1804 h 15 Czermna ,
pogrzeb 12 VIII Czermna

03.11.2020

51

03.11.2020

52

IV.4.3.2. Josef Martinez
(1834-1886)
* 3 X 1803 D. Tscherbeney
+ 06 V 1886 D. Tscherbeney

03.11.2020
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Uproszczona charakterystyka
demograficzna:

* w okresie dwóch wieków tzn. do roku 1939 tylko
dwóch spośród 10-ciu proboszczów miało
pochodzenie miejskie (były to Choceń w
Czechach i Nowa Ruda na Ziemi Kłodzkiej);
* aż trzech spośród 10-ciu proboszczów
posługujących do 1939 r. urodziło się w
Czermnej, a czas ich kadencji to 52, 5 i 29 lat.
W sumie trzech proboszczów branych wspólnie
posługiwało w swoim miejscu urodzenia przez
86 lat
* 5-ciu proboszczów miało kadencje do 19 do 52
lat, a aż 11-tu kadencję dłuższą niż 12 lat;
* w okresie 1738-1939 statystycznay okres kadencji
proboszcza wynosił ok. 20 lat.
03.11.2020
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V. Wnioski
a) parafia Czermna powstała z jednej strony jako tzw.
“pokłosie” niemieckiej kolonizacji prowadzonej na
Ziemi Kłodzkiej, a z drugiej okres jej erekcji przypada
na dobę w pełni ukształtowanych struktur archidiecezji
praskiej, na czas istnienia samodzielnej prowincji
koscielnej oraz za rządów A. z Pardubic (pierwszego i

jednego z najwybitniejszych w kręgu35-ciu
arcybiskupów praskich);

b) parafia Czermna należy z jednej strony do 20-tu
najstarszych parafii Ziemi Kłodzkiej; z drugiej
cechował ją niemalże zawsze charakter wielowsiowy
(ok. 4-6 wsi), ale była ona przez sześć wieków
największą pod względem zaludnienia miejscowością
regionu, który z k. XIX w. otrzymał miano Czeskiego
Zakątka;
03.11.2020
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c) brak obsady personalnej na urzędach dziekana (ich
apostazje) i proboszcza, częste zmiany granic parafii
powodowały wielorakie czynniki: stosunki lenne i
tytuły własności, prawo patronatu; wojny husyckie,
zmiana przynależności politycznej (pociągająca za
sobą zmianę granic państwowych), Kulturkampf, itd.;
d) w dramatycznym wygaśnięciu parafii na okres trzech
stuleci odzwierciedlają się wielkie dramaty:
nieobsadzenia stolicy arcybiskupiej w Pradze przez
okres 160 lat; unicestwienia przez husytów diecezji
Litomyśl i dopiero po 200 latach zastąpienie jej
diecezją Hradec Králove; czy tez bardzo powolny
proces autentycznej duchowej reformy i odnowy;
towarzyszył temu brak duchowieństwa stąd już w tym
okresie napływało do Czech wielu duszpasterzy
polskich;
03.11.2020
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e) ponadto nie dawała powodu do radości coraz
bardziej formalna przynależność parafii Ziemi
Kłodzkiej (Hrabstwa Kłodzkiego) do
archidiecezji praskiej przy rzadkiej obecności
arcybiskupów praskich na tym obszarze,
powierzchownych i “ekspresowych”
wizytacjach, czemu z drugiej strony
towarzyszył styl “zasiedziałego”
duszpasterstwa proboszczów i biurokratyczny
styl skrupulatnych wizytacji dziekanów
kłodzkich przekształcanych przez rząd pruski w
kierunku własnych urzędników i narzędzii
antykościelnej i separatystycznej polityki.
03.11.2020
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