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Na cestě do Jeruzaléma procházel Samař-

skem a Galileou. Když přicházel k jedné 

vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; 

zůstali stát opodál a hlasitě volali: „Ježíši, 

Mistře, smiluj se nad námi!“ Když je 

uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kně-

žím!“ A když tam šli, byli očištěni. Jeden 

z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, 

hned se vrátil a velikým hlasem velebil 

Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a 

děkoval mu. A byl to Samařan. Nato Ježíš 

řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je 

těch devět? Nikdo z nich se nenašel, kdo 

by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento 

cizinec?“ Řekl mu: „Vstaň a jdi, tvá víra tě 

zachránila.“ Lukáš 17:11-19 

 

Ke sv. Martinu mám zvláštní vztah. Tak 

trochu ho slavím jako svůj druhý svátek. 

Jméno tohoto světce mi totiž omylem 

soudružky z Městského národního výboru 

zapsaly na pamětní list při vítání občánků, 

kterého se moji rodiče tehdy museli 

zúčastnit, místo mého drahého archanděla 

s ohnivým mečem v ruce. 

A vůbec, sv. Martin je v mnoha ohle-

dech sympatický světec, třeba pro ty, kdo 

mají rádi sníh, husu, či víno. Anebo je 

fascinuje vyprávění o oblečení chudáka, 

kterého dobrosrdečný Martin zahalil do 

poloviny svého rozťatého pláště, aby se mu 

posléze v něm, ve snu, zjevil sám Kristus, 

kterému tak posloužil. 

Ale teď se podívejme na Boží slovo 

k jeho památce a co nám předkládá. Ježíš 

opět uzdravuje, a tentokrát dokonce hned 

deset malomocných najednou! Oni na něj 

hlasitě volali, a tak je uzdravil. Ale Ježíše 

zajímá především ten jeden jediný, který 

se nakonec vrátil a vzdal chválu Bohu. 

Proč se však nevrátilo oněch devět? Jistě 

bychom mohli najít nějaké 

psychologické či jiné důvody. Já 

si myslím, že se nevrátili proto, 

že byli silně nábožensky založení. Ctili 

náboženství natolik, že neměli víru. 

Dostali nemalý dar - skrze Ježíše od Boha 

- a pak ihned zamířili na náboženskou 

instituci, aby tento dar vyvážili patřičným 

protidarem poslušnosti vůči Zákonu: 

„Jděte a ukažte se kněžím!“. Tím tedy 

splnili svou náboženskou povinnost, dali 

Bohu, co mu patřilo, a byli si s ním kvit - 

tedy i s jeho služebníkem, kterého náho-

dou potkali na cestě. Samaritán se vrátil a 

chtěl Bohu soukromě poděkovat, protože 

cítil vděčnost. I nelenil a vrátil se k po-

zemskému zdroji této vděčnosti, když ten 

nebeský neměl po ruce. Proto se dal s 

Ježíšem do řeči a oba si dobře rozuměli. 

Samaritán vzdával Bohu chválu a pak se 

mu dostalo duchovní pochvaly od Nazaret-

ského: „Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila.“ 

Nábožensky založená devítka Izraelců 

byla také zachráněna, ale jen fyzicky, 

nikoliv v řádu milosti. Vděčnost možná 

pociťovala, ale jen jako „něco za něco“: 

oni něco málo (na nebeské poměry) dostali 

a zase něco málo (na pozemské poměry) 

dali. Tím byla celá věc vyřízena a víry či 

jiné extravagantní vděčnosti nebylo třeba. 

Do kostela přece zašli. Ke zdroji uzdrave-

ní, tedy k Ježíši, nebylo třeba jít.  

Tak daleko totiž nemusí žádné nábo-

ženství: má ono „něco za něco“ a zákon, u 

nás katolíků třeba ve formě Katechismu 

katolické církve. Pro nábožensky založené 

katechumeny platí ona zlatá slova adreso-

vaná každé zbožné duši: „To čiň a budeš 

živ“.  

Pro víru je ale pouhé živobytí málo: 

sahá po absolutním cíli! 

 

      P. Michal Pulec, Vimperk 

HOMILIE NA LISTOPAD  

na Památku sv. Martina 11. 11. 
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NICOV 

Jaroslav Pulkrábek 

 

Nejvýše poloţený románský kostel v Čechách 

Jediným  listopadovým světcem, kterému je v našem vikariátě zasvěcen některý z kostelů, 

je kromě volarské sv. Kateřiny sv. Martin. Psát tento text před čtyřiceti lety, mohl bych 

zvolit mezi Nicovem a Novým Světem, nicméně díky likvidaci novosvětského Martina si 

moc vybírat nemohu. Ono ani s tím Nicovem to není tak jednoduché. Nicovy jsou totiž 

dva, oba malinkaté jak pošumavská víska může být a oba skrývají architektonické 

skvosty. Vzdálení od sebe sotva hodinu jízdy zamotaly hlavu nejednomu autoru cestopis-

ných průvodců a často pak do toho našeho prachatického, respektive spíše kašpersko-

horského, umístili jak románský kostel sv. Martina, který zde je, tak barokní chrám 

Narození Panny Marie (v Nicově u Plánice), který zde pochopitelně není. 

 

Přestože je Nicov „malinkatý mezi nejmenšími“, může se pochlubit historií starší než 

kdekterá obec či město v regionu. Zdejší dějiny totiž sahají  až do 13. století, kdy osada i 

kostel patřily benediktinskému klášteru v Ostrově u Davle. Ostrovský představený držel 

v okolí rozsáhlé lesní pozemky, zpravované komandaturou  ze Zátoně u Českého Krum-

lova, a v Nicově zřejmě klášter zřizoval cely poustevnického charakteru. Fara je prvně 

zmiňována v druhé polovině 14. století.  Benediktini Nicov opustili za husických bouří a 

od roku 1420 osada připadla k hradu Kašperk. V roce 1584 při rozprodeji vsí hradního 

panství Nicov koupilo město Kašperské Hory. V místní kronice, která však byla psána až 

po druhé světové válce, je uvedeno, že Rudolf II., který potřeboval peníze na válku s 

Turky, tak učinil za 4 450 kop českých grošů. A tak se sv. Martin stal filiálním kostelem 

kašperskohorské farnosti. V roce 1787 zde však byla ustanovena lokálie a o dva roky 

později sem přišel první duchovní správce. V té době se začaly rovněž psát zdejší matri-

ky. Konečně roku 1857 se stal kostel opět farním.  

 

Kostel sv. Martina, který je mimochodem nejvýše položeným románským kostelem 

v Čechách, byl vystavěn někdy v letech 1220 až 1240.V druhé polovině 17. století byl 

barokně upraven a v polovině 19. století byla prodloužena loď a o patro snížena věž. 

Sakristie a předsíň byly přistavěny v roce 1866. Při přestavbě byla upravena okna lodi, 

stejně jako boční okna rovně uzavřeného  presbytáře, který je stejně vysoký s lodí a ve 

svém závěru má románské okénko. Západní průčelí pak vybíhá v barokní štít. Na počát-

ku 80 let minulého století byla kdysi břidlicová, posléze šindelová střecha pokryta 

měděným plechem. 

KOSTELY NAŠEHO VIKARIÁTU 
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Nejstarší součástí interiéru jednolodního 

kostela byla žulová románská křtitelnice 

kalichovitého tvaru. Originální je hlavní 

barokní oltář, původně s plastikami zeměděl-

ských patronů, kteří bohužel byli v roce 2004 

ukradeni. Hodnotný je zlidovělý inventář 

pocházejíci z doby před první polovinou 18. 

století i rokoková kazatelna s figurálními 

reliéfy, soškami Máří Magdalény a sv. Jeroný-

ma.  Zbytek inventáře je pak pseudobarokní. 

 

Ve věži kostela bývaly před první světovou válkou 

zavěšeny tři zvony. První o průměru 76 centimetrů měl 

kolem čepce gotickými majuskulemi ze 14. století 

vepsána jména čtyř evangelistů, druhý s průměrem 52 

centimetrů bez nápisu pocházel ze stejné dílny i doby a 

nejmenší třetí s 28 centimetry průměru byl zdoben 

štítkem zvonaře Pernera a letopočtem 1851. Dnes je z 

nich ve věži zavěšen pouze jediný, zato ten nejstarší a 

největší. V nedalekém Rejštejně má svého příbuzného. 

Zvon ulitý ve stejné dílně, ve stejné době a zdobený 

stejným tipem písma.Varhany tachovské-

ho varhanáře Gartnera pocházejí 

z roku 1811 a byly pořízeny 

za 144 zlatých. 

S většími odchylkami z původního stavu se 

dochovaly do dnešní doby. 

 

Kostel v minulosti navštěvoval i známý šu-

mavský silák  Rankl Sepp. Do farnosti Nicov 

patří vedle obce samotné Bajerov, Krousov, 

Plánský Mlýn, Popelná, Řetenice, Studenec a 

Šebestov. Součástí farnosti jsou i dnes zaniklé 

osady Ranklov a Mílov. V současné době je 

farnost Nicov zpravována z Vimperka. Po roce 

1945 muselo 730 německých občanů obce 

Nicov svůj domov opustit. S jejich finanční 

pomocí mohly být od roku 1990 renovovány 

kostel, hřbitov, kaple a kříže podél cest. Dnes 

zde žije necelá stovka obyvatel a při posledním 

sčítání obyvatel se více než třetina hlásila ke 

křesťanské víře. V praxi se to však nikterak 

neprojevuje a kostel je z důvodu absence 

věřících celoročně uzavřen. 

 



 

 

 

Kohoutí kříţ 

S Nicovem je spojen i tzv. Kohoutí kříž, který od roku 1890 

stával na rozcestí k Javorníku a nahradil zde starší obdobný kříž 

dřevěný. Jako autor je uváděn zbožný  nicovský kovář Johann 

Klement. Ten coby dar svému domovu vykoval kříž v podobě, 

kterou viděl na svých tovaryšských cestách. V 60. letech 20. 

století byl vandaly poničen a posléze přemístěn do Kašperských 

Hor ke kostelu sv. Markéty. V roce 2005 byla za vsí postavena 

a vysvěcena jeho téměř pětimetrová kopie, ozdobena mnoha 

detaily ze silného plechu, znázorňující nástroje Kristova umu-

čení s kohoutem na vrcholu. Kříž je pozoruhodnou památkou 

lidového umění a řemesla a dokladem lidové zbožnosti. Ko-

hout, stojící na hodinách, které ukazují třetí hodinu - čas, kdy 

Kristus zemřel, připomíná  trojí zapření Krista.  Na kříži vedle 

Ježíšova těla a trnové koruny jsou siluety dalších předmětů - 

hřebů, kladiva, halapartny, kleští, vrtáku, ruky, která Krista 

udeřila, Pilátova džbánu, rukojeti bičíků a důtek, žebříku, 

lopaty, kalichu, tesáku, houby na tyči a lucerny.  
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Pouť ke svatému Martinu 

(Kohoutí Kříž – Johann Luksch: Kvildské poutě) 

S velkou slávou a s neutuchající věrností se na 4. července o svátku svatého Prokopa 

vypravovaly z Kvildy každoroční poutě ke svatomartinskému kostelu v Nicově. Byly 

dědictvím starého slibu daného sedláky, dřevorubci, borkaři a řemeslníky ze vsí a samot 

Horská Kvilda, Vydří Most  a Zhůří,  za pomoc Boží v době dobytčího moru někdy 

v roce 1850 či 1860. Z každého domu se na tu pouť vydávala vždycky jedna nebo i dvě 

osoby. U Danielů na chalupě opatrovali krásnou velikou korouhev a dvě mariánské 

sošky. Původně byla první z obou těch sošek chována na chalupě zvané Keglhaus ve 

Vydřím Mostě čp. 54, poněvadž tam žila vlastní iniciátorka těch poutí, stará selka 

Dorothea Wurmová. To ona koupila i korouhev, zatímco kolář a dřevosoustružník 

Degern vyřezal postavičku Panny Marie s Jezulátkem podle vzoru Svatohorské Matky 

Boží. Později byla z úspor poutníků pořízena i větší socha Madony. Když rodina Wur-

mova přesídlila z Keglhausu k Danielům, vzali korouhev i obě dřevěné sochy s sebou. 

Později přikoupila rodina Mandlova sochu třetí, ta byla ale sádrová. Když se přiblížil čas 

poutě, ustrojily ženy sochu, oděly Mariinu postavu do pláště z modrého sametu a vztyči-

ly ji na nosítka. Bylo čestným úkolem starších a silnějších dívek, aby se činily při nesení 

Nebeské Matky. Ta menší děvčátka pak směla držet v rukou kolem splývající konce 

bílých stuh. Velcí chlapci střídavě nesli těžkou korouhev. 

V sedm hodin ráno byl u Danielů  sraz k odchodu. Z věžičky na střeše chalupy svolával 

všechny zvon svým jasným hlasem a předříkávači spustili modlitbu. Po mnohá léta 

obstarával předříkávání pan Petraschka. Když došel zástup k Pollaufům, rozezvučel se 

Původní dřevěný kříž před rokem 1890 

Kříž J. Klementa  

z roku 1890 na 

původním místě 

Tentýž kříž dnes umístěný  

v Kašperských Horách 
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starý soumarský zvon od jejich rozložitého stavení. Od něho se k zástupu připojili i lidé 

ze samoty Xanderhäusern. Ti nesli mariánskou sošku z chalupy u Haasů. K tomu přibyla 

ještě jedna z chalupy zvané Homerhaus, patřící Franzi Klostermannovi. Než se průvod 

pohnul zase dál, pomodlili se všichni sborem před mariánskou kaplí u hornokvildské 

školy. Teď už mělo poutní procesí své ustálené pořadí: nejprve kráčeli chlapci s velkou 

korouhví, pak následovala děvčata s menší sochou Madoninou, za nimi jejich družky 

s tou větší z chalupy od Schusterbauerů. Dál za nimi socha z Xanderových Domků a 

z Hammerhausu, také na nosítkách a s dívčím doprovodem. Teprve pak šly ženy, po nich 

sám předříkávač a závěr průvodu tvořili muži. Za odříkávání litanií se zástup táhl po 

Pollaufových lukách. Pak se vcházelo do lesa. Poněvadž by korouhev mohla uvíznout ve 

větvích stromů, nesli ji teď chlapci ve vodorovné poloze. V lese ustala i hlasitá modlitba. 

Cesta vedla dál pastvinami při tak řečené Viehhütte vpravo na samotu Torfhäusl  až 

k silničce ze Zhůří na Zlatou Studnu. Tam teprve se přidali k procesí zhůřští se svou 

vlastní korouhví i soškou. Vždycky pohotově zanotovali i nějakou z krásných a zbož-

ných poutních písní. 

Pak cesta klesala při Bílém potoce až k odbočce na Popelnou. U tamní kapličky se 

zástup zdržel ke krátkému oddechu a několika otčenášům. Dál se pokračovalo přes 

hájovnu zvanou Gmoareid  až k vrchu Kasberg. Tam byla svačina: křupavé placky, 

buchty plněné sýrem, hrnek tuhé smetany , ještě navrch obvykle posypáno pažitkou  a 

kmínem, to všechno šlo náramně k duhu hladovým poutníkům. Žízeň hasili mlékem 

nebo kávou. Korouhev byla zas pevně vztyčena a obolus, tj. zpropitné pro předříkávače  

bylo shromážděno; neboť jak známo praví se už 

v Bibli: "oslu hubou meloucímu tuto nezavazuj". 

S novou silou zazněly teď litanie až ke vstupu do 

Nicova, kde už na kraji obce čekal poutníky 

tamní farář v doprovodu ministrantů. Korouhve 

se zdravily navzájem slavnostním bratrským 

políbením. Pak už následoval jako cíl poutě 

nicovský kostel a v něm poutní mše. Obětní peníz 

otřený doma o dobytčí tělo byl zabalen pečlivě do 

papíru nebo měl v měšci vlastní oddíl, aby se při 

ofěře nepomíchal s jinými mincemi. Byl to dík a 

prosba zároveň za Boží požehnání pro zdraví šumavských stád. K ofěře nosívali sedláci i 

sádlo, z něhož pak hořelo v kostele věčné světlo.  

Po tolikerém duchovním vypjetí se hlásilo i tělo o svá práva a hostinští, kteří poskytli 

občerstvení hladovým a žíznivým poutníkům, učinili tak nejen pouhý obchod, nýbrž i 

dobrý skutek, za který jim odplatí i samo nebe.  

Ve dvě hodiny po poledni se shromáždili poutníci znovu v kostele svatého Martina 

k pobožnosti a byli vyprovozeni nicovským farářem s jeho červenobílými ministranty až 

na kraj obce. Korouhve se znovu sklonily navzájem k rozloučení a cesta v modlitbách 

mířila teď už jen nazpět domů. Když pak poutníci udoláni a znaveni pěší poutí, zpěvem 

i modlitbou dorazili mezi šestou a sedmou hodinou večerní na Horskou Kvildu, vítaly je 

od Pollaufů a Gregerů opět domácí zvony. Bylo přece v zájmu celé obce vyprosit obětí 

té dlouhé pouti Boží požehnání a ochranu samotné Nebeské Matky.  
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Vyrůstal jste obklopen dívkami – 

svými sestrami. Byl jste jako je-

diný chlapec v rodině „mazán-

kem“? 

 

Myslím, ţe ne. V naší rodině 

nikdy nebylo zvykem dávat si 

najevo city. Neděláme to ani 

dnes, přestoţe se máme velmi 

rádi. Na venkovské chalupě 

s malým hospodářstvím a lokál-

ním vytápěním bylo pořád co 

dělat. Zapojit se museli všichni 

a já byl nejstarší. Jednou jsem 

byl dva dni jako v bavlnce – 

to kdyţ jsem přijel poprvé 

z vojny domů na opušťák. 

Podruhé uţ ale bylo všechno 

zase při starém. 

 

Je o Vás známo, že rád cestujete. Které 

země jste navštívil a kterou oblast byste 

případně ještě rád poznal? 

 

Já jsem spíš pecivál. Nejraději sedím 

doma. Kdyţ mám jet na nějakou schůz-

ku do Prachatic nebo do Budějovic, 

musím se do toho nutit – zvlášť navečer 

nebo v zimě. Nechce se mi ani, kdyţ mě 

někdo zve do hospody přes ulici na pivo. 

Ale je pravda, ţe jednou za čas někam 

daleko vyrazím. Několikrát jsem byl 

v jihozápadní Kanadě – od Saskatoonu 

po Vancouver. Mám tam řadu příbuz-

ných (dědové byli bratři), s kterými jsme 

se víc neţ půl ţivota kvůli ţelezné oponě 

nemohli stýkat, znali jsme se jen z do-

pisů. Teď, na stará kolena, doháníme, co 

se dá. Generace našich rodičů uţ odchá-

zí na věčnost a byla by škoda, kdyby tím 

naše vztahy zanikly. Na obou stranách je 

hodně mladých, pro které 

mohou znamenat oboha-

cení. Rád bych tam ještě 

někdy jel, pokud mi to 

Otec biskup dovolí.  

Jednou jsme odtud byli na 

pár dní v Kalifornii – v Los 

Angeles a v San Diegu. Jinak jsem byl 

mimo Evropu jen v Austrálii na světovém 

setkání mládeţe a dvakrát na pouti ve 

Svaté zemi. Po Evropě jsem toho najezdil 

hodně, hlavně ve Francii a v Itálii. 

K tomu mě přitáhl František Hobizal. 

Řím a Londýn znám asi lépe neţ Prahu.  

Plány? Ty „vysněné“, které se nikdy 

neuskuteční, si nechám pro sebe, ztratily 

by své kouzlo. Teď se těším na pouť ke 

hrobu sv. Jana Neumanna do Philadel-

phie. A potom? Nikdy jsem nebyl 

v Řecku, nebyl jsem v Egyptě, nebyl jsem 

v Mexiku – v zemích s prastarými kultu-

rami, na kterých stojí naše civilizace. A 

nikdy jsem nebyl v Rusku – tak nemůţu 

radit!!! 

 

Jaký zážitek Vám jako přímému účastníku 

Světového setkání mládeže v Sydney nej-

více utkvěl ve vašich vzpomínkách? 

 

Narozen: 19.4.1954 v Prachaticích  

Sourozenci: 5 sester 

Vzdělání, původní povolání: úředník  

v zahraničním obchodě 

Vysvěcen: 30.6.1985  

Předchozí působiště:  

Podsrp, Štěkeň, Jinín, Paračov, Klatovy, Týnec  

u Klatov, Chlístov, Žihobce, Bukovník, Budětice, 

Rabí, Volenice, Kraselov, Hoštice u Volyně,  

Katovice, Střelské Hoštice, Strakonice (1990-2004), 

Netolice, Němčice, Strýčice, Sedlec 

P. Pavla Lišk
y 



 

 

Především velmi srdečná a radostná 

atmosféra, která tam panovala – nejen 

mezi mladými! Samozřejmě, ţe jsem 

v kaţdém okamţiku vnímal i exotiku té 

velké dálky od domova a obdivoval 

odlišnou přírodu – hlavně hvězdy, Jiţní 

kříţ! Ta cesta byla pro mě darem od 

Pána Boha. Uţ dávno nejsem mládeţník 

a vlastně jsem ani neměl právo tam 

být ... 

Jak vzpomínáte na svého strýce, bývalého 

českobudějovického biskupa Mons. Anto-

nína Lišku? V čem byl pro Vás vzorem? 

 

Můj vztah k němu byl dost komplikova-

ný, asi jako vztah krále Heroda k Janu 

Křtiteli (srv. Mk 6,20). Jako děti jsme se 

ho báli a mně to vydrţelo aţ do jeho 

smrti. Byl hodně uzavřený a skoro pořád 

se mračil. Nebylo snadné se k němu 

přiblíţit. Váţím si na něm mnoha věcí: 

Byl velmi pracovitý, aţ do únavy, často 

ještě víc. Byl pokorný. Musel mnoho věcí 

překousnout a nechat si je líbit. Málo 

mluvil a hodně poslouchal, co říkají 

druzí. To je moudré. Kdo víc mluví neţ 

naslouchá, často mluví do větru. To 

všechno se musím pořád učit. 

Pokud vím, znal jste se velmi dobře  s P. 

Františkem Hobizalem. Mohl byste se 

s námi podělit o nějakou osobní vzpomín-

ku na tuto mimořádnou osobnost? 

 

František mě naučil jezdit na poutě. 

Procestovali jsme spolu půl Evropy. 

Všechno znal uţ dávno předem z knih a 

po pádu ţelezné opony také doháněl, co 

se dalo. Uměl se radovat z kaţdé malič-

kosti. Většinou jsme jezdili se Slávkem 

Švehlou a s Johánkem Fatkou. Byly to 

cesty plné modliteb a zpěvů, ale také 

všelijakých legrácek. František uţ zdálky 

mával na pozdrav na různé kostely, 

hřbitovy a jiná pěkná místa. To teď 

dělám po něm. Kdykoliv jedu přes 

Bavorov (to je skoro kaţdou neděli), 

mohutně na něj mávám a vyprávím mu, 

co je u mě nového. Protijedoucí řidiči na 

mě vytřeštěně zírají.  

 

Dosud jste i při Vaší velké vytíženosti vždy 

našel čas na zpracování a publikování 

odborných článků a statí, které byly 

vesměs zajímavé a fundované. Neuvažujete 

do budoucna o vydání ucelenějšího literár-

ního díla, ve kterém byste např. propojil 

některá církevní témata se zážitky z Vašich 

cest? 

 

Psaní opravdu není mým koníčkem. Pro 

mě je utrpení napsat i obyčejný dopis 

nebo pozdrav z dovolené. Zaplať Pán 

Bůh za e-maily a mobilní telefony! Články 

jsem začal psát aţ kdyţ jsem přišel sem, 

na prachatický vikariát, protoţe mě 

k tomu hecuje pan vikář. Není to nic 

odborného, ale doufám, ţe je to pro 

čtenáře zajímavé a uţitečné. Teď upra-

vuji ţivotopis sv. Jana Neumanna, který 

jsem psal pro JP na pokračování 

v uplynulých ročnících, aby mohl vyjít 

ještě v rámci oslav jubilea narození. 

Co bylo podle Vás hlavním vzkazem 

papeže Benedikta XVI. adresovaným 

obyvatelům České republiky, při jeho 

nedávné návštěvě naší vlasti? Kterou jeho 

myšlenku byste zvlášť podtrhl? 

 

Svatý otec povaţuje za nejnebezpečnější 

nemoc naší doby relativismus a snaţí se 

ho léčit povzbuzováním k hledání objek-

tivní pravdy. Nedávno vydal encykliku 

Caritas in veritate, a protoţe ji jistě 

důkladně promýšlel, je toho teď plný. I u 

nás opakoval ve všech projevech – i 

kdyţ pokaţdé jinými slovy, přiměřenými 

tomu kterému okruhu posluchačů – 

totéţ: je třeba správně uţívat rozumu a 
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hledat pravdu. „Bez pravdy láska upadá 

do sentimentality. Stává se prázdnou 

skořápkou, kterou lze dle libosti naplnit 

čímkoli. V kultuře bez pravdy je právě 

toto osudovým nebezpečím pro lás-

ku.“ (Caritas in veritate, odst. 3). Kristus 

říká: „Já jsem pravda!“ (srv. Jan 14,6). 

Nacházet pravdu tedy znamená přibliţo-

vat se ke Kristu, naslouchat mu a uvádět 

jeho slova ve skutek. „Kaţdý, kdo tato 

má slova slyší a podle nich jedná, podo-

bá se rozváţnému muţi, který postavil 

svůj dům na skále.“ (Mt 7,24). 

 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
Svatý  Mart i n  
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L 
istopad je posledním měsícem liturgického roku. Všechno už směřuje k jeho 

vyvrcholení, kterým je slavnost Ježíše Krista Krále (letos 22.). 

Důležitost svátků v prvních dvou dnech měsíce jsme si připomněli v minulém 

čísle. Tyto „svátky církve“ jsou nyní doplněny ještě oslavou posvěcení římských patriar-

chálních bazilik – Lateránské (9.) a svatých apoštolů Petra a Pavla (18.). 

Z mariánských svátků se v listopadu slaví památka Zasvěcení Panny Marie 

v Jeruzalémě (21.). Původně se jednalo o výročí posvěcení kostela, který k poctě Matky 

Boží nechal v Jeruzalémě postavit císař Justinián. Ten byl sice zbořen ještě v průběhu 

6. století Peršany, ale den zůstal zasvěcen Panně Marii dodnes. Z apoštolů tentokrát 

oslavujeme Petrova bratra Ondřeje (30.). To už bude začínat advent. 

Z ostatních světců si připomeneme dva velikány, vyznavače z doby konce antické 

Římské říše, sv. papeže Lva I. Velikého (10.) a sv. biskupa Martina (11.), dále dva 

biskupy z 16. století, kteří usilovali o prohloubení katolické víry a překonání nejednoty 

mezi křesťany – sv. Karla Boromejského (4.) a sv. Josafata (12.), který pro svou věrnost 

papeži zemřel mučednickou smrtí, a dvě ženy, které ve 13. století vynikaly milosrden-

stvím, péčí o chudé a nemocné: sv. Alžbětu Uherskou (17.) a sv. Anežku Českou (13.). 

Od jejího svatořečení uběhne letos kulatých 20 let. Ke konci měsíce (24.) oslavíme ještě 

památku 117 vietnamských mučedníků z 18. a 19. století, sv. kněze Ondřeje Dung-laca 

a jeho druhů.  

N 
ejznámějším z listopadových světců je bezesporu sv. Martin. Narodil se okolo 

roku 316 v Pannonii, v dnešním západním Maďarsku, ve městě, které se dnes 

jmenuje Szombathély. Jeho otec byl důstojníkem císařské armády a sloužil 

v tamní posádce. Bylo to po vydání ediktu milánského a křesťané, kterých bylo i 

v armádě dost, se už se svou vírou nemuseli tajit. Od nich Martin poprvé uslyšel 

o Kristu. Protože nechtěl zklamat otce, stal se také vojákem. S armádou se dostal do 

Galie. Jednou v zimě vjížděl na koni do vojenského tábora v Amiensu a u brány ho 

polonahý žebrák prosil o almužnu. Nevěděl, co by mu dal, protože neměl u sebe ani 

peníze, ani jídlo. Vytasil tedy meč, rozsekl svůj důstojnický plášť a polovinu mu daroval. 

V noci pak prý měl vidění: spatřil Krista, oděného do poloviny jeho pláště, jak říká 

andělům: „To mě oblékl Martin, který je teprve na cestě ke křtu!“ Brzy na to se nechal 

pokřtít, rozloučil se s armádou a stal se žákem proslulého křesťanského učence Hilaria. 
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Nadchl se pro hlásání evangelia a vrátil se do vlasti, aby obrátil své krajany ke křesťan-

ství. Ale tam tehdy měli převahu ariáni (zastánci jedné z prvních herezí, která způsobila 

velké rozdělení církve v raném středověku) a ti ho odtud vyhnali. 

Okolo roku 360 ho Hilarius, který se mezitím stal biskupem v Poitiers, povolal zpět 

do Galie. Usadil se v Ligugé nedaleko Poitiers a založil tam klášter. Byl to první klášter 

v celé Galii. Žil v chudobě a zbožnosti a věnoval se evangelizaci venkova. O deset let 

později si ho kněží a věřící z Tours na Loiře zvolili svým biskupem. Přestože se zprvu 

zdráhal, volbu přijal. I ve vysokém úřadě zůstal skromný. Nebydlel v biskupském domě, 

ale s několika mnichy v dřevěných chatrčích na okraji města. Horlivě hlásal evangelium, 

zejména ve venkovských oblastech, do té doby pohanských. To považoval za svůj hlavní 

úkol. Procestoval celou diecézi a všude se snažil pomáhat. Lidé ho milovali, měl však i 

nepřátele – především v řadách změkčilých a neukázněných kněží. Mnohokrát musel 

usmiřovat rozbroje mezi nimi. Na jedné takové cestě zemřel. Bylo to v Candes,  

8. listopadu 397. 11. listopadu bylo jeho tělo převezeno do Tours a za účasti obrovského 

zástupu lidí slavnostně pohřbeno.  

O svátku svatého Martina se v mnoha zemích, v poslední době i u nás, konají velko-

lepé slavnosti a průvody. Souvislost se sv. Martinem je však – podobně jako je tomu 

v případě svátku sv. Štěpána o vánocích – spíše časová než obsahová. Zemědělcům 

v polovině listopadu končívala sezóna. Úroda byla sklizena, uložena, nářadí opraveno a 

uklizeno, hospodáři vypláceli čeledínům a děvečkám mzdu. Bylo to období hojnosti 

a z toho se lidé přirozeně radovali. Možná, že právě proto byl v našich zemích svátek sv. 

Martina vybrán jako jeden z termínů posvícení. Druhým důvodem oslav byl blížící se 

advent. Ten v minulosti míval jiný charakter než dnes. Daleko víc se podobal postní 

době. Neměl jen čtyři neděle, ale trval celých čtyřicet dní. Začínal tak už v polovině 

listopadu, hned po svátku sv. Martina. Ten tím získal podobný význam, jaký měl na jaře 

masopust.    

Stále mám před očima Svatého otce Benedikta XVI., když kolem mě přecházel 

v liturgickém průvodu ve Staré Boleslavi. Působil velice skromně, skoro ztracený upro-

střed vší té slávy, nesměle se usmíval, a přece z něj zářila síla a vznešenost. Víc než tím, 

co říkal, promlouval tím, jak vystupoval. V jeho přítomnosti utichly v celé zemi spory 

a zavládla atmosféra radosti a naděje. Přesně jako to bylo v době sv. Martina. On je 

Martinem našich dnů: vytrvale hlásá Krista, usmiřuje, povzbuzuje, pomáhá hledat 

pravdu. Pro nás všechny je to příklad a výzva.  

 

Dětské mše v Husinci v kostele jsou v tomto školním roce pravidelně první 

středu v měsíci od 14h. 

 

Při misijní neděli v Prachaticích se v rámci "misijního jarmarku" vybralo pro 

potřeby Papeţského misijního díla 3.678 Kč. Děkujeme všem, kteří misie 

podpořili. 
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V mnoha pradávných kulturách lidé 

věřili, že zemřelí odcházejí tam, kde 

zapadá slunce. Staří Egypťané si představo-

vali, že Slunce odváží jejich mrtvé 

k západu, do říše smrti. Také dávní Evro-

pané uvažovali podobně. Podle představ 

starých Galů přebývali zesnulí na mýtic-

kých rajských ostrovech v oceánu, jejichž 

polohu označovalo zapadající slunce. 

Ostatně: i na našich současných hřbitovech 

je mnoho pomníků ozdobených motivem 

zapadajícího slunce ... 

Po tisíciletí byly napříč Evropou 

směrem k západu prošlapávány posvátné 

stezky, po kterých za svými mrtvými 

putovali její polozapomenutí dávní obyva-

telé: Keltové, Iberové, Ligurové a možná i 

tvůrci dosud málo prozkoumané takzvané 

atlantické západní civilizace, která se 

rozvíjela podél západního pobřeží Evropy 

již před 6 tisíci lety a zanechala po sobě 

úžasné megalitické stavby. 

Odborníci považují za jednu z hlavních 

prehistorických „hvězdných cest“, které 

byly vytyčeny od východu na západ na 

základě pozorování pohybu nebeských 

těles, právě cestu k severošpanělskému 

mysu Finisterre (česky: Konec světa), 

který leží jen pár desítek kilometrů západ-

ně od Santiaga. Měla bezesporu velký 

kultovní význam: po celé trase byly roze-

sety svatyně keltského a (snad i) ligurské-

ho boha Lugha. Významné mezníky nesly 

jména hvězd či posvátného ptáka druidů, 

husy. Není bez zajímavosti, že po souši 

(zejména z dnešního Německa a Francie) 

se po ní jde skoro pořád od severovýchodu 

na jihozápad – tedy směrem, ve kterém je 

na obloze vidět Galaxie – Mléčná dráha. 

Stezku střežili a udržovali osaměle žijící 

šamani, léčitelé, věštci 

a žreci, kteří zároveň 

uváděli pocestné do pohanských mystérií. 

Pozdější pohostinní křesťanští poustevníci, 

z nichž nejznámější byl svatý Dominik de 

la Calzada, o kterém budeme mluvit 

v některém z dalších pokračování, uctívali 

místo Lugha Krista, ale přesto se nedoká-

zali odpoutat od míst, ke kterým je přitaho-

vala tajemná dávná tradice. 

V 8. století po Kristu ovládli téměř celý 

Pyrenejský poloostrov muslimové (ve 

Španělsku se jim říkalo Mauři). Svobodný 

zůstal jen úzký proužek hornaté země při 

Biskajském zálivu – Asturie, Kantábrie a 

Galície. Nedaleko odtud vedla ona prastará 

poutní cesta. Španělé se ale nevzdali. 

Naopak – začali pomýšlet na reconquistu, 

znovudobytí ztracených území. Protože 

jim vlastní síly nestačily, obraceli se 

s žádostí o pomoc k sousedům do Francie. 

Prvním, kdo se vydal na válečné tažení 

proti Maurům, byl Karel Veliký. Bylo to 

sice ještě asi třicet let před tím, než byl 

v Compostele objeven hrob sv. Jakuba, 

přesto pozdější hrdinské eposy (Píseň 

o Rolandovi, aj.) vyprávějí, že se velký 

apoštol zjevil ve snu franskému císaři a 

vyzval ho: „Seber veliké vojsko a sleduj 

směr, který ti ukazují tyto hvězdy! Osvo-

boď cestu vedoucí k mému hrobu, a já ti 

zajistím pozemskou i nebeskou slávu. Tvé 

jméno zůstane v paměti lidí, dokud bude 

svět světem.“ Karel Veliký a jeho rytíři se 

tak stali patrony poutníků do Compostely, 

jimž za jasných nocí opravdu svítil nad 

hlavami pás Mléčné dráhy.  

Španělští křesťané příliš nepřemítali 

nad tím, jak se mohlo tělo prvního umuče-

ného apoštola, který byl z rozkazu krále 

Heroda Agrippy popraven v Judei, dostat 

až na opačný konec Středomoří a přes 

Gibraltar dále na sever. Věřili, že pravost 

hrobu prokázaly hlasy andělů z nebe 

PUTOVÁNÍ SE SV. JAKUBEM 

 PRASTARÁ TRADICE 
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a tajuplná světélka na opuštěném hřbitově, 

jichž si poustevník Pelagius povšiml. Svatý 

Jakub se stal jejich hlavním patronem a 

ochráncem v boji proti Maurům – „Mau-

robijce“. 

Na začátku 11. století se bojujícím 

Španělům dostalo významné duchovní 

pomoci od mnichů-benediktinů ze slavné-

ho burgundského kláštera v Cluny, přede-

vším od jejich opatů Odilona a Huguese. 

(O těchto velikánech církevních dějin ví 

dnes už jen málokdo, a přesto byli ve své 

době vůdčími duchy celého křesťanstva. 

Jejich ideje – a nejen v této věci – jsou živé 

dodnes.). Clunyjští se stali pomocníky 

a rádci španělských králů a knížat. Osou 

jejich působení bylo právě „camino“.  

(Slovo „camino“ znamená španělsky 

prostě „cesta“, ale v průběhu staletí se stalo 

téměř synonymem pro označení svatoja-

kubské poutní trasy. V tomto smyslu ho 

budeme i my dále užívat.). Zakládali 

kláštery, které se snažily poutníkům 

pochod přes vyprahlou měsíční krajinu, 

přes náhorní planiny, mesety, unavující 

svou jednotvárností, přes hluboké strže 

a strmé vrchy, usnadnit. Pečovali o silnice 

a mosty, stavěli kaple a kříže na křižovat-

kách, poskytovali osvěžení, potraviny 

a nocleh. Prý dokonce vymysleli pro 

camino celou soustavu značek, podobnou, 

jakou užívají dnes turisté, aby nikdo 

z „tuláků Božích“ nezabloudil. Jejich 

zásluhy by ovšem neměly zastínit práci 

svatých poustevníků, kteří nabízeli přístřeší 

a útočiště pocestným daleko od měst, 

v nehostinném prostředí plném nebezpečí.  

Ve 12. století prý navštěvovalo Santia-

go de Compostela asi 300 tisíc poutníků 

ročně. Podle vyjádření jednoho středově-

kého kronikáře „se hemžili přes hory 

a doly jako mravenci“.  

Na konci 15. století, právě v roce 

objevení Ameriky, za vlády slavných králů 

Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastil-

ské, byla dobytím Granady reconquista 

pod ochranou svatého apoštola Jakuba 

úspěšně dovršena.  

Dnes, na začátku 21. století, si uvědo-

mujeme, jak mnoho severošpanělská polní 

cesta s celým vějířem silnic na ni navazují-

cích přispěla k vzájemnému poznání 

národů a k integraci světadílu. Snad i proto 

jsme svědky opětného nárůstu zájmu 

o camino, jež zůstávalo dlouho opominuto.  

Pro pořádek a spravedlnost uvádím, že 

při psaní tohoto článku jsem hojně opiso-

val z knihy RNDr. Milana Kameníka: 

„Burgundsko / kraj mnichů – Cîteaux 

a Bernard z Clairvaux“, kterou vydalo 

nakladatelství Vyšehrad Praha v edici 

Historica v roce 2002. Ohromně se mi lí-

bila, přímo jsem ji hltal, a vřele ji doporu-

čuji všem, kdo se jen trochu zajímají 

o středověké církevní dějiny. 

–pl– 

ADVENT S DĚTMI V PRACHATICÍCH 

Neděle 29. listopadu – 1. neděle adventní dětská rorátní mše od 8.00  

průvod s lampiónky a lucerničkami, svěcení adventního věnce v kostele sv. Jakuba 

sraz dětí v 7.55, lampiónek nebo lucerničku s sebou 

po mši sv. prodej vánočních pohlednic pro misieČtvrtek 3. prosince - Mikulášská besídka ve 

farním sále, přezůvky s sebou  

pro předškolní děti a malé školáky z 1.-2. třídy od 15.30h. 

pro starší školáky od 3. třídy od 17hNeděle 6. Prosince - dětská mše od 9.15h. v kostele sv. Jakuba  

po mši sv. prodej vánočních pohlednic pro misie 
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OHLEDNUTÍ ZA ROKEM SV. PAVLA 
Na žádost čtenářů otiskujeme zamyšlení P. Pavla Lišky nad listem Efesanům, které 

vyšlo v rámci roku Apoštola Pavla na stránkách České biskupské konference. 

 

Odmalička mě fascinovaly starověké stavby. Rád jsem četl knihy Vojtěcha Zamarov-

ského a jiných popularizátorů historie a archeologie. Když jsem si při maturitě z dějepisu 

vytáhl otázku "Antická kultura – Řecko, Řím", mohl jsem o tom vyprávět celé hodiny. 

Ale jen pomalu a postupně jsem si uvědomoval, jaký je pravý důvod vší té slávy: prezen-

tace a upevnění moci a bohatství a v případě kultových staveb také úsilí o uskutečnění 

záměrů, na jejichž realizaci pouze lidské síly nestačí, pomocí nadpřirozených sil a bohů. 

Taková stavba stála také v Efesu: jeden ze "sedmi divů světa", chrám bohyně Artemi-

dy. Svatý Pavel jistě dobře chápal jeho význam – vždyť musel čelit útokům těch, kteří na 

jeho provozu vydělávali a v apoštolově působení viděli ohrožení svého živobytí. Přesto 

není nikde ani zmínka o tom, že by proti němu brojil a požadoval jeho odstranění. 

Naopak: "Tito lidé se nedopustili žádného znesvěcení chrámu ani nemluvili proti naší 

bohyni" (Sk 19,37). Boj proti zlu vedl pozitivně: úsilím o pravdu a dobro. Pravým 

chrámem jsou totiž sami věřící spojení s Kristem: "Jste jako budova: jejími základy jsou 

apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. 

V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V něm i vy jste budováni 

působením Ducha v Boží příbytek" (Ef 2,20-22). 

List Efesanům (asi oběžník, určený širšímu okruhu církevních obcí) staví křesťanům 

před oči cíl: "Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou… přivedl nás 

k životu zároveň s Kristem… Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a 

když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni… 

Prosím ho: ať vám ze své bohaté božské slávy dá to, že ve vás mocně zesílí skrze jeho 

Ducha vnitřní člověk, aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a 

upevněni v lásce byli schopni… dosáhnout plné míry Božích darů." Zve k napodobování 

vztahu mezi Kristem a církví v manželství a rodině. Povzbuzuje k trpělivosti, pokoře a 

mírnosti ve vzájemných vztazích. Nežádá zrušení otroctví, ale změnu postojů otroků 

i pánů. Je to pomalé – v řádu staletí – ale trvalé. 

I v našich městech máme velkolepé chrámy všelijakých bohů: nákupní střediska, 

zábavní centra, sportovní stadiony. To ještě není špatné. Jsou tu média – televize, časopi-

sy, internet. Vytvářejí široký duchovní prostor. Formují naše názory a postoje, ovlivňují 

atmosféru ve společnosti, dodávají zábavu, dobrou i špatnou. To už je horší. Když 

překročí meze slušnosti, žádáme rychlé řešení: zrušit, zakázat, odstranit. Apoštol nám 

předkládá jinou cestu – pomalou a namáhavou: stále si obnovovat mysl po její duchovní 

stránce a žít způsobem hodným toho povolání, které jsme dostali. Ale kus pohanství je 

i v nás samých: žádáme od Boha (samozřejmě ve vší úctě), aby plnil naše přání: pomáhal 

uskutečnit naše záměry, žehnal našemu dílu, chránil to, co my máme rádi. To samé žádali 

staří Efesané od Artemidy. U křesťanů tomu má být naopak: máme být k dispozici pro 

jeho záměry, jeho dílo: "On určil jedny za apoštoly, jiné… aby připravili křesťany 

k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme… 

k onomu věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost" (Ef 4,11-13). 
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Svatý Pavel napsal list Efesanům (pokud ho nenapsali až jeho žáci jako syntézu jeho 

myšlenek) jako zralý člověk, který to má v hlavě dobře srovnané. Já jsem nyní ve věku, 

kdy on už pomalu končil svou misijní práci. Už vím, že je mnoho věcí, které se nedají 

změnit hned. Líbí se mi Pavlova trpělivost a nadhled – že neodsuzuje, ale buduje. O to se 

chci ve zbytku života také snažit a prosím ho o přímluvu, abych jako on "bojoval dobrý 

boj." 

-pl- 

JE DOBRÉ MODLIT SE ZA SVÉ DĚTI, VNOUČATA? 

 CHCETE SE MODLIT SPOLEČNĚ  

S DALŠÍMI RODIČI?  

 

Hnutí Modlitby matek nabízí pomoc a  spolupráci všem, kdo se chtějí modlit ve spole-

čenství. Hnutí vydává svůj zpravodaj Modlitby matek, vychází čtvrtletně a je k zapůjčení 

ve farní knihovně v Prachaticích. V říjnovém čísle například najdete novénu odevzda-

nosti, slovo kněze o rodině, manželství a normálním životě, svědectví maminek, pozván-

ku na Národní konferenci MM aj. 

Koordinátorka hnutí Růžena Fialová, E-mail: hnuti-mm@email.cz, mobil 774 618 822. 

 

Modlitby otců, více na www.modlitbyotcu.cz 
Jan Brázdil, E-mail: brazdil.jan@post.cz, mobil 608 512 565 

Mirek Liška, E-mail: liska.mira@o2active.cz, mobil 602 413 539. 

DOPORUČUJEME 

Máte také stále pocit studu, ţe úroveň posvátnosti 

hudebního doprovodu při mši sv. slouţené  

papeţem ve Staré Boleslavi byla – mírně řečeno – trapná? 

Nejste zdaleka sami. Spolu s Vámi se stydí skladatel duchovní hudby Zdeněk Pololáník, 

ředitel Jihočeské filharmonie Vlastimil Ochman, diecézní organolog českobudějovické 

diecéze Vít Honys, varhaník Jaroslav Tůma, varhaníci Michal Novenko, Eva Bublová, 

Přemysl Kšica, profesor HAMU Jan Hora, jáhen Max Kašparů, sbormistr Cantores 

Pragenses Tomáš Čechal, regenschori baziliky sv. Jakuba v Praze Jakub Zicha, varhaník 

chrámu Matky Boží před Týnem Petr Čech, ředitel kůru Baziliky Nanebevzetí PM na 

Svaté Hoře Pavel Šmolík, varhaník a carillonér pražské Lorety Radek Rejšek, ředitel 

kůru katedrály Sv. Ducha v Hradci Králové Jiří Strejc, koncertní varhaník a ředitel kůru 

v Praze na Strahově Vladimír Roubal, hudebník Michael Pospíšil, moje maličkost a 

dalších 860 (ke dni 25. 10. 2009 18.00) kněží, řeholníků, chrámových zpěváků, přátel 

duchovní hudby, laiků nejrůznějších profesí z Čech i Moravy.  

 

Více: OTEVŘENÝ DOPIS MLADÝCH LIDÍ VŠEHO VĚKU O LITURGII 
 

http://dopis.varhanici.info 
Jiří Churáček 

POZNÁMKA 
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RUBRIKA MLÁDEŢE 
LIFE UPDATE 

Dne 27. 9. naše spolčo jelo navštívit Starou Boleslav, 

kde k příležitosti státního svátku sv. Václava přijel Svatý 

Otec. Toho dne jsme přijeli do Staré Boleslavi asi ve  

20 h. a šli jsme postavit stan do městečka. Po postavení jsme šli na 

náměstí, kde byl program, který vedl náš bývalý farář Roman. Poté jsme šli na 

adoraci. Dále zahrála kapela Credenc. Potom jsme šli ke stanu a zalehli jsme a 

usnuli. Ráno v 6.00 jsme sbalili stan a šli jsme na konání bohoslužby. Bohoslužba byla 

krásná, Sv. Otce jsme viděli z půl metru. Po skončení jsme šli k autobusu a jeli domů. 

      Martin (13 let) 

Jako většina mladých věřících lidí z celé republiky, i naše spolčo z Prachatic a okolí se 

vydalo do Staré Boleslavi, abychom se společně setkali se Svatým Otcem při mši svaté. 

Vyrazili jsme již v neděli na předprogram, který byl určen mládeži. Večer byl pro nás 

připraven program plný scének, skvělé muziky v podání skupiny Credenc a na závěr 

netradiční modlitba. Celou noc pak byla možnost adorovat v nádherném kostele P. 

Marie. 

Druhý den ráno, na svátek Svatého Václava, jsme vstávali velice brzo. Většina z nás 

byla už kolem půl páté na nohou. Po složení stanů a sbalení věcí jsme se již přesunuli 

do našich sektorů, kam jsme měli objednané místenky. Část z nás (kluci) jsme šli do 

ministrantského sektoru a druhá část (holky) šly do sektoru mládeže. Přibližně v sedm 

hodin jsme tedy již stáli na svých místech a trpělivě čekali na začátek mše svaté za 

doprovodu skupin Credenc a SBMky. Čím se více blížila doba, kdy měl přijet Svatý 

Otec, tím více stoupala naše nervozita a čím dál více jsme hádali, zda papež pojede 

kolem našeho sektoru nebo ne. V našem ministrantském sektoru jsme stáli přímo 

vepředu, proto kdyby jel papež kolem nás, byli bychom v jeho bezprostřední blízkosti. 

A tak se také stalo! Ani ne metr od nás projížděl papež v papamobilu a díval se na nás 

z pootevřeného okénka.  

Po příjezdu papeže byla konečně zahájena mše svatá, v jejímž čele stál právě Petrův 

nástupce. Můj dojem a zážitek ze mše svaté byl ale ještě daleko větší než ze samotného 

příjezdu papeže. Svatý Otec mne velmi zaujal svou promluvou. Po mši svaté pak ještě 

pronesl několik vět přímo k mládeži, kde nás všechny, kteří žijeme v tak nepřejícné 

zemi ve vztahu ke křesťanství, velmi povzbudil. Při těchto jeho slovech jsem byl 

opravdu plný nádherných pocitů a 

naděje, že je pořád ještě šance, že 

se naše země může ve vztahu 

k Bohu změnit. 

Petr (22 let) 

 

tip na web: Kázání Svatého Otce a 

jeho promluva k mládeži je 

k dispozici na následující adrese: 

http://www.navstevapapeze.cz/

clanky/Co-nam-Svaty-otec-

rekl.html 

JA
K JS

ME P
ROŽIL
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ÁVŠTĚVU P

APEŽE  
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Chaloupka 2009 - tábor v Hlásné Lhotě pro děti z Prachatic a okolí 

...Už se stmívalo, když pastýř Santiago se svými ovečkami dorazil ke starému kostelu ve 

Španělsku. Nocoval zde i předešlou noc a podruhé se mu zdál tentýž sen. Ve snu 

k Santiagovi přišlo malé dítě, vzalo ho za ruku, dovedlo ho až k egyptským pyramidám a 

pravilo: ,,Zde najdeš poklad.“ Než dítě stačilo ukázat přesné místo, Santiago se v obou 

případech probudil... 

 Putování za pokladem je veliké dobrodružství, které jsme na letošním táboře na Cha-

loupce mohli prožít. Letošní rok jsme měli jednu novinku. Byla to ,,Vzkaztabule“, která 

nesla heslo ,,Co na srdci to na papíře“. Na tento speciální papír mohl každý napsat 

nějaký vzkaz pro vedoucí, své kamarády nebo jen tak nakreslit nějaký obrázek. Tabule 

měla velký úspěch a papíry jsme nestačili měnit. Na táboře nám přálo i pěkné počasí, a 

tak jsme si mohli zahrát i vodní bitvu, při které jsme si užili spoustu zábavy a příjemně 

jsme se osvěžili. Mezi další oblíbené hry patří i šátkovaná a hutututu. Nechyběl ani 

celodenní výlet, který byl zakončený spaním pod širákem. Mezi tradice tábora pat-

ří ,,Návštěvní den“, na který si děti připraví zábavný program pro rodiče. Na letoš-

ní ,,Návštěvní den“ přijela i Jana Šmídová a záchranářští psi, o které se stará. Ukázala a 

popsala nám práci záchranářského psa a dala nám i pár rad jak psa vychovávat.  

Vedle zábavy a her je důležitá i duchovní stránka. Na letošním tábor přijeli na návštěvu 

čtyři kněží, v neděli jsme byli na mši svaté v kostele, dvakrát jsme měli mši svatou 

přímo v táboře a nezapomněli jsme ani na ranní a večerní modlitby. 

Na cestě k pyramidám nás provázela sv. Anežka. Každý den tábora jsme našli část jejího 

životopisu, ze kterého jsme se snažili dozvědět co nejvíce informací o jejím životě.  

Cesta za pokladem byla těžká. Každý se alespoň jednou rozhodoval, jestli poklad stojí za 

námahu, jestli má obětovat své jediné zlaťáky, aby se dostal o kousek blíž, a každý 

alespoň jednou musel překonat sám sebe. Když každý z nás doputoval poslední večer 

k místu, kde byl poklad, našel pouze láhev se svou adresou. Domov. To byl poklad, za 

kterým jsme šli. Museli jsme tou náročnou cestou projít, abychom pochopili, že ten 

největší poklad, který v životě máme je Domov. 

BL 

V 
 ten den jsme se vydali na cestu – v neděli 13. září – bylo to až na podruhé, 

protože původně zamýšlenou pouť v sobotu 6. června organizátoři odvolali, když 

předtím vytrvalé deště rozbahnily cesty. 

V hale českobudějovického nádraží v čas srazu (10:45) je rozptýleno pár lidí. Podle 

rozměrných zavazadel nevypadají na poutníky, leda že by se rozhodli symbolicky a 

přitom až k propocení nést tíhu kříže. Jen jeden muž, šedesátník, stěží sedmdesátník, má 

přes rameno pouze zelené žebradlo s logem nějakého zahraničního piva. Nikdo další se 

neobjevuje. Začínám ztrácet víru, že jsem ve správný čas na správném místě. Je ta pouť 

dnes? Vykročila hlavní skupina v půl osmé ráno z Prachatic a vyjede druhá skupina 

odsud z Budějovic v 11:08, aby ve 12:15 pokračovala pěšky z Vodňan? Vnitřní hlas mě 

pobízí, abych se toho muže zeptal, zda putuje na Lomec. Ano. A také se ho už zmocňují 

pochybnosti. 

pokračování na str. 24 
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STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

PŘEDSTAVUJEME 

MUŽ  S KOŽENÝM  KLOBOUKEM 
Paul B. Long 

 

Přiznám se hned na začátku, že jsem po tomto titulu sáhl 

hlavně proto, neboť ve mně jeho obal vyvolal vzpomínky na 

filmy s Indiana Jonesem, které jsem měl velmi rád. A mys-

lím, že ani příznivce tohoto dobrodruha kniha nezklame. Paul 

Long zde podává v krátkých a nutno dodat často fascinují-

cích příbězích své zážitky z misií v Belgickém Kongu 

a Brazílii v letech 1953 – 1980. Službu misionáře provází 

vyčerpání, zklamání, selhání, nebezpečí a dokonce i smrt, ale 

zároveň nepopsatelné vzrušení. V téměř bezvýchodných 

situacích, ve kterých se Paul Long ocitá, však vždy nějakým 

způsobem zasáhne moc našeho Pána. A to je právě to, čím 

tato kniha překračuje rámec dobrodružné literatury. Na jejích 

stránkách totiž můžeme poznávat obyčejné lidi, jejichž 

životy proměnil Kristus. A Paul Long tyto lidi miluje. A nejsou to vždy jen bezúhonní obča-

né, ale často také opilci, prostitutky a dokonce zločinci, a právě na nich se Bůh naprosto 

nečekaně oslavuje.  

Takže vy všichni, kdo máte v sobě alespoň kousek dobrodruha a srdce otevřená, pojďte si 

počíst o moci Ducha Páně. 

Pavel Beran 

Předchozí dvě „kostelní povolání“ se 

bezprostředně týkala kostela jako takové-

ho. Tentokráte se přesuneme na faru za 

farním asistentem, tedy v tomto konkrét-

ním případě asistentkou. V našem vikariátě 

je pastoračních asistentů hned několik 

a mají za sebou velký kus práce i nasbíra-

ných zkušeností. Při úvahách, koho z nich 

představit, aniž bych opomenul zásluhy 

ostatních, jsem využil  toho, že ve Vimper-

ku, zřejmě poprvé v historii úřadu, právě 

toto místo zřídili. Viktorie Předotová na 

zdejší faru nastoupila v polovině září, 

nicméně na faře již předtím byla jako 

doma. Dvě desetiletí totiž působila a stále 

  pastorační asistentka 



 

 

působí jako katechetka ve Vimperku a nyní 

jí k tomu přibyl i Vacov. První úkol byl 

jasný. Probrat se haldami papírů, doku-

mentů a dokladů, roztřídit, vyhodnotit a po 

dohodě s farářem skartovat. Jak sama 

přiznala, v noci se budí s otázkou, kam 

který papír patří či do jaké složky jej 

založila. Mnoho listin se na faře skladovalo 

naprosto zbytečně, jiné – mnohdy potřebné 

pak v tom množství zapadly. Nicméně 

úkolů ji v budoucnu čeká mnohem více. 

Společenství dětí, dospělých či seniorů. 

Příprava různých akcí a nezbytná adminis-

trativa a komunikace s lidem farním 

i mimofarním. Vzhledem k tomu, že Pater 

Michal pod svoji zprávu přijal nedávno 

několik dalších farností, bude její pomoci 

nutně potřebovat. 

 

Minule jsme konstatovali: přestože 

celosvětově mírně kněží přibývá, 

v Evropě jich ubývá. V našem vikariá-

tu je to hmatatelné. Minulý školní rok 

se uprázdnila vacovská fara bez náhrady, a tak farnosti spravova-

né P. Paruszewskim připadly okolí a rozmnožily farní obvody 

sousedních farářů. Jestliže měl svého času farář svého kaplana a 

na starosti jednu farnost, případně dvě, dnes se setkáváme běžně 

s tím, že farář spravuje pět i více farností bez kaplana. To 

s sebou nese skutečnost, že kněz má na starosti pět i více kostelů, 

několik far a případných hospodářských budov. Kromě svízelné 

situace jak zajistit nedělní bohoslužby to znamená i zajištění 

výuky náboženství v dalších školách. Logicky se přitom očekává, že se bude věnovat 

ministrantům a mládeži. Dnešní doba s sebou nese jeden krásný prvek života malých 

společenství, a tak by se měl snažit tato společenství iniciovat a případně moderovat. Je 

samozřejmostí, že by se měl věnovat též nemocným a starým lidem. Mnohdy pak 

s každou další farností, kterou přibere do správy, musí promýšlet, jak zajistit přípravu na 

křty, svatby a případné biřmování. Přitom se očekává, že se udržuje alespoň nějak na 

úrovni doby v teologických disciplínách a přehledu duchovní literatury. Mohli bychom 

tak ve výčtu povinností pokračovat. Ti, kdo mají zkušenosti s opravou staveb, se získá-

váním různých potřebných povolení, sháněním dotací, s vypisováním výběrových řízení, 

kontrolními dny a dalšími starostmi, které s sebou nesou opravy budov (povětšinou 

památkově chráněných), dobře vědí, že tato práce by zaměstnala cele jednoho člověka. 

A to je jenom jeden ze sektorů činností, které na kněze připadají. Prostě a jednoduše, je 

tu tolik povinností, že není v silách jednoho člověka, aby je zvládl.  

Jak ale pokračovat dál? Jestliže dnes je naloženo už více, než se nechá unést, co teprve 

v době, kdy další kněží ubudou? Proč nám Bůh nedává nová kněžská povolání? 

Pokud se cítíme být těmi, kdo věří Bohu, pak bychom na tyto a podobné otázky měli 

nahlížet z pozice víry. Bůh má všechno ve své moci. Vše, co se děje, buď přímo chce 

nebo dopouští. Pokud něco dopouští, pak jen proto, že z toho dokáže vytěžit něco lepší-

ho. Tak by nás výše nastíněné nemělo vést k smutku, škarohlídství, pesimismu či dokon-

ce k zoufání, ale k nadějnému promýšlení toho, co nám Bůh chce nedostatkem kněží říci, 

k čemu nás vede. K modlitbě o světlo a pochopení.  

ROK KNĚŽÍ 
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Co nám tedy nedostatek kněží může říci? Pro mnohé církev byla a je spojena s předsta-

vou biskupů, kněží a řeholnic. Církev, to je hierarchie. Jako by církev žila jenom v tom a 

tím, co dělají kněží a biskupové. Pohled na církev jako na určitý vozíček, na němž jsou 

vezeni věřící a vozíček táhnou a tlačí biskupové, kněží a řeholníci. Pohled na církev jako 

na servis služeb, který poskytuje hierarchie. Nedostatek kněží nás však tlačí ke změně 

postojů a myšlení. Tlačí nás k tomu, abychom mnohé činnosti, které dříve vykonával 

jenom kněz, předávali laikům. Už dnes je nemyslitelné, aby církev v našem vikariátu žila 

bez pomoci řady ochotných a obětavých lidí. Už je pro nás nepředstavitelné, že bychom 

neměli vikariátní účetní, stavebního technika, katechetky, pastorační asistenty. Nově 

přibyli materiální správci farností. Není právě toto tím, k čemu nás Bůh vede? Nemá se 

rozevřít mysl a obzor biskupů a kněží k tomu, aby více zapojili do života církve laiky a 

předali jim patřičný díl odpovědnosti za život církve? Aby počítali s povoláním, které 

Bůh vložil do životů laiků k růstu Kristova království v tomto světě? Aby je nepřehlíželi, 

nepodceňovali a nesnižovali? Aby tento stav nebrali jenom jako nouzi, ale řádný život 

církve v naší dnešní společnosti? Nemá se rozevřít mysl a vůle věřících laiků, aby více a 

zřetelněji pochopili, že jsou zváni k aktivnímu životu z víry a ve víře? K šíření Kristova 

království? Že jim Bůh daroval mnohá charismata, kterými mají sloužit ke spáse bliž-

ních? Aby tato charismata objevovali? Aby pochopili, že evangelizace a pastorace je 

také jejich záležitostí? Aby více pochopili, že nejsou jenom konzumenty, ale také dárci? 

Aby církev byla více vnímána a prožívána jako společenství, kde každý pokřtěný má 

podíl v práci na vinici Páně? To však klade určité nároky a změny myšlení i postojů jak 

u biskupů a kněží, tak u laiků. Ale o tom zase až příště. 

-js- 

Rok 2010: 150 let od smrti J. N. Neumanna 

Rok 2011: 200 let od narození J.N. Neumanna 

 

Tato upoutávka nás na plakátech, webu farnosti i města Pracha-

tice oslovuje již několik měsíců. Zeptali jsme se některých z nás: 

 

„Kým je pro Tebe sv. Jan Nepomuk Neumann?“ 

  

S Janem N. Neumannem je vlastně spojena moje úplně první 

návštěva Prachatic, když mě sem vzali přátelé z Č. Budějovic, 

asi roku 1987 v červnu na pouť - což jsem moc nechápala, když 

zdejší kostel sv. Jakuba by měl slavit pouť koncem července. 

Bylo to před pádem komunistického režimu,  vše tu bylo dost 

hlídané, neboť se myslím zúčastnil biskup z Ameriky, tedy 

z nebezpečného západu, což bylo fakt jako z "jiného světa", který 

pro nás ani neměl existovat. Byl to pro mne nezapomenutelný, i když teď už léty trochu 

mlhavý, zážitek, a to z mnoha ohledů. Kostel byl tak přeplněný, že jsme stáli jen venku, 

moc toho nepochytili, atmosféra mi připadala značně rozpačitá, protože se nevědělo, kdo 

je poutník a kdo fízl a jak to všechno dopadne, ale mezinárodní ostudu si StB dělat 

nechtěla. Do té doby mi Prachatice ani jejich „utajený“ světec nic neříkali, protože 

OSLAVTE S NÁMI 
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v tehdy začínajícím Desetiletí duchovní obnovy národa nebyl Jan N. Neumann mezi 

českými světci a patrony vůbec zmiňován. Byl skutečně více americkým. Teď se tento 

pohled zřejmě trochu mění, alespoň ve zdejším kraji, kde vše jeho oslavami žije stále víc. 

Vlastně k němu teprve hledám nějaký osobnější vztah, už se mě tady (po změně mého 

působiště) nemůže netýkat, postupně se o něm dovídám různá životní fakta, která mě více 

či méně oslovují a vybízejí k následování tak jako u každého jiného světce. Tento je však 

pro nás bližší už tím, že svědectví o něm nejsou až tak dávnou historií a ve stále více se 

propojujícím světě moc vzdálená. Takže dík za příklad plodného života. 

Marta Mrvíková, Vodňany 

 

Svatý Jan Nepomuk Neumann je pro mne člověkem, který pro splnění svého přání stát 

se knězem neváhal opustit rodnou zem a odejít do Ameriky, aby tam hlásal Boží králov-

ství. Je pro mne vzorem houževnatosti, trpělivosti a velkého nasazení pro Boží dílo. 

Marie Wojtowiczová, Prachatice 

 

Chcete se i vy s námi podělit, kým je pro vás sv. Jan N.Neumann? Zašlete svou odpověď 

na e-mailovou schránku casopisjp@seznam.cz nebo zaneste do farní kanceláře v Pracha-

ticích. 

Antonie Hofmanová, pro všechny Tonička. 

Radostná apoštolka mladých. Tak ji ve 

svých vzpomínkách vnímá světící králové-

hradecký biskup Josef Kajnek, tak ji vidí 

početný zástup lidí, s nimiž se ve svém 

životě setkávala. Pro mnohé zůstává 

vzorem a přímluvkyní. Rozhovor s Tonič-

kou byl natočen před několika týdny. 

Během přípravy k tisku jsme dostali 

zprávu o jejím odchodu. Zemřela 16. 

června 2009. 

Většinu života žila a pracovala v Pod-

krkonoší. Do jejího mládí zasáhla okupace, 

válečná léta prožila v Praze. Zde se roz-

hodla pro vyučování náboženství. Pro své 

křesťanské zásady, k nimž vedla mládež, 

byla v době komunismu zatčena a odsou-

zena k šesti letům vězení.  

Prošla řadou profesí, nakonec pracovala 

dvacet tři let jako ošetřovatelka v dětské 

léčebně v Jánských Lázních.  

Od konce sedmdesátých let žije v Jilemnici 

a její dům ve Zvědavé uličce se postupně 

stal místem setkávání křesťanů a předávání 

víry. Byla dlouholetou katechetkou mláde-

že z celých Krkonoš. Jako velká ctitelka 

Matky Boží se i ona stala matkou mnoha 

duší, a tak svým životem naplňovala 

poslání – předávat víru druhým, svědčit o 

Bohu vlastním životem a vytvářet kolem 

sebe společenství. 

Více než padesát let je členkou sekulárního 

františkánského řádu. 

Napsala několik knih, mezi nejznámější 

patří její autobiografie „Žijeme jen jednou“ 

a „Svoboda v nesvobodě“ o letech stráve-

ných v komunistickém vězení. 

V roce 2007 obdržela od papeže Benedikta 

XVI. záslužný kříž „Pro Ecclesia et Ponti-

fice“. 

 

pokračování na str. 30 

LISTOPADOVÉ TÉMA 

Co je podstatné na konci života? 
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dokončení ze str. 17 

Telefonát Otci Romanu Dvořákovi, hlavnímu vůdci poutě. Vy malověrní, nebojte se, 

vzchopte se. Za chvilku tam přijdou moji spolupracovníci z Diecézního centra mládeže. 

Jeden z nich, Vlasta, a my dva jsme se posadili do vlaku a druhý, Pavel, odjel autem, aby 

jím pak večer rozvezl poutníky. 

Ve Vodňanech před kostelem nám a asi sedmi přibyvším požehnal místní farář a v tu 

chvíli jsme se vydali na cestu. 

Je 14:00, když se před námi vypne věžovitý kostel čtvercového půdorysu s bání jako 

palička česneku, ze které vyloupete každý druhý špárek. Kostel Jména Panny Marie. 

Ahoj, pozdrav pánbů. Hlásí se ta početnější část našeho procesí, asi třicet poutníků, kteří 

vyšli ráno z Prachatic. 

Při skupinovém fotografování poloklečím po boku hubeného mladíka. Vedle obličeje se 

mi komíhá slon – balónek tvarovaný a malovaný podle tohoto zvířete se mu vznáší od 

ruky. Ten kluk je také pomalovaný – tedy výrazně potetovaný a vlivem moci, pod kterou 

se zdá být (ne ducha svatého), se také nejspíše vznáší – to ze svého pohledu. Z mého se 

klátí. Dozvídám se, že se jmenuje Kuba a že se připojil k prachatické družině, když 

vycházela od kostela svatého Jakuba, zatímco on, tenhle Jakub, kterému z úst visí 

cigareta a padají i sprostá a drsná slova – výzva pro křesťana, vyšel z nočního klubu. A 

vydržel. Celé pěší putování a celou mši (i když v jednom jejím místě podlehl pokuše-

ní…). Probíhala vedle kostela pod širým nebem. Její zahájení zcela zalilo nanejvýš jasné 

slunce – vítejte po cestě, zastavte se, pobuďte na Lomci. 

Otec Josef Sláčík nás vybídl, abychom ilustrovali připojení se ke Kristu tak, že přijdeme 

k oltáři, vezme kamínek z misky, kterou připravil, a položíme ho před oltář. Zkuste to 

zvednout se, jít a učinit vyznání před zraky přítomných, byť gestem. Jistě všichni se 

nakonec odhodlali a z kamínků jsme vyskládali šňůrku zamotanou jak život. (Kubův 

provázek, jak ho držel dole a nahoře ho napínal lehkým plynem nafouknutý slon, byl 

rovný, napřímený. Iluze však později prskla, potrhaná se schlípla a provázek padl ve 

smyčkách na zem.) 

Když Otec Roman kázal na motto „V těch dnech se Maria vydala na cestu ...“ (Lk 1, 39), 

na té své už byla parta motorkářů. Burácení postupně ztichlo, jak jeden po druhém po 

zaparkování u kláštera vypnuli své mašiny. Uplynulo pár minut a homilii znovu protiře-

čilo tentokrát sílící burácení motorů, jak „černokožeňáci“ startovali své stroje – nebo 

neprotiřečilo, neboť vydali se na cestu. Srovnej se s hlučným světem, rozjímající křesťa-

ne. A do toho Otec Josef navrhuje, abychom děkovali Bohu, že jsme se narodili právě do 

tohoto světa a netoužili žít třeba o dvě stě let dříve. 

Kuba podlehl jednomu z pokušení současného světa a zapálil si cigaretu. Pane, je to 

v pořádku? Co mám dělat? Mám vstát, jít k němu… Neodvažuji se. Nebo zakročí kněží 

anebo ministranti? Prosím, Pane, vyřeš to. Ve chvilce ji zhasil, slečna vedle ho napome-

nula. Další výzva pro křesťana. 

Mše se blíží k závěru. Slunce se schovává za mraky, lehce se zvedá vítr, jakoby Lomec 

dával za pravdu kázání Otce Romana, že člověk nemůže „ztvrdnout na jednom místě“. 

Vstaňte a vydejte se na cestu. Jako Maria. 

Klátivý Kubo, balónek už prasknul. Kudy dál a kam? Po šňůrce ke kamínku? 

-pk- 
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Ten dělá to a ten zas tohle 

Všichni jsme to viděli. Buď přímo na místě nebo alespoň v televizi. A co? 

No přece, jak se prožívá mše s papežem. Jistě jsi svou největší pozornost 

věnoval Svatému Otci, ale doufám, žes nezapomněl také bedlivě sledovat 

pohyby ministrantů u oltáře. Bylo tam něco rozdílného oproti slavnostní mši, 

při které můžeš asistovat (přisluhovat) u vás doma? Snad jediný okamžik tě 

asi mohl zaskočit, a to ten, když při proměňování kromě kadidla přišlo před 

oltář sedm luciferů (lucifer = světlonoš). Těchto sedm svící podobně jako 

sedm svící na oltáři je symbolem dokonalosti Božího světla, které vstupuje 

do lidského světa, světa plného temnot nejistoty a hříchu. Je symbolem dokonalosti Boží 

záře, tryskající z eucharistie.  

Ale jinak bylo vše, tak jak jsi na to zvyklý. Ale určitě sis všiml, že nebyly vůbec 

žádné zmatky. Každý věděl, kdy a kudy má přijít, jak správně vyjádřit úctu oltáři 

i Svatému Otci. Pohyby ministrantů byly pomalé a důstojné, přestože na některých byla 

znát nervozita. (Kdo by nebyl nervózní před papežem a před kamerami a fotografy.) 

Jestlipak sis všiml, kolik se po liturgickém prostoru pódia pohybovalo ceremonářů 

(ceremonář = ten, co zajišťuje chod liturgie)? Já jsem ve Staré Boleslavi postřehl asi tři 

různé lidi, kteří se na různých místech starali o krásu bohoslužby.  

To vy si asi ve vašem kostele vystačíte s jedním ceremonářem. A také asi nemusíte 

přípravou na mši strávit tolik času jako ve Staré Boleslavi. Tam se už den předem a pak 

ještě v den slavnosti  ministranti znovu a znovu učili, co a jak. Jak dlouho trvá nácvik u 

vás v kostele? Možná, že už jste dlouho ve vašem kostele 

žádný nácvik nedělali, protože se neděje nic mimořád-

ného. Mše jsou přece pořád stejné: tak jakýpak 

nácvik? Ale i kdyby jste si zrovna nepotřebovali 

nic secvičit, určitě je dobré, aby váš ceremonář 

alespoň rozdělil funkce. Když totiž minist-

ranti přicházejí k oltáři a pořádně se neví, 

kdo co bude mít na starost, asi to pak 

nebude vypadat tak hezky jako při 

papežské liturgii. Už při příchodu k oltáři 

často ministrant neví, na kterou má jít 

stranu, plete se pod nohy panu faráři, 

pak na sebe pomrkávají, aby se někdo 

chopil misálu, jsou zmatky u konviček, 

a tak dále.  

    A to by byla škoda. Nejen slavnostní 

bohoslužba s papežem má proběhnout 

co nejlépe. Ale můžeš udělat krásnou 

i tu nejobyčejnější mši ve tvém kostele. 

I bez přítomnosti kamer a novinářů.  

 

P. Petr Hovorka 

SLOVO MINISTRANTŮM 
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OBŘAD PŘIJETÍ MEZI MINISTRANTY 
Dne 8. 10. 1690 byl slavnostně posvěcen kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Volarech. 

Proto byla u nás v neděli 11. 10. 2009 liturgická slavnost Výročí posvěcení kostela. 

Při této slavnosti byli přijati mezi ministranty 4 chlapci a 3 děvčata. Ostatní starší minist-

ranti, kteří již ministrují delší dobu, se obřadu přijetí také zúčastnili a slavnostně potvrdi-

li své vytrvání službě oltáři.  

Karel Falář, Volary 

Na společné fotografii zleva v dolní řadě:  

Matouš Andraschko, Kristýna Dorocká, 

Marie Kubernová, Anna Kubernová, Jiří 

Janouš.  

Zleva v prostřední řadě:  Vojtěch  

Kuberna, Lukáš Svintek.  

Zleva v horní řadě:  Karel Falář, Josef 

Kuberna, P. Jindřich Hybler, Vojtěch 

Andraschko a Tomáš Kuberna. 

Jaká vize kněze ve 21. století? 

Rok kněžství už běží několik měsíců, ale prázdninový režim trochu narušoval mož-

nost společného setkání na téma vyhlášené papežem. A tak jsem velmi uvítal akci České 

křesťanské akademie, přednášku ThLic. Vojtěcha Kohuta s názvem Jaká vize kněze ve 

21. století. Otce Vojtěcha znám osobně z Prahy, absolvoval jsem pod jeho vedením na 

Katolické fakultě předmět Spirituální teologie.  

A jeho slova byla i při tomto setkání velmi inspirující. A tak bych se chtěl podělit o 

tuto inspiraci s vámi, kteří jste se nemohli účastnit. Otec Vojtěch hned v úvodu připo-

mněl, že když chceme mluvit o kněžích, nemůžeme zároveň nemluvit o laicích a řeholní-

cích. Kněz není samostatná jednotka. Kněz je vyvolen z lidu a pro lid, a jeho úloha a 

poslání je nemyslitelné bez vztahu k ostatním věřícím. 

Dalším problémem při pohledu na kněze je přílišné přeceňování postavení kněze. 

Kněz není polobůh, kněz je stejný hříšník jako všichni ostatní. Nebo představa, že 

kněžství se během staletí nesmí vůbec měnit a vyvíjet. Možná, že mnohým ještě přetrvá-

vá představa kněze devatenáctého století, který byl jednou z hlavních postav dění v obci. 

Americký svatý ze Šumavy v Pasově 

Od 18. září do 31. října tr. bylo možné v Diecézním muzeu  

v dómě v Pasově, projít expozici, která představovala a přibližovala 

našeho rodáka Jana Nepomuka Neumanna nejenom našim sousedům v zahraničí. Děku-

jeme pořadatelům za krásný počin. 

STALO SE 
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V minulém čísle našeho časopisu někteří čtenáři nepřehlédli rubriku  

SOUTĚŢ  o jednom ze známých kostelů našeho vikariátu, v níţ jsme 

nabídli knihu Karmelitánského nakladatelství za vylosovanou správ-

nou odpověď. Došla jedna odpověď velmi pěkná a rozšiřující naše 

povědomí o tomto místě, takţe si dovolujeme ji otisknout téměř celou a autorovi 

velmi děkujeme. 

Vážení přátelé, 

velmi rád jsem si přečetl článek „Soutěž“, … Pocházím totiž z blízkého okolí. V mysli 

mně vyvstalo ono místo a vzpomínky, kdy jsme se jako děti těšívali na zdejší poutě, na 

procesí, která tam tehdy od nás pěšky chodila. Na tomto místě se lidé setkávali, možná 

pouze jednou do roka, byli si vzácní a jejich radost, že se sešli, bývala o to větší. Vzpo-

mínka na zdejší osadníky, zvláště pak na dlouholetého pana faráře P. Josefa Lence, který 

tu působil přes 40 let. Znal tužby, radosti a bolesti zdejších obyvatel. Jeho každoroční 

vítání poutníků a v závěru mše sv. modlitby „za všechny ty, kteří sem putovali a které již 

hlava nebolí“. Domnívám se, že v „Soutěži“ popisovaná žádost se týká prosby z pera 

právě tohoto vzácného muže. Nemohu v žádném případě opomenout ani práci a úsilí 

jeho nástupce a současného faráře P. Jana Janouška, který zajistil a řídil opravu zdejší-

ho kostela. Oběma těmto vzácným mužům patří velký dík. Oba žili v rozličných dobách a 

dle svých možností přispívali ke zkrášlení Božího stánku. Proto, vážení přátelé, až vás 

kroky zavedou do končin místa, kde se říká „U  SV. VOJTĚCHA“ a jmenuje se LŠTĚNÍ , 

vzpomeňte si i vy na všechny dobré lidi, kteří tu žijí, i na ty, které již hlava nebolí. 

Josef Stuchlý, Vlachovo Březí 

 

Soutěţ pokračuje: 

Našel jsem na půdě starou potrhanou knihu. Její listy byly hodně prokousané od 

myší, a tak nebylo z textu poznat, o jaké místo jde. Proto jsem se rozhodl vám ale-

spoň část tohoto textu předloţit s prosbou o pomoc. Pokud poznáte, o jaké místo 

jde, napište. 

„Kolem roku1647 se dochovala písemná zpráva o tom, ţe ve ??? lese je uctíván 

obraz ??? 

A jaký má být tedy kněz? Inkarnovaný. Tak jako se Logos (Slovo) stalo Tělem 

(inkarnovalo se), tak kněz je Božím poslem do konkrétní doby a situace. Kněz je člověk, 

k němuž „se stalo Hospodinovo slovo“. (Hospodinovo slovo není pouhým zvukem, ale 

vyvolává reakci.) Kněz je prorok, hlasatel velikých Božích skutků, ten který vede lid k 

Bohu i někdy přes jejich neochotu. Kněz není jen obřadník (vykonavatel bohoslužeb), 

kněz učí v síle Ducha lid vztahu k Bohu, a sám musí být veden tímto Duchem. Kněz 

někdy boří představy o Bohu, a sám musí být připraven přijmout to, že Bůh je absolutně 

Jiný. 

Kněz je spolu s ostatními věřícími na cestě. Možná jde někdy před nimi, a možná že 

jindy ztrácí sám cestu. Kněz 21. století stejně jako kněz z 2. století musí být ochoten 

nechat se inkarnovat Bohem. Dát se k Bohu stejně k dispozici jako jeho Syn Ježíš 

Kristus, aby v konkrétní době a s konkrétními schopnostmi konal podíl na spáse světa. 

Za všechny tyto a další inspirace otci Vojtěchovi děkuje P. Petr Hovorka 

SOUTĚŽ 



 

 

 

Po více neţ stu letech měl slepý kovář........ sen, ţe nabude zraku, pokud navštíví ??? 

les, kde najde obraz ???.  …….. tedy po třech nocích, kdy se mu zdál stejný sen, 

uvěřil snu a modlil se k ???. Přišlo zázračné uzdravení a ........ se vydal hledat les a 

obraz, kdyţ jej nalezl spolu se studánkou pod vysokou skálou, na které se tyčila 

zřícenina stráţní věţe. ........ zde učinil slib, ţe postaví kapli. Během roku 1791 byla 

stavba kaple dokončena a byl do ní přenesen obraz ???. …….. o svém vyléčení prý 

sepsal písemné svědectví, ale toto svědectví se nedochovalo. 

Toto místo se brzy stalo cílem poutníků, především nemocných různými očními 

nemocemi. Mnozí odcházeli zázračně vyléčeni. Původní kaple však trpěla změnami 

počasí, a proto v roce 1804 bylo započato se stavbou nové kaple a současně byl 

starý obraz  ??? nahrazen novým obrazem ???. Kovář …….. zemřel v r. 1807. 

??? kaple postupem času přestala vyhovovat zvýšené návštěvnosti, a proto došlo 

k rozšíření kaple. Byl zde umístěn oltář a bylo získáno povolení ke konání bohoslu-

ţeb. První bohosluţba v nové  ??? kapli byla v r. 1865. V r. 1914 byla kaple vyzdobe-

na dřevořezbami.“ 

Tolik z dřívější historie. Z novější historie bych doplnil to, ţe po odsunu původních 

obyvatel kaple chátrala, aţ se úplně rozpadla. Teprve ke konci diktatury proletariátu 

v r. 1988 byla opět kaple nově postavena a po pádu komunismu zde opět bývají 

bohosluţby, dokonce i svatby a několik křtů. Denně proudí ke kapli nejen věřící 

poutníci, ale i turisté ze všech končin naší planety.     Fk                                                                                                                               

 

Pokud jste poznali, o jaké místo jde, pište odpovědi na adresu: Časopis JP, Děkanská 31, 

383 01 Prachatice, heslo SOUTĚŽ, nebo na e-mail: casopisjp@seznam.cz. Ze správných 

odpovědí bude vylosován výherce, který obdrží knihu věnovanou Karmelitánským 

nakladatelstvím. 

Soutěž ze znalostí našeho vikariátu může pokračovat i vaším přispěním, vážení čtenáři. 

Můžete se pokusit v podobném duchu podělit o nějaké vaše oblíbené místo, napsat a 

zaslat příspěvek na uvedené adresy. 
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Setkání varhaníků, sbormistrů, kostelníků, akolytů a lektorů  

s biskupem Jiřím Paďourem, OFMCap. 

21. 11. 2009 09:00 (sobota) 

 

„Milí varhaníci, sbormistři, kostelníci, akolyté, lektoři a ostatní pomocníci ve farnostech! 

I letos Vás všechny osobně zvu na setkání do Českých Budějovic, které se uskuteční 

v sobotu 21. listopadu 2009. Protože na tento den připadá také památka zasvěcení Panny 

Marie v Jeruzalémě, budeme slavit v klášterním kostele na Piaristickém náměstí česko-

budějovickou pouť. 

Naše setkání tedy začne v 9 hod. modlitbou růžence v katedrále sv. Mikuláše. Podle 

tradice pak půjdeme průvodem do klášterního kostela, kde bude následovat mše sv. (cca 

9.30 hod.). Pak se rozdělíme do čtyř skupin podle zaměření a budeme si vyměňovat své 

zkušenosti a sdílet radosti i bolesti naší služby. Předpokládaný konec bude po obědě. 

Těším se na setkání s Vámi.“ 

Mons. Jiří Paďour, OFMCap. biskup českobudějovický 
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 BLAHOPŘÁNÍ 

25. října tohoto roku 

oslaví 80 let svého pozem-

ského života významná 

osobnost prachatické 

farnosti, známý a 

milovaný pan děkan,  

P. Jaroslav Havrda. 

Děkujeme s ním za 

všechna přijatá i daro-

vaná dobrodiní a 

vyprošujeme mu Boží 

milosti a vše dobré od 

Pána i od lidí do vrcho-

lu jeho života.. 

JP 

 

Pan děkan Jaroslav Havrda, ačkoli mu již zdraví neslouží tak dobře, jak by si jistě přál, prožívá 

podzim své pozemské pouti v Hospici sv. Jana N. Neumanna. Jsme rádi, že o něj můžeme 

pečovat. Je nám posilou, povzbuzením a příkladem v trpělivosti, laskavosti, statečném nesení 

kříže, moudrosti a vytrvalosti. K jeho 80. narozeninám mu srdečně blahopřejeme, děkujeme a 

       přejeme hojnost Božího požehnání. 

 

Za zaměstnance Hospice SJNN  R. Huneš 
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dokončení ze str. 21 

 

Toničko, jak se ti daří? 

„Daří se mi výborně, protože se už rok 

chystám na cestu do nebe a myslím, že si 

na tuto nebeskou pouť vykročím velmi 

brzy.“ 

 

Kdy tvé „přípravy“ začaly? 

„V květnu minulého roku jsem hodně 

zhubla a lékaři mě proto poslali na vyšetře-

ní. Tam zjistili, že mám rakovinu. Prosila 

jsem pana primáře, aby mi řekl na rovinu, 

jak to se mnou vypadá, že se ničeho 

nebojím. A tak mi vysvětlil, že možná 

mám před sebou pár měsíců života.“ 

 

Taková informace se asi přijímá těžko… 

„Kdepak, mě chytla veliká radost, že 

nemám daleko do věčnosti. I primář 

opatrně pozoroval, jak jeho slova přijí-

mám, a já jsem mu řekla: ´Pane primáři, 

vidět Otce, Syna a Ducha Svatého přímo, 

nejen zde na zemi jako v zrcadle, to je 

nádhera a já to mám na dosah!´ Pan primář 

se podivil a řekl, že to asi snáze všechno 

unesu. A bylo to tak. Dostala jsem různé 

pokyny, léky a brzy jsem se mohla vrátit 

domů. 

Doma to těšení bylo stále větší a větší. 

Blížily se mé pětaosmdesáté narozeniny a 

mládež chtěla přijít k nám a přát mi. Já 

jsem si říkala: Oni mi všichni chtějí přát 

zdraví, a já tak toužím, abych už mohla být 

v nebi. A tak jsem jim řekla, že žádnou 

velkou oslavu nevydržím. Mé přítelkyně 

z třetího řádu svatého Františka, s nimiž se 

společně modlíme růženec, přesto na faře 

zorganizovaly oslavu. Měla jsem sice 

radost, že všechny vidím, ale už jsem 

toužila být v nebi.“ 

 

Jak na informaci o tvém zdravotním stavu 

reagovali tví přátelé? 

„Chodili se se mnou loučit, ale já vůbec 

nebyla smutná, pořád se mě držela radost. 

Jenže smrt nepřicházela. Tak jsem začala 

přemýšlet, že Pán má se mnou asi ještě 

nějaké jiné plány, že si asi ještě nezaslou-

žím odejít a mám tu nějaký úkol. Moc se 

mi nechtělo vracet ke starým povinnostem, 

návykům, setkáním. Začít ten obyčejný, 

normální život. Chtěla jsem už být ve 

Slávě Boží. Jenže Boží vůle je víc, kdyby-

chom ji nepřijímali, všechno bychom si 

pokazili. A tak jsem začala od nejmenších 

povinností – něco rychle uvařit, uklidit, jít 

na zahrádku, zachovávat určitý řád, na 

který jsem byla zvyklá.“  

 

Objevila jsi, jaký tu máš úkol? 

„Je to modlitba. Velmi děkuji Pánu Bohu, 

že mám tak blízko kostel. Když jsem byla 

ve vězení, tolik se mi stýskalo po mši 

svaté. Modlila jsem se, abych, pokud mi to 

nebeský Pán dopřeje a já se z vězení 

vrátím, mohla bydlet někde blízko kostela. 

Nyní, když jsem v důchodu, to mám do 

kostela několik minut. Mohu denně prosit 

za lidi, za svět a mohu oslavovat trojjedi-

ného Boha, náš hlavní životní cíl. Vidím, 

že prvořadou věcí starých lidí je, aby se 

modlili. Vím, že se máme všichni modlit. 

Ale mnoho lidí je zaměstnáno tolika 

starostmi pracovními a podobně, že nemů-

že. Kdežto starý člověk má větší prostor. A 

tak ho využívám. Hned ráno se snažím 

přečíst kousek z evangelia, a to mi dává 

určitý denní směr. Pak se chopím růženců. 

Někdy se modlím i dva, tři. Dlouho mi 

trvalo, než jsem pochopila, proč se to stále 

opakuje, až jsem nalezla ten rytmus – je to 

stále znějící píseň. Růžence mi přinášejí 

klid, vyrovnanost – to je ovoce modlitby. 

Jsem také velmi vděčná za rádio Proglas. 

Mám své oblíbené pořady, modlím se 

s nimi Denní modlitbu církve a některé 

pracovníky znám i osobně.“ 
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Ve svém domku bydlíš sama. Jak svou 

domácnost zvládáš? 

„Stále mi někdo nabízí pomoc, nemohu si 

naříkat, že bych byla opuštěná, nebo se 

o mne nikdo nezajímal. Uvažovala jsem: 

Mám jít do domova důchodců nebo ne-

mám? Zatím jsem nic nevyřešila, zůstávám 

tady a je mi dobře. Stále je kolem mne 

mnoho ochotných starostlivých lidí. 

V každém člověku je něco dobrého, a když 

vidí, že potřebuji pomoc, ani kolikrát 

nestihnu poprosit a už mi pomáhají. 

Například mi ubývají síly na nákup, ale 

většinou se objeví někdo, kdo jej zařídí, 

listonoška za mnou přijde, abych nemusela 

na poštu… Až se divím, kolik mi přibývá 

přátel. Vždycky mi šlo hodně o to, abych 

měla dobré vztahy s lidmi. Moje bezmoc-

nost, nemohoucnost mi v tom ještě pomá-

há, je to velké dobrodružství.“  

 

U tebe doma si vždycky návštěvy „podá-

valy dveře“. 

„A chodí stále. Někteří proto, jestli něco 

nepotřebuji, jiní proto, že si u mě trochu 

pohovoří, něco se dovědí. Říkají, že jim 

někdy pomohu vyřešit jejich životní 

problémy. Návštěvy se střídají, někdy mě 

to i unavuje, ale vždycky děkuji Pánu, že 

mi někoho poslal. Jsou to krásné rozhovo-

ry, přes hmotné starosti přejdeme v hovoru 

ke krásnému duchovnímu světu. Probírá-

me, jak tu nejsme sami, jak Pán s námi vše 

prožívá, jen si toho více všimnout a zapojit 

se. Oni říkají, že se posilnili a že přijdou 

zas. Tak jsem si řekla, že už asi vím, proč 

jsem měla ještě žít. Měla jsem se modlit za 

svět, za církev, měla jsem přijímat ná-

vštěvy a také něco vytrpět. Často v noci 

nespím, mám křeče v nohách a různé 

potíže, často už jsem neschopná pohybu a 

padám, ale myslím, že to všecko je dobré 

prožít, protože to patří k lidskému životu. 

Stále více si uvědomuji, jak jsme závislí na 

Boží lásce a nutí mě to děkovat a děkovat.“ 

 

Přece jen je podivuhodné, jak svou nemoc 

přijímáš. 

„Samozřejmě, že to je Boží dar, že to není 

ze mne. Pán mě na to dlouho připravoval. 

Já jsem krkonošský člověk, který je rád 

v lesích, na poli. A když jsem byla ve 

vězení, musela jsem se s tím smířit, při-

jmout to. Dvakrát jsem měla život na 

vlásku. A také jsem pracovala mnoho let u 

postižených dětí v Janských Lázních. Tam 

jsem měla dost příležitostí uvažovat o 

životě i smrti a smyslu všeho. Objevila 

jsem, že jedině v postoji přijímání Boží 

vůle stojí za to žít. Stále myslet na Pána a 

Matku Boží.“ 

 

Co bys nám tady zanechala, poradila, jak 

máme žít? 

„Vy toho už víte dost. Já na mladé lidi 

stále myslím, protože vím, kolik na ně číhá 

nebezpečí. Ale kdo si uchová živou víru, 

vítězí nade vším. Často o mladých přemýš-

lím, když čtu slova apoštola Pavla. Takový 

člověk se rodí jednou za tisíc let. U něj 

mladí naleznou tolik moudrosti! 

Stále také myslím na rodiny a modlím se 

za ně. Někdy se vytratí víra, ani nevědí jak, 

a najednou se diví, do jakého bláta se 

dostali. Je potřeba se otočit a vrátit se zpět. 

Čím dál více mě zajímá církev, hledám, co 

je v ní nejpodstatnější. A myslím, že je to 

toto: Ježíš do ní vložil prvek rodiny. Je to 

světová rodina a Ježíš ji tvoří skrze nás. 

Vždyť on sám není nic jiného než rodina: 

Otec, Syn a Svatý Duch, ve trojici jeden 

Bůh.  

Chtěla bych vám říct toto: Dejme Boha na 

první místo v životě. Pak zmizí problémy, 

nastane řád, pokoj a klid.“ 

 

Za rozhovor děkuje Jan Vrátný (synovec) 

31  



 

 

 

 

 
SV. JAN PRACHATICKÝ 

informační měsíčník prachatického vikariátu 
Za obsah odpovídá: P. Josef Sláčík  

Sazba a vydání: Jiří Churáček-Jc-Audio, Václavská 344, 384 11 Netolice  

e-mail: jcaudio@quick.cz; www.jcaudio.cz Tisk: PROTISK s.r.o., České Budějovice 
Registrace: MK ČR E 16235; ISSN 1801–4380  

© Farní úřad Prachatice, Děkanská 31, 383 01 Prachatice 

tel.: 731 402 888 / 388 312 158 ; e-mail: josef.slacik@seznam.cz  

NÁVŠTĚVA SV. OTCE VE STARÉ BOLESLAVI  28. 9. 2009 
několik postřehů volarských ministrantů z pouti do staré Boleslavi a ze mše sv.  

na Proboštské louce 

„Celá pouť do Staré Boleslavi naplnila mé očekávání. Bylo zde hodně lidí, kteří tak 

ukazovali svou víru. V sektorech byla dobrá organizace, i při mši sv. Líbilo se mi kázání 

Sv. otce a jeho promluva k mladým lidem. Nelíbilo se mi asi to, že ačkoli jsme v sektoru 

B1 jako ministranti byli ze všech poutníků nejblíže, přece jen jsme byli dost daleko.“

          Tomáš (17 let) 

 

„Mně se líbil liturgický průvod s papežem, mše sv. byla povzbuzující, celkově byla 

dobrá nálada. Nelíbila se mi ta zácpa po mši sv.“    Josef  (15 let) 

 

„Líbila se mi mše sv., papež, vojáci v kasárnách. 

Nelíbilo se mi, že bylo moc vedro, a pak že bylo moc lidí. Pořádně jsem neviděl, obra-

zovka mohla být výš. A zpáteční cesta se mi nelíbila.   Pavel (10 let) 

 

„Mně se nejvíc líbily ty různé vlajky a pak papež. Nelíbilo se mi sluníčko, protože moc 

svítilo a nebyl nikde stín.“       Alenka (7 let) 

 

Můj postřeh:  

„Po cestě z parkoviště na Proboštskou louku jsem došel polskou výpravu a ta celou cestu 

krásně zpívala za doprovodu kytar, mandolín, klarinetů a bubínků. Byl to zážitek. 

V sektoru B1 bylo opravdu velké množství ministrantů všeho věku. Možná někomu 

vadilo čekání a sluníčko. Každý se s tím vyrovnal po svém. Atmosféra při mši sv. byla 

skvělá. 

Co se mně nelíbilo? Asi ta zácpa po skončení mše sv. Dav se hrnul jedním směrem 

krok – sun – krok. Asi mohlo být více východů na všechny strany a možná víc parko-

višť.“ 

    zaznamenal Karel Falář 

P O Z V Á N K A    Č K A 

Zveme všechny zájemce na přednášku PhDr. Jana Samohýla ThD. z Katedry filosofie a 

religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, která se 

uskuteční v úterý 24. listopadu 2009 od 18 hod. v budově Střední pedagogické školy 

v Prachaticích (Zahradní ul.), a to na téma  „OTČENÁŠ“  JAKO  ŽIDOVSKOKŘES-

ŤANSKÝ  POHLED  NA  SVĚT.  


