Klement Maria Hofbauer, kněz. řeholník
narozen: 26. prosince 1751 v Tasovicích na Moravě, Česká republika
zemřel: 15. března 1820 ve Vídni, Rakousko

Patron Vídně (od r. 1914); druhý patron
spolků tovaryšů (od r. 1913) „Apoštolem Vídně a
Varšavy" byl nazýván už za svého života někdejší
pekařský tovaryš Klement Maria Hofbauer.
Jmenoval se vlastně Jan a přišel na svět 26.
prosince 1751 v Tasovicích na Moravě jako syn
českého řezníka Dvořáka a německé matky Marie,
za svobodna Sternové. Pocházel z 12 dětí, z nichž
sedm záhy zemřelo a jemu připadalo postavení
nejjmladšího. Vstoupil do učení k pekaři, později s
pekařským tovaryšem Kunnmorem utekl a vydali se
na pouť do Říma. Po návratu pracoval v
premonstrátském klášteře v Louce u Znojma a pak
opět se svým druhem odešli do Itálie. V Tivoli se stali poustevníky. Jan přijal
jméno Klement. Ale ani zde nenachází spočinutí. Odchází do Říma a pak zpět do
vlasti. Klement (toto jméno si již ponechává) poustevnicí v Chřibském lese a
ukládá si náročná pokání. Po zrušení poustevnických řádů Josefem II. se vrací k
pekařskému řemeslu do Mor. Budějovic a pak odchází do Vídně. S podporou
dobročinných lidí mohl začít ve Vídni studovat teologii. Studium dokončil v
Římě r. 1784. R. 1785 vstoupil v Římě do řádu redemptoristů. založeného r.
1732 Alfonsem Marií Liguorim, a přijal kněžské svěcení. Z úcty k zakladateli
přijímá ještě druhé jméno Maria. Téměř dvacet let byl pak činný při jednom
kostele ve Varšavě. Zakládal školy a vyučoval bohoslovce. Působil zde se svým
spolubratrem P. Tadeášem Můblem. Narážel na překážky. Pro některé Poláky
byli příliš němečtí, pro protestanty katoličtí.
Ještě s jinými kněžími byl Hofbauer r. 1808 vyhoštěn Napoleonem ze země.
Usadil se ve Vídni a brzy se tam stal váženým a u lidu oblíbeným duchovním
správcem. Obětavě se staral o nemocné a potřebné a zavedl zvyk navštěvovat je
v jejich domácnosti. Nebojácně mluvil z kazatelny proti osvícenství, a byl proto
pravidelně sledován policií. Nemálo také ovlivňoval politické jednání na
vídeňském kongresu v letech 1814-1815. Kromě toho měl vzdělaný muž církve
veliký vliv na lid a na studenty. V jedné diskusní skupině, která vešla do dějin
jako „Hofbauerův kroužek'*, působil tento kněz plodně na tak slavné romantiky,
jako byl Brentano, von Eichendorff a Schlegel. Z jeho úzkého styku s kurií a se
samotným papežem vyplynulo, že byl jmenován jako kandidát na úřad biskupa.
Protivenství mu však neubývalo. Byl sledován a vyslýchán policií. Už jako
stařec si měl vybrat. Buď vystoupit z řádu, nebo být vystěhován do Ameriky.
Zůstal nakonec na intervenci císaře Františka I. ve Vídni.

Po naplněném životě zemřel Klement Maria Hofbauer 15. března 1820 ve
Vídni a byl pochován nejprve na „hřbitově romantiků v Maria Enzersdorfu". R.
1862 byly jeho ostatky přeneseny do vídeňského kostela „Maria am Gestade"
(Panny Marie Na nábřeží). R. 1888 došlo k Hofbauerově blahořečení, 20. července 1909 ke svatořečení. Ostatky jsou dnes ve zlatém relikviáři pod moderním
kamenným oltářem v lodi chrámu P. Marie Na nábřeží.

Znázorňování: Klement Maria Hofbauer je
znázorňován v oděvu redemptoristů, většinou v
postoji modlitby, často s růžencem. V České
republice je slavena památka 20. května.

Maria am Gestade,
kostel s hrobem Klementa Marie Hofbauera ve Vídni

podle knihy: Rok se svatými

