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Miloslav Trnka

Památce budějovického biskupa Arnošta K. Růžičky (1761 - 1845)
Na svět přišel 21. prosince 1761 v Tloskově, okr Benešov. Pokřtěn byl o den později jmény Arnošt Konstantin Tomáš
v tamním kostele sv. Havla. Druhý českobudějovický biskup, v čele diecéze stál v letech 1815 - 1845. Zemřel
v Českých Budějovicích před 170 lety dne 18. března 1845 ve věku 84 let. Pochován je na tamním Staroměstském
hřbitově. Z jeho šedesátiletého působení v duchovní službě připadlo celých 30 roků na blahodárnou správu diecéze
Budějovické. Pamětníky býval charakterizován jako neobyčejně skromný člověk, dobrý pedagog, řečník, ale
především jako ten, kdo v debatě také pozorně naslouchá.
Českobudějovickým biskupem byl jmenován 15. června
1815 a nedlouho poté navštívil i městečko Lhenice, aby
se seznámil s obyvateli farnosti, poznal zdejší chrám
sv. Jakuba Většího, úroveň školního vyučování a udělil
svátosti biřmování. Bylo to 25. července 1818, kdy
podle zápisu (viz obrázek) také revidoval lhenické
matriky narození, sňatků a úmrtí.
Podíváme-li se na Růžičkovy časy po r. 1815 blíže, archivní dokumenty dokládají tehdejší nával na čtyřletá
bohoslovecká studia filozofie a teologie. V Budějovicích tak studovala i řada chlapců ze Lhenic. Za všechny lze např.
jmenovat dva ze zdejšího Dolánku, Jakuba Schustera z čp. 141 (Prokšů) a Kašpara Kohouta z čp. 142 (Hrnčířů).
Zájem z celého kraje byl velký, místo v kněžském semináři nestačilo. Mnozí tedy studovali jako externisté ubytovaní
v českobudějovických privátech. Na přednášky a duchovní cvičení do semináře docházeli, což ke zvýšení kázně příliš
nepřispívalo. Díky ThDr. Růžičkovi konečně došlo v letech 1843-1844 k přestavbě budovy a přístavbě druhého patra
kněžského semináře (přibližně do dnešní podoby) a k rozšíření jeho kapacity na 100 míst. Biskupův osobní znak tvořil
modrý štít s červenou růží na zeleném trnitém stonku s listy. Za štítem zlatý kříž provázený mitrou a dovnitř točenou
berlou. Vše převýšeno biskupským kloboukem.

Zápis o křtu: Státní oblastní archiv Praha. Digitalizované středočeské matriky, Fara Neveklov, NOZ 1748-1772,
s. 262, snímek 138/379. Rodiče: Kašpar Růžička, vrchní ředitel tloskovského panství a jeho paní Barbora
(r. Černá). Dostupné na http://ebadatelna.soapraha.cz/d/9724/138#
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