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HOMILIE NA PROSINEC

Svatý Augustin, vynikající křesťanský
myslitel, napsal: „Zachovej řád a řád zachová tebe.“ Řád a plnost, latinsky „ordo et plenitudo“. Obdivujeme a
pozorujeme řád v přírodě i v technice, ale pozastavujeme se nad nepořádkem
v mezilidských vztazích. Chceš-li mít pořádek v domě nebo bytě, potřebuješ mít uspořádané věci a toužíš-li po pokoji v duši, nemůžeš mít nezdravé nebo nesprávné vztahy. To
snad pochopí každý rozumný člověk.
Řád a vztah

O vánocích si připomínáme „pokoj lidem dobré vůle“. To je také přání a touha milionů
lidí. V mešní liturgii se kněz modlí: „Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: Pokoj
svůj vám dávám, pokoj svůj vám zanechávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru
své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě.“
Pokoj, který je darem Božím, se rozžíhá v lidských srdcích. Náklonnost ke zlému je
v každém člověku. To neradi slyšíme a často na to zapomínáme. Základem každého
uzdravení těla i ducha je zachovávat řád a mít druhé lidi rád. To není záležitost citu,
nýbrž rozhodnutí vůle. Chci dobro nejen pro sebe, ale i pro tebe. A chceš-li změnit svět,
musíš nejprve změnit sám sebe.
P. Dominik Josef Doubrava, OPraem.

KOSTELY NAŠEHO VIKARIÁTU

Trojí podoba
farního kostela
VACOV

Počátky Vacova sahají do doby kolonizace
Strakonicka, nejčastěji se první zmínka o obci
datuje rokem 1352. Stávala zde zemanská tvrz s dřevěným kostelíkem. Tvrz zpustla a na
jejím místě byl v roce 1588 vystavěn zděný jednolodní pozdně románský kostel s apsidou a věží v koutě. Soudě dle portálu s kobulovým dekorem souvisela stavba s hutí
působící na strakonickém hradě. Nicméně malenický farář František Špalek, který měl
na přelomu 18. a 19. století zřejmě možnost nahlédnout do archívu vacovské farnosti,
uvádí, že již roku 1307 jsou jmenováni patrony místního kostela Předota z Radkovic,
Lev z Bukovníka, Mikuláš z Miřetic, Pelhřim z Mladíkova a Beneš z Klenovic. Emeritní
správce přečínského polesí Jan Koreš pak ve svém pojednání z padesátých let minulého
století píše: „V které době byl původní kostel vacovský postaven, nemohl jsem přesně
zjistit. Jen v poznámkách neznámého kněze psaných kurentem bylo uvedeno, že kostel byl
postaven na vrchu Vacově r. 1193 a kostel dobršský r. 1197. Dle toho, že v poznámkách
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byl uveden vznik obou chrámů (i z jiných hist.
poznámek o osudu obou kostelů), bych soudil, že
to byly výtahy pro nějaké dějinné pojednání. Po
převzetí farních matrik a jiných círk. dokladů
do ,lidosprávy‘ byly poznámky tyto vyřazeny a
později rukou nerozumnou zničeny.“
Víme, že ten původní dřevěný, nevelkých rozměrů a jednoduché konstrukce, byl zasvěcen sv.
Mikuláši. Za husitských bouří byl poškozen a
následně opět opraven. V druhé polovině sem byl
patronem dosazen kněz podobojí či luteránský,
jak dokládal nápis na náhrobním kameni pod
kazatelnou původního kostela: „Léta Páně 1583
v pondělí v den Šimona a Judy umřel Jiřík, synáček ctihodného kněze Jana Volyňského,
toho času faráře Vacovského, a tuto jest položen, Pán Bůh s námi“.
V roce 1588 za patronátu Václava Koce z Dobrše byl nákladem farníků starý kostel
stržen a vystavěn z kamene. Vysvěcen byl 10. srpna na svátek sv. Vavřince a od tohoto
roku se zde v neděli po svatém Vavřinci každoročně slavívala pouť. Kostel s třemi oltáři,
dvěma mešními, a to hlavním, zasvěceným sv. Mikuláši, vedlejším mariánským a třetím
svatovavřineckým, přišel po požáru v roce 1757 o věž a nové, cibulovité za 265 zlatých,
se dočkal až po osmadvaceti letech.
Oheň zde řádil i v roce 1807,
kdy mu podlehl hlavní oltář. Jeho
místo pak zaujal vedlejší mariánský
a namísto něho byl vystavěn nový,
věnovaný sv. Martinu. Pod kruchtou v tmavém výklenku byl umístěn
Boží hrob s umělou skálou a ze
strany k faře byla prostorná sakristie.
Avšak kostel chátral a v zimě
byl sníh často navát až na hlavním oltáři. V roce 1844 do kostela zavítal kníže coby
patron a nechal kostel opravit a nově zastřešit. Z následné sbírky se pak opravil i vnitřek.
V této době však již kostel přestával stačit co do velikosti. Byly proto vyjmuty lavice i
mřížka před hlavním oltářem a o nedělích se lid vtěsnal i do kruchty, sakristie či kolem
stupňů hlavního oltáře. Avšak kostel nejenže nestačil pojmout všechny věřící, ale opět
začal chátrat, a tak bylo rozhodnuto o stavbě kostela nového, prostornějšího.
V roce 1888 byl zbořen a pro bohoslužebné účely byl vyhrazen farní sál, do kterého
byl nově zřízen samostatný vchod. 19. června toho roku posvětil biskup Říha základní
kámen a dle projektu architekta Sedláčka byl postaven dnešní jednolodní pseudogotický
kostel zasvěcený sv. Mikuláši. Náklad na stavbu kostela byl 28 tis. zlatých, z toho např.
3 tis. věnoval vídeňský farář Mráz, vacovský rodák, o kterém ještě bude zmínka
v souvislosti se zvony. Vlastní stavbu provedl knížecí stavitel Jan Štěrbík z Vimperka.
Nová stavba byla vysvěcena 10. srpna, tedy opět na sv. Vavřince roku 1890 českobudějo3

vickým biskupem Říhou, a tak i nadále zde byla zachována tradice svatovavřineckých
poutí. Při stavbě nového chrámu si knížecí rod přál, aby zde byl oltář jejich patrona
sv. Jana Nepomuckého a oltář Bohorodičky. Osadníci svolili s podmínkou, že jim
budou na náklady vrchnosti postaveny na hlavní oltář sochy sv. Vavřince a sv. Martina.

Vacovské zvony a
varhany
První zvony kamennému kostelu daroval
Václav Koc z Dobrše a pocházely z dílny
zvonaře Brixiho. Hlavní zvon byl vyrobený roku 1588 a umíráček je z roku
1568. Na větším zvonu je nápis:
„Urozený pán Václav Koc z Dobrše
s paní Ludmilou z Račína, manželkou
svou, jakožto milovník náboženství
křesťanského a kolátor záduší kostela sv.
Mikuláše ve Vacově, dal jest pro památku svou a také paní manželky své podle možnosti pomoc a svolení, aby zvon tento
nákladem osadníků k témuž záduší náležejících zdělán býti mohl. Stalo se skrza
jednání urozeného pána Jeronyma Čtyřkolského z Volovice,
úředníka na jeho Dobrši Léta Páně 1588. Václav Koc
z Dobrše a na Dobrši a Žichovicích, Lidmila Kocová
z Račína. Brikcí zvonař z Týnberku v Novém Městě
Pražském udělal.“
Další ze zvonů se jmenoval Josef a třikrát denně
vyzýval k modlitbě Páně. O původu 229 kilového
zvonu vyprávěl nápis na jeho těle: „Tento zvon
věnoval ku cti a chvále sv. Josefa, pěstouna Pána
Ježíše, důstojný pán P. Josef Mráz, farář na odpočinku ve Vídni, rodák vacovský, a ulil léta Páně 1889
Peter Hilzer, c.k. Dvorní zvonař v Novém městě
Vídenském.“ Zvon s obrazem sv. Josefa byl však 20.
12. 1916 pro válečné účely sejmut a o den později
odvezen na čkyňské nádraží.
Josefa v roce 1935 nahradil Václav, který ze sbírky
osadníků odlila českobudějovická firma Rudolf
Perner. 284kilový zvon byl opatřen nápisem upomínajícím na osud předchůdce: „Obětavostí osadníků
byl jsem zavěšen místo zvonu, jenž padl za oběť
molochu světové války 1916. Můj hlas volá proto
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vroucně k nebi. Bože,
žehnej osadě Vacovské.“
Druhá strana zvonu byla
opatřena reliéfem sv.
Václava a doplněna o prosbu: „Sv. Václave, nedej
zhynouti nám ni budoucím.“
Avšak i Václava potkal
stejný osud a v roce 1942
podlehl rekvizici.
Prvně jsou vacovské varhany zmiňovány v roce 1706 a postavil je horažďovický varhanář Václav Turnovský. V roce 1861 byly pořízeny za částku 510 zlatých od dnes již
neznámého varhanáře nové, a ty po
dostavbě nového kostela roku 1890 opět
vyměněny, a to za nástroj Jindřicha
Schiffnera ze Cvikova. V roce 1918
provedla firma Tuček rekvizice cínových
píšťal a o jedenáct let později byly
táborským varhanářem Čeňkem Skopkem doplněny chybějící píšťaly a nástroj
byl podroben celkové opravě.
Jaroslav Pulkrábek

Narozen: 29. 8. 1940 Velhartice
Sourozenci: 5 (4 žijící)
Vzdělání, původní povolání: Vysoká škola
veterinární Brno, obor hygiena potravin
Teologická fakulta UK Praha
Vysvěcen: 30. 6. 2001
Předchozí působiště: od vysvěcení beze
změn, viz text

P. MVDR. JAN JANOUŠEK

NA NÁVŠTĚVĚ U
Pocházíte z Velhartic a dosud tam žije
Vaše maminka. Jak vzpomínáte na své
dětství?
Dětství jsem měl hezké, vzpomínám na něj
rád. Vyrůstal jsem s pěti sourozenci, byl
jsem z nich nejstarší. Bratra jsem měl jen
jednoho, proto mne velmi zasáhlo, když
neočekávaně zemřel. Bylo mu pouhých 49
let. Zato maminka, ačkoli jí už táhne na
devadesátku, je stále ještě čilá. Žije ve
Velharticích s jednou z mých sester.
Pokud jen trochu mohu, jezdím za ní
alespoň jednou za měsíc. Můj tatínek,
celoživotní oponent komunistického
režimu, zemřel v den, o němž ještě netušil,
že vstoupí do dějin – 17. listopadu 1989.
Civilním povoláním jste veterinární lékař.
Co Vás kdysi vedlo k tomu, že jste si
vybral právě tento obor?
Vyrůstal jsem sice v městečku Velhartice, ale moji rodiče hospodařili na 7 hektarech půdy, takže jsem se pohyboval
v prostředí venkovském a zblízka poznal
práci v zemědělství. Bylo tedy víc než
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přirozené, že jsem po základní škole, poté
co jsem nebyl přijat na gymnázium,
nastoupil na Střední zemědělskou technickou školu do Klatov. Po maturitě jsem si
„odkroutil“ 2 roky na vojně a posléze
pokračoval ve studiu na Vysoké škole
veterinární v Brně, obor hygiena potravin zůstal jsem tedy prakticky v oboru.
Pro kněžskou dráhu jste se rozhodl až ve
zralém věku. Přišel určitý konkrétní impuls
nebo to rozhodnutí ve Vás zrálo postupně?
Ke kněžství jsem inklinoval už od dětství
– ne nadarmo mi tatínek říkával, že pana
faráře poslouchám víc než jeho.Vášnivě
rád – a myslím, že i dobře- jsem ministroval. Pak ale má cesta byla složitější.
Protože jsem, jak už jsem zmínil, dokončil
studium na vysoké škole, nebylo tehdy
žádoucí, abych studoval vysokou školu
další – v mém případě teologickou fakultu.
Nezbylo mi tedy nic jiného, než pracovat
ve svém civilním povolání. Někteří moji
přátelé vysokoškoláci, kteří se tak jako já
cítili povoláni ke kněžství, toto dilema

řešili emigrací a teologii studovali
v zahraničí. Já byl ale velmi fixován na
svou rodinu a taktéž jsem si byl vědom,
jaké ústrky a problémy by všechny členy
rodiny po mé emigraci čekaly. Např. moje
sestra studovala medicínu, a kdoví, zda by
byla mohla ve studiu vůbec pokračovat.
Na kněžskou dráhu jsem ale nikdy pomýšlet nepřestal. Po sametové revoluci jsem se
v této věci obrátil na tehdejšího českobudějovického biskupa, Mons. Antonína
Lišku. Velice vlídně mne přijal a dodnes
jsem mu za to vděčný. Můj sen byl sice
stát se řeholníkem, nejlépe jezuitou,
protože tento řád mi byl nejbližší. Tehdy
mi už bylo ale padesát let, a tak jsem na
radu pana biskupa začal uvažovat službě
kněze diecézního. Nejdříve jsem odešel do
litoměřického konviktu, kde jsem strávil
rok a pak jsem pět let studoval na pražské
teologické fakultě.
Jak jste se cítil mezi ostatními studenty?
Předpokládám, že padesátníků mezi nimi
mnoho nebylo…
Máte pravdu, ale já jsem s tím problém
neměl a myslím, že moji mladí
„spolužáci“ také ne. 23. 12. 2000 jsem byl
vysvěcen na jáhna, 30. 6. 2001 na kněze.
Svou kněžskou službu jsem začal na
přímluvu biskupa A. Lišky v jeho rodišti
Bohumilicích. Od 10. 8. 2001 jsem se stal
správcem farností Čkyně, Bohumilice,
Lštění, poté ještě přibyla Dobrš a od letoška i Vacov.
Dlouhá léta jste procoval v Klatovských
mlékárnách. Vídáte se ještě někdy se svými
bývalými spolupracovníky?
Na Klatovské mlékárny vzpomínám rád.
Pracoval jsem tam jako vedoucí výroby,

takže jsem se znal a stýkal se spoustou
lidí. Pokud se dostanu do Klatov, rád
si s bývalými kolegy a přáteli popovídám.
Někteří z nich za mnou dokonce přijeli
do Bohumilic – to víte, zřejmě byli
zvědaví, jak si jejich ex-kolega jako farář
vede!
V našem vikariátě zastáváte post vikariátního sekretáře. Přibližte nám prosím, co
takováto funkce obnáší.
Těch úkolů je hodně a jsou rozmanité.
Pokud bych to měl v krátkosti vyjádřit,
plním úkoly, kterými mne pověřuje pan
vikář P. Sláčík. Snažím se je plnit dobře,
ale to by byla spíše otázka pro něho.
Kostely v Bohumilicích a ve Lštění prošly
v posledních letech rekonstrukcí poměrně
velkého rozsahu. Jak kostel sv. Vojtěcha ve
Lštění, tak i kostel Nejsv. Trojice v Bohumilicích jsou teď chloubou celého
regionu. Jak se Vám podařilo sehnat
finanční prostředky na tak nákladné
opravy?
Ty opravy byly opravdu nákladné a musím
říci, že ač věřící přispívali dle možností do
sbírek, nešlo by to, pokud bych nenašel
pomoc a podporu u starostů obecních
úřadů. Jsem rád, dokonce snad mohu říci i
hrdý, že vztahy mezi zmíněnými farnostmi
a příslušnými obcemi jsou opravdu nadstandardní. Nikdy jsem se nebál oslovit i
nevěřící – vždyť jsem mezi nimi léta pracoval – a tato má odvaha či otevřenost přinesla v tomto případě své ovoce. Nemohu
ovšem opominout ani pomoc od Krajského
úřadu a v neposlední řadě i dary dvou
velkých soukromých sponzorů, které šly
do statisíců. Výsledek je ale patrný a jsem
rád že se dílo s pomocí Boží podařilo.
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Svatý

P

Mikuláš

rosinec je měsícem adventu a Vánoc. Vánočním svátkům se budeme věnovat
v příštím čísle, dnes se soustřeďme na advent. Má dvě části, které se od sebe
výrazně liší. V první (do 16. prosince) čteme při bohoslužbách z prorockých knih,
především z knihy proroka Izaiáše, texty, které vyjadřují touhu vyvoleného národa po
příchodu Mesiáše. Úryvky z evangelií jsou přitom vybrány tak, aby ukázaly, že na
Ježíšovi se tato očekávání naplnila. My se tím učíme těšit se na jeho příchod na konci
času a připravujeme se na něj: „Ejhle, Hospodin přijde a všichni jeho svatí s ním; a bude
v den onen světlo velké, aleluja!“
Ve druhé části (od 17. do 24. prosince) se připravujeme na oslavu Ježíšova prvního
příchodu. Čteme si z evangelií podle Matouše a podle Lukáše zprávy o událostech, které
bezprostředně předcházely jeho narození. S Pannou Marií a se sv. Josefem prožíváme
radostné očekávání a od nich se učíme, že člověk, který naslouchá Bohu a je mu plně
k dispozici, vykoná velké věci, i když k tomu nemá skoro žádné lidské prostředky a
předpoklady. V tomto týdnu znovu, souvisle, procházíme všemi událostmi, jejichž
připomínky jsou jinak rozsety po celém liturgickém roce: Narození Panny Marie 8. září,
sv. Josefa 19. března, Zvěstování Páně 25. března, Navštívení Panny Marie 31. května,
Narození sv. Jana Křtitele 24. června. I v prosinci je jedna – ta, která všem ostatním
předchází: slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (8.). V naší
diecézi je předvánoční týden každý rok přerušen 22. prosince svátkem Výročí zasvěcení
katedrály.
I během adventu a Vánoc slavíme svátky svatých. Některé letos vynecháme: svátek
sv. Jana, apoštola a evangelisty (27.), a památky sv. Ambrože (7.) a sv. Lucie (13.).
Dáme totiž přednost neděli nebo jinému, v tu chvíli důležitějšímu, svátku. Budeme ale
slavit sv. Štěpána, prvomučedníka (26.), a dva kněze, kteří žili v 16. století a zanechali
hlubokou stopu v životě církve: sv. Františka Xaverského, jezuitu, apoštola Dálného
východu (3.), a sv. Jana od Kříže, karmelitána, mystika, spolupracovníka sv. Terezie
z Ávily a pokračovatele v jejím díle (14.).
Pro nás je nejdůležitější svátek svatého biskupa Mikuláše. Obvykle se slaví 6., ale
protože letos je to v neděli, oslava se překládá na 7. Sv. Mikuláš je hlavním patronem
naší diecéze a kromě katedrály v Českých Budějovicích jsou mu zasvěceny i tři kostely
v našem vikariátu: ve Vacově, v Lažišti a v Němčicích.
O jeho životě máme jen málo spolehlivých zpráv: na začátku 4. století se stal biskupem v Myře (v dnešním jižním Turecku), zúčastnil se památného koncilu v Niceji v roce
325, na kterém byla formulována nauka církve o Nejsvětější Trojici (proti učení alexandrijského kněze Aria; tzv. nicejsko-cařihradské vyznání víry se modlíme při mši sv.
každou neděli), a zemřel kolem roku 350 ve svém sídelním městě. V roce 1087 byly jeho
ostatky uloupeny piráty a převezeny do jihoitalského města Bari, kde jsou uloženy a
slavně uctívány dodnes.
Zachovalo se však mnoho krásných legend. Jedna z nich vypráví o člověku, který
upadl do takové bídy, že se rozhodl své tři dcery, ještě panny, prodávat jako prostitutky.
Mikuláš se to dověděl a – aniž se dal poznat – vhodil do jejich domu pytlík s penězi. Tak
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je zachránil před zneuctěním a umožnil jim, aby se dobře vdaly. Proto je dnes uctíván
také jako patron dobrého sňatku! (Mladí – nepřehlédněte to a modlete se k němu!!).
Jindy, v době hladu, pomohl ubožákům tím, že vyprosil obilí od námořníků, kteří je
převáželi do císařských sýpek. Takových příběhů o jeho štědrosti a lásce k chudým je
celá řada.
Památka na jeho dobrotu se zachovala ve známé a krásné tradici: v předvečer svého
svátku obchází světec (v zastoupení) rodiny s malými dětmi, obdarovává je dobrotami,
napomíná a povzbuzuje k dobrému. U nás tato tradice v poslední době zdegenerovala.
Když se 5. prosince zeptáte kteréhokoliv dítěte, kdo že to bude večer chodit, tak na vás
bez přemýšlení vyhrkne: „Čerti!“ Že také nějaký Mikuláš, to ví jen málokdo. A kdo to
doopravdy byl, neví skoro nikdo. Je na nás starších, abychom to taktně a trpělivě uváděli
na pravou míru.
P. Pavel Liška, Netolice

Exorcisté a psychiatři

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ

Gabriele Amorth
Tato kniha, jejímž autorem je zkušený římský exorcista, řeší otázku, jak rozlišit
působení zlého ducha a psychickou chorobu. Obsahuje stručný přehled dějin exorcismu od biblických dob po současnost.
Zaujala mě zmínka, že tam, kde se prováděly exorcismy, nedocházelo k upalování
čarodějnic nebo velmi málo. Zarážející je popis situace ve Francii, kde se do vedení
asociace exorcistů dostali ti, kdo provádění exorcismů blokují, takže je velmi málo
těch, kdo je v této zemi udělují. Jistěže je důležité vyhledat pomoc psychiatra, jenže
nelze vše svádět na psychické potíže či dokonce tvrdit, že v Ježíšově době se nerozlišovala přirozená nemoc, hřích a posedlost, takže Ježíš se vlastně přizpůsoboval mentalitě své doby. I psychiatři si už všímají, že existují určité podezřelé příznaky, a někdy
sami své pacienty posílají za exorcistou. Spolupráce exorcistů s psychiatry je velmi
důležitá.
Přicházíme k otázce – a někdy ji kladou přímo psychiatři – jak může dojít k posedlosti.
Některé příčiny jsou probírány v části věnované okultismu, spiritismu, satanismu,
magii a sektám. Amorth nazývá okultismus skutečně satanovým náboženstvím. Propadají mu lidé různých kultur a vzdělání, dokonce i lidé věřící, přestože křesťanství
odmítá okultismus jako modloslužbu. Také v naší zemi máme s okultismem své
neblahé zkušenosti, i v Prachaticích o tom víme své.
Musíme se vyvarovat dvou extrémů: přehánění i zlehčování. Tedy nevidět čerta za
každým rohem a zároveň nepřijímat názory, že zprávy o působení toho Zlého jsou jen
výrazem určitých primitivních představ. Nelezme ďáblovi zbytečně do pasti. Papež
Pavel VI. řekl, že to, co nás chrání před hříchem, chrání nás i před zlým duchem.
Nezapomínejme na modlitbu. Modleme se za to, abychom satanovi nepodlehli, i za
osvobození těch, kdo jsou v jeho poutech.
Romana Bilderová, Prachatice
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RUBRIKA MLÁDEŽE

Je tomu již 20 let, co generace našich rodičů a prarodičů
stála u změny. Změny, díky které my dnes můžeme cestovat do
zahraničí, kdy se nám zachce, můžeme svobodně říkat, co si myslíme, a
D
svobodně kritizovat politickou scénu, která si kritiku po právu zaslouží.
Strašně rád poslouchám vyprávění mé babičky, která ještě dnes, po dvaceti letech,
tak barvitě popisuje, jak stála spolu s desetitisíci lidmi na Letenské pláni a společně se
modlili Otče náš. My mladí se můžeme empaticky vcítit, jaké to asi bylo, být po boku
lidí jako Havel, Malý a psát historii našeho novodobého státu. Právě z historie a vyprávění lidí s životními zkušenostmi bychom si měli brát příklad a znovu být schopni vyjít
do ulic, když budeme cítit, že naše základní práva jsou nám politickou mocí odpírána a
naše republika se začíná ubírat nesprávným směrem. Velmi pěkně jsou tato práva definována v ústavě USA: „…všichni lidé jsou stvořeni stejně, že jsou svým Stvořitelem vybaveni určitými nezcizitelnými právy, jako jsou život, svoboda, touha po štěstí. Máme za to,
že vlády byly dosazeny jen proto, aby zajistily tato práva, a že práva a plné moci těchto
vlád závisejí na souhlasu ovládaných.“
A proto bych chtěl vám, pane Havle, pane Malý a všem, kteří jste stáli v chladných
listopadových dnech u zrodu naší demokratické republiky, poděkovat a říct, že jste mými
vzory, jak se zachovat v situacích, kdy jsou porušována má nezcizitelná práva.
Karel Starý

ÍK

Y

tip na web: Další články o listopadových událostech roku 1989 a nejen o nich, ale také
právě o mnoha tématech, která mohou přímo i nepřímo souviset s naší křesťanskou
vírou (Život a víra, Láska a vztahy, Sexualita, Věda a víra, Příroda, Svátky a období a
mnoho dalších témat) naleznete na webové adrese www.vira.cz

SLOVO MINISTRANTŮM

ADV

ENT

Příliš brzo, příliš pozdě
imní období je pro mnohé lidi náročnější. Ráno dlouho tma, večer brzo tma.
A taky ty jsi možná více unavenější a ospalejší než v létě. A možná se ti chce
méně z postele, když jdete do kostela. A právě do takovéto doby zaznívá při mši
velmi často slovo „bděte“. „Bděte, čekejte na příchod Kristův“. Ale nejen že toto
slovo zaznívá, ono se i někdy uskutečňuje. Tím, že se prožívají roráty. Roráty, neboli
jitřní mše. Možná někdy už kolem páté, šesté ráno se scházejí lidé v kostele s rozžatými svícemi a zpívá se slavnostní introitus (vstupní zpěv) Rorate Coeli desuper et
nubes pluant iustum – Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého. A
slaví se mše svatá, při které se zvláštní důraz klade na blížící se příchod Krista, který
je „světlem k osvícení pohanů a spásou Izraele“.

Z

evím, jestli jsi už něco takového zažil.
Ale můžeš si to vyzkoušet ve zjednodušené podobě doma. My přece očekáváme
příchod Krista při každé modlitbě Otčenáše:
Přijď království Tvé. Takže si někdy nařiď
budíka na pátou, zapal si svíčku a pomodli
se za příchod Božího království. Možná ti to
pomůže uvědomit si, že touha po naplnění
Božích příslibů se opravdu může vyplnit
kdykoliv. Kristus nebude otálet se svým
příchodem kvůli tomu, že ty zrovna sladce
spíš.
rzo ráno, ještě dříve než vyjde slunce, ty
můžeš svou modlitbou vyprošovat
příchod toho, který je nazýván „Sluncem
spravedlnosti“. Ještě dříve, než začneš
prožívat své každodenní radosti a starosti,
zkus učinit svou první radostí a starostí
příchod Ježíše Krista.

N

B

ak jako se křesťané musí při brzkých rorátních mších nutit přemoci únavu a
nechuť, tak se musíme my všichni nutit přemáhat únavu při vyslovování prosby
„přijď království Tvé“. Únavu neboli přílišný automatismus. Že opakujeme slova, ale
často je nevnímáme jako něco, co bychom opravdu chtěli, aby se uskutečnilo.
roto nás advent vede k bdělosti. K rannímu vstávání i nočním modlitbám
(vigiliím). Aby naše volání „přijď království Tvé“ bylo upřímné. Abys příchod
Kristův nezaspal.
P. Petr Hovorka

T

P
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PŘEDSTAVUJEME

MISTR WEBU

Jsou povolání viditelná a povolání neviditelná. Farářem, ministrantem a kostelníkem počínaje, farním asistentem, vikariátním technikem či farní hospodyní konče,
se přeci jen čas od času setkáme tváří v tvář. Varhaníka alespoň slyšíme. Ale toho,
kdo nám předkládá informace pomocí internetu, spravuje webové stránky, tedy
stará se o to, aby se nám vše příjemně hledalo, bylo na nich pokud možno vždy
aktuálno, ten zůstává povětšinou skryt či nepoznán. A přece patří do rodiny dělníků na naší farní vinici.
O pětadvacetiletém rodilém prachatičákovi Janu Šrámkovi to zas tak úplně neplatí, neb
jako ministrant je při bohoslužbě všem na očích. Ale to, že je webmastrem (tak se člověk
spravující webové stránky nazývá), třeba již tolik lidí neví. „Stránky římskokatolických
farností na Prachaticku vytvořil velmi propracovaně P. Pavel Šimák. Když odešel do
Kaplice, tak jsem je v listopadu 2005 zkusil převzít. Postupně jsem začal některé stránky
upravovat, či jsem je ponechal.
Někdy mi s aktualizací pomáhá bratr Peťa,“ prozradil něco z dějin farního internetu
Honza, jinak student 4. ročníku Pozemkových úprav Jihočeské univerzity. Jak dodává,
velký dík patří Městu Prachatice, na jejichž serveru jsou stránky bezplatně provozovány.
Ostatně stránky letos navštívilo kolem pěti tisíc uživatelů z půldruhého tuctu zemí, mezi
kterými lze najít například Pobřeží slonoviny, Japonsko či Brazílii. „Nově bych rád
rozšířil stránku, věnující se Janu Neumannovi, o odkazy
na různá místa ve světě, která nesou jeho jméno. Kostely,
školy a podobně. Anebo texty, především v angličtině,
které se věnují jeho životu a dílu,“ prozradil další
plány webmaster Jan, který je vděčný za každou
připomínku, podnět i pomoc, které by pomohly
farní web vylepšit.
Jaroslav Pulkrábek – Horní Vltavice
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OSLAVTE S NÁMI
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 Prachatice oslovuje již několik měsíců.
Zeptali jsme se některých z nás:
„Kým je pro Tebe sv. Jan Nepomuk Neumann?“
Svatý Jan Nepomuk Neumann je pro mě nejen nejvýznamnější rodák Prachatic, ale hlavně velký vzor ve víře.
Jeho život, který byl naplněn službou druhým, je inspirací i výzvou pro můj vlastní život.
Když jsem se poprvé seznámil s jeho životopisem, nechápal jsem, co všechno dokázal
tento náš bratr v Kristu. Kolik dokázal postavit škol, kostelů a nemocnic. Jak neúnavně
kázal a sloužil všem potřebným. Ptal jsem se sám sebe, jestli je to vůbec možné, aby
jeden člověk dokázal tolik. Poté, co jsem si přečetl jeho biskupské heslo „PASSIO
CHRISTI CONFORTA ME! – což v překladu zní: „UTRPENÍ KRISTOTO POSILUJ
MĚ“, jsem byl, jak se řekne, úplně paf. Do té doby jsem totiž skoro vždy slyšel, nebo i
sám tak nějak cítil, že mi dávají sílu především lidé radostní, nebo přímo veselí, ale že
bych někdy sám mohl čerpat energii, posilu nebo útěchu z utrpení někoho jiného, by mě
nenapadlo. Pochopil jsem, že hnací silou pro svatého Jana byl právě Kristus. To v Něm
se našel! Od Něj čerpal svoji sílu k věcem, které se zdají být pro jednoho člověka nezvladatelné. On byl zdrojem jeho lásky, která, alespoň obrazně řečeno, posouvá hory a
přesazuje stromy. V utrpení nevinného Beránka čerpal sílu pro svou bolest a pro své
těžkosti.
Za čas jsem díky Bohu zjistil, že i já ve chvílích, kdy je mi těžko, přicházím pod Jeho
kříž načerpat sílu a naději z Jeho Lásky.
Myslím, že velikost našeho Jana Neumanna (tak jak už je to u svatých zvykem), je
v LÁSCE k Bohu a k lidem, kteří mu byli svěřeni. Obdivuji jeho odhodlání jít za Pánem
třeba světa kraj. Jeho oběť, když opouštěl rodné město, přátele a své blízké.
Poměrně často na něj myslím a snažím se intenzivněji vnímat místa, po kterých zřejmě
chodil a kde prožíval své mládí. Kromě Prachatic si to rád připomínám a představuji
v Chrobolech, kde měl náš světec první veřejné kázání (roku 1835).
Věřím, že nám všem skrze něj náš nebeský Otec žehná a zaplavuje náš kraj i město svým
SVĚTLEM.
Petr Juhaňák, 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 Prachaticích.
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Srdečně zdravím už zase z Čadu!
Podařilo se nám koupit modem na připojení k internetu a zkouším, jak to funguje. Není
to žádný zázrak, ale aspoň něco. Navíc v období dešťů máme slabý signál a tak není možné
připojit se přímo uvnitř domu. Je třeba hledat okolo domu – například 100 m za domem
nebo musím popojet kousek autem.
Cesta byla dobrodružná. Do Paříže bylo vše ok. V Krakově jsem ještě odsloužil mši
v letištní kapli obklopen rodinou. V Paříži jsem jel autobusem do centra, trochu se tam
poflakoval a rozhlížel se – viděl jsem Eifelovku, Vítězný oblouk. Počasí bylo skvělé. Když
jsem se vrátil na letiště, přistupuji k okénku a velmi milá paní mi řekla, že nejsem na
seznamu cestujících (elektronický lístek tzv. přerezervovaný obsahoval změněný datum
letu)… Trochu mi ztuhla krev v žilách, ale co, myslím si, oslavit narozeniny v Paříži – to je
něco! Ale co tomu řekne biskup, to nevím… Za chvíli mi ale paní sdělila, že volné místo je
nejdříve za týden… ale pak se ukázalo, že je volné místo dnes, ale musel bych zaplatit za
lístek – pozor – 3.770 EUR!!! Tak to už mi úplně spadla čelist. Ale věřte mi, zůstal jsem
klidný. Co se má stát, to se stane. Volal jsem tedy pani, která původně obstarávala mou
letenku. Kontroluje, zjišťuje – konečně, do třetice mi vysvětluje, že nějakým zvláštním
způsobem se stalo to, že její potvrzení nedošlo do Air France... Zatím se milá paní na
letišti také snažila pomoct. Přišla ještě jedna paní, také moc milá, a snaží se také pomoci...
už se dozvěděly, že dnes slavím narozeniny. Nakonec, ještě po několika telefonátech tam i
onam, padá rozhodnutí – můžete letět, ta letenka byla zaplacená a jedno místo se uvolnilo
(v letadle se ukázalo, že byly ještě 2 až 3 místa volná). Chtěl jsem je tam zlíbat, ale nakonec jsem jen srdečně poděkoval. Další den jsem za pani i celé Air France odsloužil mši.
Z letadla jsem viděl kus Sahary, nějaké hory – asi Tammanrasset (ty od Karla de
Foucauld). Letěla s námi bílá rodina s pěti malými dětmi. Zajímavé, co tady budou dělat…
Kuba už na mě čekal a ve 23:00 h jsme byli v diecézním centru. Ještě ve 24:00 jsme jeli
vyzvednout sestry, které přiletěly z Konga.
Další den jsme jeli do Bologo, po cestě jsme navštívili polské misionáře a misionářky.
Bylo milé vidět zase známé prostředí (ještě zelené rýžové pole, ronie, stáda krav kmene
Bororo, vesničky s kulatými domky…) a černé tváře, zvlášť děti, které se pořád usmívají.
Kuba se už v N´Djamenie necítil dobře a samozřejmě onemocněl, teď je nemocný. Ležel
více než týden a bral spoustu léků. Já jsem dostal nějakou chřipku (kdo by si to pomyslel –
v Africe), ale Coldrex, vitamín C a modlitby – to pomohlo. Od mého příjezdu již dvakrát
pršelo, spíš lilo jako z konve a byly pořádné bouřky, ale už to skončilo. Moje soška Panny
Marie Fatimské už změnila barvu na modrou – to je znamení, že přicházejí horka a bude
sucho.
Teď co je u nás nového. Ztratil se nám náš pes Míša…. povídá se, že ho snědli… Když
jsem byl pryč, utekli krokodýl a želva z bazénu. Nateklo tam asi moc vody, a tak vzali nohy
na ramena. Na naší koleji máme 12 kluků (začíná školní rok) …máme 4 úplně bílá koťata… no, je tady zeleno a to je moc milé. Zase se dává všechno do pohybu.
Tak zatím je to všechno. Ještě jednou srdečně děkuji za všechny okamžiky mezi vámi,
za každé setkání. Díky za modlitby. Stále pamatuji. Pište (emaily prosím co nejmenší, bez
fotek – jestli už, tak maximálně 100 kB).
S modlitbou a požehnáním, Jarek

Můžete psát SMS 002353082252 nebo na polské číslo 0048787651175.
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Betlémy Svatavy
Vizínové

RŮZNÉ

Víte o tom, že zřejmě nejvíc Betlémů na jednoho
obyvatele na světě mají v Zábrdí nedaleko
Lažiště? Tedy spíše by se mělo říci počet obyvatel na jeden Betlém. No přesvědčte se sami a
zajeďte se do bývalé hospody k paní Svatavě
Vizínové podívat. Navíc vás tam čeká mnoho
dalších zajímavostí, ať již jde o podmalby na skle
či jiné rukodělné lahůdky.

Kdo dělá radost jiným, obdarovává také sám sebe
V červnu jsem vám v JP podala informaci o pletení obvazů pro misie.
Od července do konce října naše šikovné pletařky z Prachatic a okolí zhotovily 120
kusů vzorně upletených obvazů, které jsme poslali do Uherského Hradiště na Oblastní
charitu. Obinadla jsou určena na likvidaci lepry do ambulancí malomocných. Jsou
poslána jak do Středoafrické republiky do města Bangui, střediska Amicizia Missionaria,
které vedou karmelitáni, tak i do indické Kalkaty, k Misionářkám lásky blahoslavené
Matky Terezy.
Omlouvám se všem za prodlení v distribuci klubíček, které vzniklo tím, že jsme
neměli naspořenou potřebnou částku na další zásilku přímo od výrobce. Z niťárny nám
posílají klubíčko na 18,30Kč, ale musíme odebrat 100ks. V galanterii se dá koupit
klubíčko za 25–30 Kč.
Proto opět prosím, pokud nám chcete na klubíčka přispět jakoukoliv částku, je možné
ji odevzdat u P. Josefa, P. Petra či donést obnos na prachatickou faru. Také naše spolupracovnice Janička Srbená a Hanka Mušková od vás finance rády převezmou.
Všem šikovným a pilným pletařkám a dárcům moc děkuji a těším se na další pečlivě
upletené obvazy a přeji vám příjemné chvíle při pletení. Vám všem velké Pán Bůh
zaplať.
AŠ, tel. 731 402 852

Advent s dětmi v Prachaticích
Čtvrtek 3. prosince
– Mikulášská besídka ve farním sále, přezůvky s sebou
– pro předškolní děti a malé školáky z 1.–2. třídy od 15.30
– pro starší školáky od 3. třídy od 17.00
Neděle 6. prosince
– dětská mše od 9.15 v kostele sv. Jakuba
– po mši sv. prodej vánočních pohlednic pro misie
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I tady stával kříž
Tak jako na mnoha rozcestích a památných místech naši předkové stavěli kříže
nebo kapličky na památku událostí nebo na poděkování a vyjádření úcty k Bohu,
Ježíši Kristu a jeho Matce Marii, i na rozcestí od Žárovné k Lažišti byl kdysi
dávno postaven krásný kamenný kříž, tesaný z kvádru žuly, k němuž se v dobách
míru i války, zejména při slavnostech Božího Těla na jaře, ubíralo procesí
vedené místním panem farářem z nedalekého kostela jako pocta a poděkování za
zdraví a úrodu.
Bohužel tento žulový skvost, mistrovské dílo člověka, který to uměl, i toho, který
to mohl a chtěl zaplatit, už dávno nestojí. Po zabrání pohraničí, fabrik, statkářů,
živnostníků přišly na řadu nesnáze i u nás na Šumavě. Komunisti začali zabírat
a rozorávat meze i cesty, kolchozní brigadér za každý vyrvaný a odvezený mezník, zničený kříž či remízek rozděloval odměnu v podobě chlastu, hrubých vtipů
na účet vesničanů ožebračených novými kolchozními šéfy na úrovni novodobých
otrokářů.
Zmizely mezníky, zmizely kříže, z kapliček se staly vykradené ruiny, sošky a
obrazy svatých veksláci rychle rozprodali za pár marek či bonů pro Tuzex,
z hospodářů se stali nevolníci na vlastních gruntech. Dědictví, kde po dlouhé
generace vládl dobrý a zbožný hospodář, se pomalu stávají ruinami, protože
dobytek i veškerá úroda se musela dostat pod kontrolu dosazených komunistických komisařů.
Chceme toto vše připomenout pro další generace v době, kdy vzpomínáme 20 let
svobody, jako výzvu k obnově duchovních tradic našeho kraje, bez nichž celá
naše společnost upadá do trosek jako tyto symboly Boží.
František Kolář, Žárovná
Vyhodnocení naší SOUTĚŽE z předchozích čísel časopisu JP
Správné odpovědi:
v č. 2 (říjen) se jednalo o kostel sv. Vojtěcha ve Lštění, v č. 3 (listopad) o Stožeckou
kapli u Volar.
Výherce – paní Dagmar Předotovou z Prachatic a pana Josefa Stuchlého z Vlachova
Březí podle slibu po zásluze odměníme knihou z Karmelitánského nakladatelství a
děkujeme za jejich iniciativu.
Tímto soutěž dočasně uzavíráme, máte-li nějaké inspirativní nápady pro její pokračování, můžete je stále zasílat na adresu redakce JP, Fara Prachatice, Děkanská 31 nebo
e-mail casopisjp@seznam.cz.
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"Hledejte především jeho království a spravedlnost
a všechno ostatní vám bude přidáno." (Mt 6,33)

STALO SE

ento biblický citát nás provázel první
listopadový víkend při pobytu na Ktiši.
Že není vždy jednoduché toto opravdu žít,
jsme si uvědomovali při hrách i duchovním
programu. Děkuji P. Romanovi Dvořákovi, P.
Petru Hovorkovi a mládeži za spolupráci při
programu. Velký dík patří také rodičům, kteří
nás doprovázejí a při pobytu pomáhají.
katechetka Lenka Hanžlová

T

Pobyty dětí můžeme pořádat jen díky sponzorům. Pomoci můžete finančně i naturálně.
Zodpovědná osoba Diecézního centra života
mládeže na Ktiši je P. Roman Dvořák, kaplan
pro mládež českobudějovické diecéze.
(kontakt 605 885 789).
Finanční podpora na zajištění pořádaných
akcí a dalšího rozvoje:
č. účtu 4200053535/6800.

Víkendový pobyt dětí na Ktiši
víkendu 13. 11.–15. 11. 2009 se sešly děti z Volar, Dvorů, Prachatic a Vlachova
Březí v Diecézním domě mládeže na Ktiši, aby společně prožily hezké chvíle.
Téma tohoto víkendu bylo: „Duch sv. vane, kudy chce.“

O
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V pátek večer jsme se při večerním programu zabývali dílčím témátkem Duch sv. a
svět. Děti tvořily obraz „svého světa“ a potom do něj vpustily Ducha sv. symbolem
svíčky, kterou vložily do svého obrazu. Po tomto programu a večerní procházce jsme
podle možností setrvali v kapli před Nejsvětější svátostí v adoraci.
V sobotu dopoledne byl blok setkání ve skupinkách nad dalším témátkem Duch sv.
v nás. Byl také čas na hry a energické vybití.
Odpoledne byla pak možnost kreativního zpracování symboliky tématu celého
pobytu. Vpodvečer po krátké procházce se pak děti aktivně zapojily do příběhu o kamarádství a pak se připravily na večerní program.
Přijel P. Josef Sláčík z Prachatic a děti si mohly venku zažít, jaké to je, když do svého
života nepustí Ducha sv. Pracovalo se s ohněm (teplem a světlem) jako protikladem tmy
a zimy. Děti přicházely postupně ze tmy k ohni a P. Josef se s nimi společně modlil za
otevření jejich srdcí Duchu sv. Poté následovala večerní bohoslužba.
V neděli po mši sv. a obědě se děti rozjely zpět do svých domovů.
Fotografie z celého víkendu je možno zhlédnout na www.farnostvolary.estranky.cz/
fotoalbum v rubrice Aktuální události, nebo v rubrice Nejnovější fotogalerie.
Karel Falář, Volary
vacet let
poté, co
vimperští skauti
obnovili svoji
činnost, se
dočkali střediskové vlajky. Tu
pak 17. listopadu
2009 v pravé
poledne vysvětil
na vrcholku
Boubína pater
Michal Pulec.
jp

D

ět let trvala oprava kostela
v Bohumilicích, která byla
od roku 1815, kdy kostel spolu s
farou vyhořely, jednoznačně
největší investiční akcí zdejší
farnosti. Rekonstrukcí prošla
jak stavba samotná, tak i mobiliář a v celém farním chrámě
snad není jediná věc, které by se
ruce restaurátorů nedotkly.

P

Symbolickou tečkou za celým projektem bylo v neděli 1. 11. 2009 vysvěcení opraveného chrámu, kterého se ujal českobudějovický biskup Jiří Paďour a kterému předcházel
varhanní koncert Michala Novenka na rovněž zrekonstruovaném nástroji. Součástí oslav
bylo i odhalení pamětní desky zřejmě nejvýznamnějšímu bohumilickému rodáku, před
šesti lety zesnulému biskupovi Antonínu Liškovi, který by se právě letos dožil pětaosmdesáti let.
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e čtvrtek 5. listopadu vysvětil P. Petr
Hovorka kapličku sv. Cecílie, patronky hudebníků a zpěváků. V ulici Na Stráni
v Prachaticích, nedaleko ZŠ Vodňanská, ji
nechala instalovat paní profesorka Vlasta
Kroupová. Pro patronku hudby a všem
zúčastněným zazpívala schola Pivoňky.
(lh)

V

o čtyřech měsících se do vimperského farního kostela vrátila cínová křtitelnice
pocházející ze začátku 17. století. Během léta totiž pobývala v Liberci, kde se
poprvé za čtyřista let dočkala kompletní rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že je po staletí
uložena v nevytápěném kostele, kde teplota v zimě klesá hluboko pod bod mrazu, tedy v
podmínkách značně nepříznivých, byl zásah restaurátorů velmi potřebný.
„Křtitelnice byla popraskaná, zkorodovaná a znečištěná. V minulosti v ní navíc byla
značně neodborně opravena díra. Na prasklém víku byl kdysi pravděpodobně křížek,“
vyjmenoval některá poškození současný duchovní správce Vimperka pater Michal Pulec.
Jak uvedl, v Novém Boru vyrobili do křtitelnice skleněnou vložku, takže voda se již
nebude nacházet v těle křtitelnice, což by mělo životnost křtitelnice výrazně prodloužit.
Na víko byl nově vyroben a připevněn křížek.
O pětašedesátitisícovou opravu se podělila zdejší farnost s krajským úřadem, když každá
strana přispěla přibližně polovinou.
Jak vyplývá z nápisu na
křtitelnici, daroval ji kostelu
zámecký správce z Vimperka
a Drslavic Karel Lipovský, a
to roku 1607. Vedle toho je
zde uvedeno i jméno tehdejšího faráře Jiřího Číka a patrona
kostela pána Novohradského
z Kolovrat. Navíc je tělo i
víko křtitelnice ozdobeno
rožmberskou pětilistou růží.
Podle plánů farního úřadu by
se měla časem v rukou restaurátorů ocitnout i ostatková
skříň s kostrou sv. Inocence,
mučedníka ze 4. století. To
však bude již záležet na
úspěšnosti při podávání
žádosti o příslušné granty a
dotace.

P
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PUTOVÁNÍ SE SV. JAKUBEM
VÉZELAY
A MARIE MAGDALÉNA

Z

Francie vedou na začátek
španělské části „camina“ (do
Puente la Reina, několik kilometrů jižně od Pamplony) čtyři cesty. Při
pohledu do mapy připomínají rozevřený
vějíř. Nejsevernější začíná v Paříži a
pokračuje přes Tours (s hrobem sv.
Martina) a Bordeaux do Roncesvalles (v
průsmyku Ibañeta). To je „Via Turonensis“. Druhá se jmenuje „Via Lemovicensis“ (vede přes Limoges). Začíná
v dolním Burgundsku, ve Vézelay, a
Pyreneje překračuje rovněž v průsmyku
Iba?eta. Třetí, „Via Podiensis“ má výchozí bod ve slavném mariánském poutním místě
Le Puy a pod Pyrenejemi se spojuje s předchozími dvěma. Poslední, „Via Tolosana“,
vychází z Arles na samém jihu Francie, prochází městem Toulouse a odtud směřuje
vzhůru k průsmyku Somport.
Když jsme na jaře 2002 s mými přáteli plánovali pouť ke hrobu sv. Jakuba, rozhodli
jsme se pro Via Lemovicensis. Z našeho směru je to nejpříhodnější. Le Puy a Arles jsou
daleko na jihu, to by byla zajížďka, a do Paříže se nám nechtělo, protože bychom se ve
velkoměstském provozu příliš zdrželi. Měli jsme na těch 6400 km (tam i zpět) jen 13
dní. Dodnes jsem za tu volbu rád. Vézelay je krásné místo,
posvátné, tajemné, se slavnou historií. Je to památník
středověké víry, architektury a umělecké kreativity, jakých
není ani ve Francii, obdařené tolika památkami, mnoho.
Básníci ho nazývají burgundským Mont-Saint-Michel.
Než jsme tam přijeli, vůbec nic jsem o něm nevěděl.
Okouzlilo mě a od té doby se tam rád vracím. Chtěl bych
vám aspoň trochu přiblížit jeho atmosféru. Dovolte mi,
abych to i tentokrát udělal slovy dr. Kameníka z jeho
knihy Burgundsko / kraj mnichů, protože tak krásně jako
on bych to vyjádřit nedokázal:
„Nad údolím dolnoburgundské říčky Cure se zvedá asi 150
metrů vysoký pahorek, obehnaný hradbami a obestavěný
z povlovnější západní strany starými domy. Z ptačí perspektivy je vidět prolamovaný hnědočervený baldachýn
omšelých střech, rozrytý úzkými klikatými uličkami.
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Letité stavby přecházejí do volné přírody s nepopsatelnou harmonií: architektura
a krajina vytvářejí nerozlučnou jednotu. Na temeni pahorku se z kamenného a
hliněného příkrovu vyděluje mohutný chrámový korpus s jednou plochou, jakoby
useknutou gotickou věží. Své pravé, syrové kouzlo odkrývá vézelayský kopec a
jeho okolí obzvláště v době babího léta a na podzim, kdy křivky reliéfu měknou
v mlžném oparu, všude voní houby a tlející listí. Půda, louky, keře a remízky
nabývají tlumených odstínů žlutě, hnědi, zeleně, okrové a zlatavé barvy. Pro
Burgundsko je vůbec typický barevný soulad. I tam, kde scházejí velké panoramatické vyhlídky, nás burgundská příroda odškodňuje tím, že působí uklidňujícím dojmem. Má v sobě cosi konejšivého.
Přitom je Vézelay mysticky spjato s dalekým zámořským místem s naprosto
jiným přírodním prostředím – s Betánií na vyprahlých výšinách u Mrtvého moře
pod průzračným levantským nebem. Tato judská osada byla totiž domovem
nejzáhadnější a zároveň nejdojímavější ženské postavy z evangelií, svaté Máří
Magdalény, jejíž kosti – jak skálopevně věřili středověcí francouzští katolíci –
ukrývá relikviář v kryptě pod vézelayskou bazilikou.
Jakou úctu k Máří Magdaléně, jaké souznění s ní asi cítily ty tisíce a tisíce rytířů,
mnichů, žebráků, mrzáků, venkovanek, měštek či šlechtičen, kajícníků a poutníků, houfujících se po celá staletí na prostranství před chrámem? Přišli, aby zhlédli
ostatky, jejichž pravost uznal sám papež roku 1058. Zjevovala se jim Magdaléna?
Vyprávěla jim o onom zářivém nedělním ránu v Jeruzalémě, kdy ji domnělý
zahradník oslovil jménem, ona v něm poznala zmrtvýchvstalého Spasitele a
vykřikla údivem i radostí: ,Rabbuni – Mistře!‘ ? O onom zdánlivě všedním dni,
z něhož pak žila po celý zbytek svého života? Její jméno bylo nejspíš prvním
hlasitým slovem, které Ježíš po svém vzkříšení vyřkl!
Vézelay bylo místo, kde se tvrdá středověká společnost, orientovaná na muže,
učila přemýšlet o ženě, znát její psychiku, oceňovat její schopnosti. Byla to škola
žen, které tu mohly posílit své sebevědomí, i škola pro manžely, vedené k větší
toleranci. A kolik hříšnic tu zachránila ta někdejší padlá dívka!
Kostmi světice z Betánie, milovaného města Ježíšova, obdaroval Vézelay snad
papež Mikuláš kolem roku 860. Podle jiné verze přenesl ostatky Máří Magdalény
z Marseille do Vézelay koncem IX. století mnich jménem Badilon na příkaz svého opata
Eudese. Jihofrancouzská Marseille prý byla místem, kam se Marie Magdaléna uchýlila
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poté, co byl v Jeruzalémě při pronásledování křesťanů
ukamenován svatý Štěpán. Snad ji doprovázel i její
vzkříšený bratr Lazar, sestra Marta a několik dalších
osob. Mořské proudy a větry zanesly bárku s uprchlíky
až na opačný konec Středomoří. V jeskyni v SainteBaume u Marseille pak Marie nalezla klid po zbytek
svých pozemských dnů. Marseillští křesťané nábožně
opatrovali její ostatky a do Vézelay je předali jen
proto, aby je neznesvětili Saracéni, okupující po
dlouhou dobu francouzský jih. A nebo to bylo jinak?
Řeholník Badilon mohl být ve skutečnosti vůdcem
komanda, které na přání hraběnky Berty, manželky
zakladatele Vézelay Girarta z Roussillonu, kosti ze
Sainte-Baume prostě odcizilo a odneslo do Burgundska! Kdo ví, jak to tehdy bylo! A je to nutné tak přesně
znát?
V písních trubadúrů se praví, že tělo Máří Magdalény
poslal hraběnce sám Všemohoucí. V jistém slova
smyslu to není špatně vyjádřeno. Mohli bychom
parafrázovat básníka Paula Claudela, který viděl
Vézelay jako bárku kotvící při obzoru, a pokládat
posvátný burgundský vrch za korálový útes, na němž
poznovu uvázla lodička s rusovlasou uprchlicí
z Palestiny. Ať ji sem zavál jakýkoli vítr, bylo to
přistání ve šťastných vodách!“
Pro dnešek musíme skončit. Příště se tu ještě na
chvilku zastavíme v doprovodu jiného velkého světce,
a pak už se vydáme na další cestu.
P. Pavel Liška, Netolice

Vánoce 2009 s dětmi v Prachaticích
Středa 23. 12. od 9.00 v kostele sv. Jakuba
– svátost smíření pro děti a mládež
– zdobení vánočního stromku
Čtvrtek 24. 12. od 16.00 v kostele sv. Jakuba
– dětská „půlnoční“ mše s živým betlémem (svíčku na
betlémské světlo s sebou)
Neděle 3. 1. od 9.15
– vánoční mše pro děti
Aktuální informace k bohoslužbám viz
www.prachatice.cz/farnost
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Žehnání varhan v kostele sv. Václava v Netolicích
obrazová reportáž
Jiří Churáček, foto: Ivan Janota

Část sboru netolických literátů při dvojsborovém zpěvu duchovní hudby před mší
sv. v chórové lavici pod korouhví se znakem sv. Václava. Tento znak se stal
symbolem celostátního modlitebního mostu MODLITBA ZA OBNOVU POSVÁTNÉ HUDBY http://www.modlitebnimost.wz.cz/ . Členy Literátského
bratrstva u kůru sv. Václava v Netolicích se stává řada významných hudebních
osobností (mj. hudební skladatelé František Xaver Thuri a Pavel Jurkovič, ředitel
Jihočeské filharmonie Vlastimil Ochman, vdova po skladateli Milanu Slavickém
hudební historička Eva Slavická a další). Na snímku např. vidíme (kromě
„domácích“ členů) při posvátném zpěvu varhaníka a carillonéra pražské Lorety,
hudebního režiséra ČR Radka Rejška (první zprava) a vedle ředitelku ZUŠ
v Lánech zpěvačku Kamilu Barochovou, známou spoluprací s divadlem Semafor.

Po mši sv. následovaly
slavnostní „instrumentální“ nešpory. Mezi
modlitbami večerních
chval zazněla Sonata vespertina P. J. Vejvanovského, Koncert pro varhany a orchestr D dur
F. X. Brixiho a premiéry skladeb komponované
pro tuto příležitost: Hymnus M. Troupa a moje
Magnificat.
Snímek ze mše sv. složené Otcem biskupem
Jiřím Paďourem je na poslední straně obálky.

Slavné Te Deum bylo při mši sv. zpíváno - dle osvědčené římské a neapolské
tradice - dvojsborově. Podobně byly zpívány (před mší sv.) i Michnovy
duchovní písně z kancionálu Svotoroční muzika.

velikou radostí jsem zaznamenal informaci o návratu děl vokální polyfonie do
liturgie římské církve. Radost je umocněna skutečností, že pan Domenico Bertolucci (pamětníci si jistě pamatují jeho – desetiletí se zdálo, že marný – boj za posvátnou
hudbu římské školy) se ve svém vysokém věku dočkal jistého zadostiučinění.
Článek z www.radiovaticana.cz z 19. 11. 2009 uvádím v plném znění.
Vatikán. Do baziliky sv. Petra se dnes večer vrátila velká římská polyfonie. Nikoliv
v podobě koncertu, ale v rámci mešní liturgie. Chrámový sbor dirigoval Domenico Bartolucci, nestor
chrámového zpěvu a dlouholetý dirigent Sixtinského
chrámového sboru při bazilice sv. Petra (1963–1997).
I on se zúčastní setkání umělců s Benediktem XVI.,
které se bude konat tuto sobotu dopoledne (21. 11.).
Mezi jednotlivými druhy umění, jejichž tvůrci se
setkají s papežem, je hudba patrně tou oblastí, která
rozvodem víry a kultury nejvíce strádá. Zatímco
mistrovská díla malířství, sochařství a architektury
zůstávají na očích všem, třebaže ne vždy jsou chápána,
velkolepá liturgická hudba mizí, pokud se přestane
vykonávat. Týká se to především gregoriánského zpěvu
a polyfonní liturgické hudby. Domenico Bartolucci,
který je nejslavnějším interpretem římské polyfonní
školy, zejména Palestriny, dirigoval dnes zpívanou
Giovanni Pierlugi da Palestrina
liturgii, při níž zazněly polyfonie a gregoriánský
chorál. Ukázal tak, že je možné docenit tu nejlepší hudební latinskou tradici i v rámci
moderní pokoncilní liturgie, přesně v intencích vícekrát vyjádřeného přání papeže
Benedikta XVI.
Jiří Churáček, Netolice
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