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V roce 1953 došlo k zakoupení domu č. 132 od Karla Cebeho a v roce
1954 začala výstavba modlitebny Církve Československé husitské,
která byla dokončena v říjnu 1955 . Výmalby po obou stranách kříže,
které jsou do dnešní doby původní, zhotovil učitel Svatopluk Civiš.
Pravidelně se zde konají bohoslužby. Již po několik let se tu konají
také koncerty zpravidla tři až čtyři ročně – vystupovali tu Smyčcový
orchestr Český Krumlov, Pěvecký sbor Sonitus z Písku, kytaristka Klára
Pekniková – Ferenczi, písničkář Slávek Klecandr. Několikrát se zde
představilo Swingtrio se zpěvačkami Romanou Strnadovou a Kateřinou Chromčákovou. Zazněla zde i Česká mše vánoční od Jana Jakuba
Ryby v podání Chrámového sboru z Velešína. Účinkují zde také žáci
základní umělecké školy a členky Ochotnického souboru „V Brance“.
Výtěžky z těchto koncertů putují na opravy a údržbu této „Kaple
Betlémské“. Z těchto prostředků byl obnoven také nápis na Kapli
„Milujte se, pravdy každému přejte“.
„Byl bych rád, kdyby besednická „Kaple Betlémská“, tak jako ta pražská, sloužila nejen k bohoslužebným účelům, ale aby sloužila k rozvoji
duchovního života lidí, pořádáním koncertů, recitací veršů, zpěvem,
přednáškami atd. Aby ti, kteří se zde sejdou, vždycky odcházeli spokojeni, potěšeni a obohaceni o něco hezkého a povznášejícího. Jsem
přesvědčen, že to je právě to, co současná společnost potřebuje jako
sůl“ napsal v roce 2010 farář RNDr. Lubomír Braný.
Hlavní zásluhu na přípravě a organizaci koncertů v Kapli Betlémské
má paní Božena Grillová, za to jí patří náš dík.
V roce 2007 byla dokončena přestavba částečně využitých prostor na
sakristii a sociální zařízení. 4.října 2008 se v Kapli Betlémské Církve
Československé husitské konala slavnostní mše, které se zúčastnili
také patriarcha Tomáš Butta, arcibiskup Michael Moc, faráři českobudějovické diecéze, faráři působící v Besednici a také pan farář
RNDr. Lubomír Braný, který slavnostní bohoslužbu zahájil.
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KOSTEL SV. PROKOPA
V roce 1738 byl položen základní kámen ke stavbě barokní kaple
sv. Prokopa, která byla roku 1745 vysvěcena. Roku 1785 bylo započato s přestavbou kostela sv. Prokopa v novogotickém stylu.
13. října 1786 byla kaple sv. Prokopa změněna v lokálii, ke které byly
přiděleny obce Nesmeň, Dobrkov a Lhotka. Prvním knězem byl P. Otto
Borový, cisterciák ze Zlaté Koruny. V roce 1786 obdržel kostel varhany
z kaple Anděla Strážce ze Zlaté Koruny a kazatelnu z kaple sv. Margarety ze Zlaté Koruny a o rok později oltář čtrnácti pomocníků také ze
Zlaté Koruny.

zvonu a na opravu věžních hodin. Nový zvon zhotovila zvonařská
ﬁrma Rudolf PeRNeR z Českých Budějovic. Zvon váží 160 kg, průměr
64 cm, tón e2 a nese jméno i obraz svatého Prokopa, patrona kostela
v Besednici. Slavnostní svěcení zvonu provedl 9. května 2004 generální vikář českobudějovické diecéze Msgre. Jan Baxant za účasti besednického pana faráře P. Adolfa Kubeše, který tuto sbírku podpořil.
9. října 2010 u příležitosti oslav 100 let od povýšení obce Besednice
na městys se v kostele sv. Prokopa konala slavnostní ekumenická
bohoslužba – společná mše Církve římskokatolické a Církve československé husitské.
15. října 2011 u příležitosti 225 let od povýšení kaple sv. Prokopa
v lokálii obnovil Městys Besednice kříž u kostela svatého Prokopa
a 20. listopadu na slavnost Krista Krále jej vysvětil římskokatolický
farář ThMgr. Martin Bětuňák.
V blízkosti kostela byl zřízen hřbitov, který byl vysvěcen 30. 10. 1786
a v roce 1906 rozšířen. Kříž na hřbitově z roku 1893, byl 29. června
2012 kompletně opraven.
Od roku 2005 se v krásných prostorech před kostelem sv. Prokopa
odehrává Živý Betlém, který připravuje Ochotnický soubor „V Brance“
a děti ze Základní školy. Živý Betlém již neodmyslitelně patří k předvečeru Štědrého dne a ke krásné předvánoční atmosféře přispívá také
předávání Betlémského světla.
Od roku 2010 se v kostele sv. Prokopa každoročně na podzim koná
Svatohuberská mše, která je věnována patronu myslivosti Svatému
Hubertovi.

15. dubna 1788 byl dán do kostela zvon, který pochází od kapucínů
z Českých Budějovic. Sakristie byla postavena roku 1792. Kostelní věž
je z roku 1794. V roce 1823 byla zhotovena nová kazatelna a nový
oltář Leonardem Majerem z Heilbrunnu.
V roce 1857 byla lokálie v Besednici povýšena na faru. Roku 1875 byl
kostel zcela přestavěn v novogotickém stylu. Je jednoloďní s pravoúhle zakončeným presbytářem, se sakristií na jižní straně a s věží v západním průčelí. Strop v lodi je plochý a ve věži je sklenut plackou.
V roce 1912 byly ve věži instalovány hodiny. 12. října 1924 proběhlo
svěcení dvou zvonů. První zvon o hmotnosti 210 kg byl s obrazem
sv. Prokopa a s nápisem: „Svatý Prokope oroduj za nás.“, „Válka vzala
– válka dala.“ Druhý zvon o váze 145 kg byl s obrazem svatého Josefa
a s nápisem: „ Svatý Josefe oroduj za nás.“, „Památce ve světové válce
padlých vojínů.“ Po 18 letech v roce 1942, byly tyto dva zvony z kostelní věže sejmuty, odvezeny do Německa a použity k válečným účelům. Zůstal jeden zvon o průměru 57,4 cm, váhy 115 kg a ladění ﬁs 2.
Po válce přibyl ještě malý umíráček.
Tento zvon byl velmi opotřebovaný a pomalu dosluhoval, a proto bylo
v lednu roku 2004 rozhodnuto uspořádat veřejnou sbírku na nový
zvon. Za necelé 4 měsíce se shromáždily peníze na zakoupení nového

