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Březen je celý v postní 

době. Neslaví se žádné 

svátky ani památky svatých, výjimkou jsou pouze dvě slavnosti: sv. Josefa, snoubence 

Panny Marie (19.3.) a Zvěstování Páně (25.3.). 

 

Z ákladním biblickým textem, který v postní době čteme a rozjímáme, je příběh o 

vysvobození Izraelitů z Egypta a putování pouští do zaslíbené země. V breviáři 

čteme celé první čtyři týdny úryvky ze 2.,3. a 4. knihy Mojžíšovy. I těm, kteří se modlit-

bu se čtením pravidelně nemodlí, doporučuji při četbě Písma svatého v postní době 

věnovat pozornost právě těmto textům. Je to „typický“ příběh – vypovídá o způsobu, 

jakým Bůh jedná s lidmi, i o lidských reakcích, touhách, očekáváních, obavách, vzepě-

tích a pádech, nejenom v té době, ale kdykoliv v průběhu celých dějin. Jak na jedné 

straně toužili po svobodě a na druhé se stále ohlíželi po „plných hrncích“ v Egyptě – 

tolik, že uvažovali o tom se tam vrátit! Neprožíváme něco podobného i my 20 let po 

pádu totality? A neprožíváme denně totéž v duchovní oblasti v zápase s hříchem? Právě 

proto o tom znovu rozjímáme, abychom se na své cestě do zaslíbené země Božího 

království povzbudili, poučili a posílili. 

S vatý otec Benedikt XVI. vybral za hlavní motto letošní postní doby větu z listu sv. 

apoštola Pavla Římanům: „Bůh dává spravedlnost na základě víry v Ježíše Kris-

ta.“ (Řím 3, 21-22). 

Podle staré antické definice „spravedlnost“ znamená „dát každému, co mu náleží“. Co je 

ale to, „co člověku náleží“? Ještě mnohem víc než hmotné věci člověk potřebuje 

Boha. (V evangeliu 1. neděle postní slyšíme: „Nejen z chleba žije člověk“!).  

Lidé se odedávna mylně domnívají, že zlo a nespravedlnost k nim přicházejí pouze 

zvenčí; že tedy stačí odstranit vnější příčiny a spravedlnost bude obnovena. Mnohé 

ideologie (a režimy jimi inspirované) tím obhajovaly smysl své existence. Ale Ježíš nás 

upozorňuje na to, že „z nitra, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky“ (Mk 7,21). 

Člověk je oslaben hlubokým zraněním (důsledkem prvotního hříchu), které umenšuje 

jeho schopnost vejít ve společenství s druhým. Je přirozeně otevřený svobodnému 

sdílení, ale zároveň v sobě objevuje překvapivě mohutnou sílu, která ho svádí, aby se 

uzavřel do sebe a stavěl se nad druhé a proti nim, důvěru nahradil podezříváním a 

rivalitou a přijímání a očekávání úzkostnou snahou brát a být nezávislý.  

Jak se člověk může vymanit z tohoto egoistického tíhnutí a otevřít se lásce? Kristovou 

spravedlností! Tedy ne vlastním úsilím a oběťmi, ale láskyplným gestem Boha, který jde 

tak daleko, že zakusí „prokletí“ vyhrazené člověku, aby mu dal „požehnání“ vyhrazené 

Bohu. Co je to ale za spravedlnost, když spravedlivý umírá za viníka a viník naopak 

dostává požehnání, které patří spravedlivému?  Aby ji člověk přijal, musí odložit iluzi 

soběstačnosti a přijmout to, že potřebuje druhé a Boha, potřebuje Boží odpuštění a 

přátelství.  

Staří Izraelité chápali hlubokou vnitřní souvislost mezi vírou v Boha, který „slabého 

pozvedá z prachu“, a spravedlností vůči bližnímu. Dát chudému znamená pro Izraelitu 

pouze oplatit to, co pro něj udělal Bůh, který má soucit s bídou svého lidu, slyšel jeho 

křik a sestoupil, aby ho vysvobodil z moci Egypta! Bůh je vnímavý k prosbám toho, kdo 

je v nouzi, ale současně žádá spravedlnost vůči chudému, cizinci, otroku ...  

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
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Svatý otec nás vybízí, abychom se tímto způsobem zapojili do utváření spravedlivé 

společnosti, kde všichni dostávají to, co je nezbytné k životu podle lidské důstojnosti, a 

kde je spravedlnost oživována láskou. 

T aké o sv. Josefu, světci tohoto měsíce, Písmo svaté dosvědčuje, že byl „muž spra-

vedlivý“ (Mt 1, 19). Byl pozorný k Božím výzvám a vždycky bez řečí udělal, „co 

mu anděl Páně přikázal“. Vrcholí jím řada starozákonních patriarchů, velkých postav 

víry, počínající Abrahámem (srv. Mt 1, 2-16). Svatý otec Pius IX. ho v roce 1870 vyhlá-

sil patronem celé církve.  

Nový arcibiskup 

Papež jmenoval arcibiskupem pražským Mons. Dominika Duku, OP, dosavadního 

biskupa královéhradeckého. 

Mons. ThLic. Dominik Jaroslav Duka OP 

se narodil 26. dubna 1943 v Hradci Králové a vyrůstal 

v rodině důstojníka, který se účastnil zahraničního od-

boje, kdy v r. 1944 přes organizovaný útěk vládního 

vojska P. Jiřím M. Veselým OP odešel do Itálie a přes 

Švýcarsko do Anglie, kde do konce války bojoval 

v Československé zahraniční 

armádě. V 50. letech byl vězněn 

spolu s důstojníky západní fronty. 

Jaroslav Duka absolvoval školní 

vzdělání v Hradci Králové, v r. 

1960 maturoval na Gymnáziu 

J. K. Tyla. Další studium mu z ká-

drových důvodů bylo zamezeno. 

Pracoval v hradecké továrně ZVÚ (1960-1962) a vyučil se strojním zámečníkem. V let-

ech 1962-1964 absolvoval základní vojenskou službu a vrátil se na své pracoviště. V r. 

1965 byl po dlouhých průtazích na odvolání přijat ke studiu na Cyrilometodějské boho-

slovecké fakultě v Litoměřicích. 5. 1. 1968 vstoupil tajně, na území Československa do 

zakázaného, ilegálně žijícího dominikánského řádu a přijal řádové jméno Dominik.  

6. 1. 1969 složil časné sliby. 22. června 1970 přijal kněžské svěcení z rukou kardinála 

Štěpána Trochty a pět let působil v duchovní správě v pohraničních oblastech pražské 

arcidiecéze: Chlum svaté Máří, Jáchymov a v Nových Mitrovicích (dnes jde o oblast 

diecéze plzeňské). 7. ledna 1972 složil slavné sliby v dominikánském řádu. 

V r. 1975 mu byl odňat „státní souhlas k duchovní správě“, pracoval pak 15 let jako 

rýsovač v továrně Škoda-Plzeň. Intenzivně žil ilegální řádový život a věnoval se studiu. 

Od r. 1975 do r. 1986 byl vikářem provinciála a od r. 1976 do r. 1981 magistrem kleriků. 

Současně spolupracoval na zřízení tajného řádového studijního centra a organizoval 

náboženskou činnost mladé generace na celém území Československa. V r. 1979 získal 

licenciát teologie na Papežské teologické fakultě sv. Jana Křtitele ve Varšavě. 
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V roce 1981 byl udán agentem StB, usvědčen a odsouzen za trestný čin maření 

státního dozoru nad církvemi podle § 178 trestního zákona k zákonu 218/49 Sb. Patnáct 

měsíců byl vězněn v Plzni – Borech pro řádovou činnost, organizování studia domini-

kánských kleriků, samizdat a spolupráci se zahraničím. V roce 1986 byl Magistrem Řádu 

dominikánů jmenován provinciálem Československé dominikánské provincie a byl jím 

až do r. 1998. Po listopadu 1989 byl předsedou Konference vyšších řeholních představe-

ných v ČR a viceprezidentem Unie evropských KVŘP (1992–1996). Přednášel jako 

odborný asistent biblistiku na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a byl 

v letech 1990-1998 členem Akreditační komise při vládě ČR. 

6. června 1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 24. sídelním biskupem 

královéhradeckým a 26. září 1998 přijal biskupské svěcení z rukou arcibiskupa Karla 

Otčenáška a spolusvětitelů kardinála Miloslava Vlka a apoštolského nuncia arcibiskupa 

(dnes kardinála) Giovanniho Coppy v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.  

Navázal na velkorysou činnost a projekty svého předchůdce arcibiskupa Karla 

Otčenáška. Sv. Vojtěcha navrhl za třetího patrona diecéze. Založil Diecézní teologický 

institut a církevní gymnázium ve Skutči. Svolal druhý Diecézní eucharistický kongres v 

r. 2002. Za jeho působení byla dokončena rekonstrukce Nového Adalbertina a v jeho 

areálu vybudována nová Biskupská knihovna v salla terreně. Též byla rekonstruována 

historická Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého v rezidenci původně 

založená biskupem Trautmannsdorfem. 10. 11. 2004 vydal nový statut a jmenoval nové 

kanovníky Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové. Svatým 

otcem byl 6. 11. 2004 jmenován 

apoštolským administrátorem 

diecéze litoměřické. Tuto 

funkci vykonával do 22. 11. 

2008. V letech 2007–2008 

organizoval oslavy 700. výročí 

katedrály Svatého Ducha, 

kterému předcházela rekon-

strukce vitráží a interiéru 

katedrály, včetně liturgické 

úpravy. V letech 2008 a 2009 

inicioval „Týden vzájemného 

poznávání a porozumění“, 

pastorační aktivitu velkých 

měst mezi věřícími napříč 

konfesemi a hledajícími. K 1. 7. 

2009 založil Diecézní církevní soud. Královéhradeckou diecézi spravuje dvanáctým 

rokem, systematicky vypracoval a naplnil diecézní Sedmiletý pastorační program s pří-

pravou pastorace diecéze v novém století. 

13. února 2010 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován 36. arcibiskupem 

pražským. 

V letech 2000-2004 byl místopředsedou České biskupské konference. V rámci ČBK 

je předsedou Komise pro nauku víry a předsedou Komise pro katolickou výchovu. 
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Je držitelem řady vyznamenání a uznání. 28. října 2001 byl vyznamenán prezidentem 

republiky Medailí I. stupně za zásluhy o Českou republiku a 2. června 2003 mu byl 

udělen ministrem obrany České republiky Záslužný kříž II. stupně a 3. června 2008 

ministryní obrany České republiky Záslužný kříž I. stupně. 20. června 2007 byl vyzna-

menán Velkým křížem „Pro Piis Meritis“ Suverénního řádu Maltézských rytířů. 

Je široce zapojen do společenského a kulturního života. Je členem Etického fóra ČR, 

Vědeckých rad KTF UK Praha, Technické univerzity Liberec, Univerzity Hradec Králo-

vé, Lékařské fakulty UK HK, je předsedou správní rady Českého katolického biblického 

díla, členem Centra biblických studií, je členem Konfederace politických vězňů, šéfre-

daktorem Salve – revue pro teologii, kulturu a duchovní život, členem redakce Meziná-

rodní katolické revue Communio a čestným předsedou Rodiny sv. Zdislavy o.s. 

Z jeho rozsáhlé bibliografie vynikají monografie: Zápas o člověka, Úvod do studia 

Písma svatého, Škola vnitřní modlitby, Úvod do teologie. Mimořádný vědecký význam 

má jeho autorský podíl a třicet let trvající organizační práce na překladu Jeruzalémské 

Bible do češtiny, (která vyšla v r. 2009). V době nesvobody publikoval v samizdatu 

zahraniční studie, články v Sursum. Nyní publikuje v Salve – revue pro teologii, kulturu 

a duchovní život, v Monitoru, vedle toho je autorem desítek článků v domácích i zahra-

ničních sbornících, časopisech, odborných i popularizujících, a v denním tisku. 

Vydáte-li se autem z Prachatic přes Zbytiny na Ktiš, 

dojedete přibližně za dvacet minut do kdysi početné 

obce s kostelem a dnes již zaniklou sklárnou. V nadmořské 

výšce 925 metrů zde leží obec Křišťanov čili německy Christian-

berg, kterou před rokem 1694 založil kníže Jan Křišťan Eggenberg. 

V uvedeném roce, z kterého pochází první zmínka o obci, měl však 

Křišťanov již dvaačtyřicet domů. Prvními osadníky byli dřevorubci ze Štýrska, Tyrolska 

a Bavorska, nicméně z roku 1265 pochází zpráva o osídlení Polučí v údolí Lučního 

potoka. Ve 14. století se uvádí osady Vyšný, Markov a 

Chlumské domky. Po moru a třicetileté válce zde opět 

zůstala zpustošená a liduprázdná krajina. 

Ještě před založením obce zde stála myslivna, která 

v době honů poskytovala přístřeší knížeti i jeho družině. 

Jakýsi Janek jim měl večery zpříjemňovat veselými 

kousky a napodobováním zvuků zvířat a ptactva a nejvíce 

knížete rozesmál kokrháním kohouta. Za to jej velmož 

obdaroval tolika lesními pozemky, kolik si řekl. Janek 

pak větší část odprodal a tak položil základ dnešní vsi. Tolik alespoň Jan Elias v knize 

Království České z roku 1906. Ten ve svém díle zároveň popisuje i zdejší lid: 

KOSTELY NAŠEHO VIKARIÁTU 

  Křišťanov 



 

 

„Obyvatelstvo zdejší živí se kácením dříví, děláním šindele a dřevěného drátu neb lámá-

ním granulitu a jeho zpracováním ve žlaby, schody a dveřeje neb pomníky. Krásný kostel 

jména Pána Ježíše byl roku 1799 posvěcen. Odtud a z vedlejší školy jest pěkná vyhlídka 

na údolí Blanice, pohraniční velikány Šumavské, jakož i na Liščí louky. Všude kolem 

velké husté lesy, jen málo žírných polí, vesměs to majetek vévodů Č.-Krumlovských.“  

V roce 1910 obývala Křišťanov necelá tisícovka lidí, z nichž pouze dva se hlásili 

k české národnosti. O dvaadvacet let později žilo v obci 1464 stálých obyvatel a dnes v 

ní přebývá již pouhá desetina tohoto počtu. Křišťanov totiž stejně jako celé toto území 

postihl poválečný odsun a dalšímu rozvoji bránil vzniklý vojenský výcvikový prostor 

Boletice, který zasahuje i na část katastru obce. 

Naše pozornost však nebude věnována dějinám obce, ale zdejší farnosti a hlavně 

kostelu. 

Malá modlitebna se dvěma místnostmi pro duchovního byla zřízena v prostorách 

zmíněné myslivny. Roku 1785 zřízena lokalie, matriky a pamětní kniha se začíná psát od 

roku 1787, kdy sem byl dosazen první duchovní správce, jímž byl klatovský dominikán 

P. Oswald Otto. Před tímto rokem patřilo 22 popisných čísel z Křišťanova a ves Vyšný ke 

Zbytinám a 27 dalších křišťanovských domů společně se vsí Markovem ke Ktiši a  

8 domů patřilo do chrobolské farnosti.V rámci josefínské reformy byl roku 1798 položen 

základní kámen ke kostelu Nejsvětějšího Jména Ježíš, který byl pak 17. litopadu 1799 

vysvěcen. Jak bylo řečeno, stavbu kostela v rámci církevní reformy financovala nábo-

ženská matice, a proto i jeho podoba připomíná kostely v Novém Světě, Českých Žle-

bech či Korkusově Huti (dnes stojí pouze ten naposled zmíněný), vystavěné ze stejných 

zdrojů a ve stejné době. Samostatnou farností byl Křišťanov vyhlášen v roce 1888. 

Zčásti pozdně barokní a dílem klasicisní jednolodní kostel s plochým stropem, 

s dřevěnou věží v průčelí a s dřevěnou kruchtou má sakristii s valenou klenbou s výseč-

nicemi. Inventář kostela pochází povětšinou z 18. století a není příliš hodnotný. Ve 

středu hlavního oltáře je umístěna novodobá socha a rovněž i boční oltáře jsou vybaveny 

novodobými obrazy. Varhany, podobně jako v několika dalších šumavských kostelech, 

postavil českokrumlovský varhaník Franz Jenschke v roce 1842. O čtyři roky později 

byla zvýšena sakristie kostela. V dřevěné výšce kostela byly původně zavěšeny tři zvony 

- a to o průměrech 52 centimetrů (výška 42cm), 45 cm (výška 33cm) a 28cm (výška 

rovněž 28cm). Dnes zůstal pouze jeden, a to ten největší. 

V době vlády komunistických mocipánů začal kostel chátrat a svou daň si vybrali i 

vandalové. Hřbitov zničený v roce 1976 byl obnoven a znovu vysvěcen již v roce 1990 u 

příležitosti poutě, slavené tradičně třetí červencovou neděli. Náhradou za zničené ná-

hrobky zde byl vztyčen velký kříž. Stejně tak kostel byl po Sametové revoluci péčí 

bývalých německých farníků opraven a získal důstojnou podobu. 

V Křištanově stávaly i dvě kaple. Dřevěná, se sedlovou střechou, zasvěcená sv. Janu 

Nepomuckému, nacházející se severozápadně od obce, zanikla někdy v druhé polovině 

sedmdesátých let.Na jejím místě je nově instalován svatý obrázek se stejným světcem. 

I kaple, tentokráte zděná, nacházející se severovýchodně od kostela na kraji hájku, byla 

zbořena a zůstaly po ní jen trosky čtvercového obvodového zdiva přibližně o rozměrech 

2 x 2 metry. 

 Jaroslav Pulkrábek 
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NA NÁVŠTĚVĚ U 

V I Z I T K A 

 

Narozena: 8. 9. 1950,  

 Starý Poddvorov u Hodonína 

Sourozenci: dvě mladší sestry 

Původní povolání: švadlena 

Profese: věčné sliby v roce 1979 

Předchozí působiště:  

 Domov sv. Karla v Řepích 

Současné působiště: Hospic  

 sv. J. N. Neumanna   

 v Prachaticích 

Otázky pro S. Se
bastianu SCB 

Sestro Sebastiano, ve Vašem případě se 

vskutku naplňuje latinské úsloví: nomen – 

omen. Civilním jménem se totiž jmenujete 

Veselská a svou veselou povahou zcela 

bouráte zažitou představu mnoha lidí, že 

řádové sestry jsou tiché, vážné, usebrané… 

Měli všichni ve Vaší rodině takovou 

povahu? 

Pocházím z menší slovácké dědiny obklo-

pené vinohrady. Můj otec hrával na harmo-

niku a rád vyprávěl vtipné příhody, aby se 

všichni smáli. Velmi často bývalo u nás 

veselo, zpívalo se a já si v srdci nosím 

mnoho lidových a slováckých písniček. I 

když bylo v životě naší rodiny i mnoho 

těžkého, rádi jsme se smáli a byli veselí. 

Neznala jsem osobně žádnou řeholní 

sestru. Moje kamarádka měla u sester 

těšitelek tetičku a četla mi hodně z jejích 

dopisů. Někdy jsem je zahlédla, jak projely 

v autě dědinou. Byly pro mě takové nedo-

sažitelné, já jsem tehdy žila jiný život, 

neodvážila jsem si domyslet, že by řeholní 

život byl pro mě. Řeholnice byla v mých 

představách bledá, hubená, vážná… když 

vidím dnes sebe, říkám, že Pán Bůh má 

smysl pro humor… 

 

Měla jste jako mladé děvče nějaké vysněné 

povolání? 

Moje představa byla, že bych ráda studo-

vala filosofii. Ale pocházím ze zemědělské 

rodiny a tehdy bylo totalitním režimem 

rozhodnuto, že děti půjdou automaticky 

pracovat do JZD. Protože jsem se učila 

lépe než moje sestra, naši rozhodli, že 

půjdu studovat. Zkoušky na střední školu 

jsem udělala, ale pro svůj původ jsem 

nebyla přijata. Vyučila jsem se švadlenou a 

začala pracovat v n. p. Šohaj, obdobném 

jako tady býval Šumavan. Kvalitními 

knihami mě zásoboval kněz v naší farnosti, 

hodně jsem tehdy četla a tak naplňovala 

touhu po vzdělání. 

Rozhodovala jste se dlouho, než padlo 

Vaše rozhodnutí zvolit si řeholní povolání? 

Když mi bylo 18 let, zúčastnila jsem se 

setkání mladých dívek někde na Vysočině. 

Přednášel nám kněz-jezuita a velmi se 

snažil připravit nás na čistou známost a 

křesťanskou rodinu. Poprvé jsem mu 

v rozhovoru řekla, že mě napadají myšlen-

ky na klášter. On si myslel, že jsem ovliv-
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něna jeho přednáškami, a řekl mi, že rok 

nesmím na klášter ani pomyslet. S úlevou 

jsem to vzala doslova. Neměla jsem sílu 

ukončit dlouholetou známost, dál jsem 

pořádala různé akce ve vesnici, jela jsem 

do tehdejšího Sovětského svazu 

k Černému moři. Na zpáteční cestě jsem se 

ve vlaku setkala se spolužačkou, která byla 

čerstvou řeholnicí na Velehradě. Velmi 

jsem se jí na všechno vyptávala. Když mě 

viděla ve svazácké společnosti, velmi ji 

udivilo, že se ptám na klášter. Pak se moje 

o rok mladší sestra rozhodla, že by chtěla 

mít svatbu. Rodiče mě vyzvali, abych se 

rozhodla i já. A tehdy jsem pochopila,  

že se vdávat nebudu. Pak už jsem jednala 

velmi rychle – ukončit známost, dát 

výpověď v zaměstnání, najít si klášter. 

Neznala jsem nikoho, kdo by mi poradil. 

Napsala jsem pravdivý dopis knězi, co  

mi půjčoval knížky. On znal sestry boro-

mejky a řekl, že mě tam zaveze, když to 

řeknu rodičům. To bylo velmi těžké. 

Maminka mě pochopila, ale taťka se velmi 

zlobil a ptal se, co tam budu dělat, že tam 

nebudu mít kamarády, zábavy, sklepy  

a že se nebudu moct ani smát…To mě 

zasáhlo nejvíc. Uvědomila jsem si, že budu 

muset být tichá, vážná, usebraná… Přesto 

jsem si přála ty sestry poznat, a tak rodiče 

rozhodli, že mě tam zavezou. Jednoho 

jarního dne se jelo do Znojma. Tehdy nám 

na autě vypověděly brzdy, mohli jsme se 

zabít, ale Bůh nás chránil, auto  

dobrý člověk opravil, a tak jsme se zpoždě-

ním zazvonili u dveří kláštera. Sestry nás 

mile přijaly, pohostily, dokonce i pivo 

stálo na stole. Taťka roztál, začal vyprávět 

různé příhody a sestry se tak smály, až jim 

tekly slzy. Z toho jsem byla tak silně 

překvapená, že jsem na zpáteční cestě 

pronesla tu nejdůležitější větu: „A smějí 

se!“ Pak už jsem se velmi brzy jela přihlá-

sit. 

Byla jste jednou z deseti tisíc poutníků, 

kterým komunistický režim v roce 1989 

dovolil vycestovat do Říma na kanonizaci 

sv. Anežky České. Co Vám z té cesty nejvíc 

utkvělo v paměti? 

Kongregace vypravila do Říma jeden 

autobus. Byla jsem velmi překvapena, že 

jsem také na seznamu. Nepočítala jsem 

s tím a moje radost byla velká, i když jsem 

musela projít výslechem na tehdejším 

STB. Můj dojem z celé pouti byl tak silný, 

že jsem pak napsala o všem malou brožur-

ku, kterou jsem rozesílala přátelům, Nejsil-

něji jsem ale vnímala „sametovou revolu-

ci“ v Praze, která proběhla den po našem 

návratu, a to, že to pro český národ udělala 

sv. Anežka Česká. 

Jste jednou ze zakládajících členů Sdružení 

sv. J. N. Neumanna, od začátku jste praco-

vala v jeho výboru. Projektu vybudovat 

v Prachaticích hospic zpočátku téměř 

nikdo nevěřil, mnozí vás považovali za 

snílky s absencí smyslu pro realitu. Kdy 

jste poprvé nabyla přesvědčení, že se dílo 

zdaří? 

Jako pro všechny členy tehdejšího výboru 

byl i pro mě hospic protrpěné a těžce 

porozené dítě. Tolikrát jsem si myslela, že 

ani nespatří světlo světa! Věřit jsem začala, 

až když jsem procházela hotovou a krásně 

vybavenou budovou. Tehdy se už ujal 

funkce nynější pan ředitel Robert Huneš a 

já jsem ho od začátku vnímala jako velmi 

zodpovědného člověka, zapáleného pro 

věc a schopného nést stejné utrpení jako 

my. 

Vaši rodiče už zemřeli, maminku jste 

doopatrovala v nemocnici v Řepích. Za 

kým teď nejčastěji jezdíte do svého rodiště 

na jižní Moravě? 

Domek po rodičích je už opuštěný a 

vždycky mě zabolí u srdce, když otvírám 

vrata a vrací se tolik krásných vzpomínek. 

V Hodoníně mám obě mladší sestry 
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a velmi se těšíme na naše setkání jednou za 

rok.  Já říkám, že si jezdím načerpat 

srdečného moravského ducha, abych to 

zase mezi těmi Čechy vydržela… Já jsem 

vlastně už v Čechách víc let, než jsem 

prožila na Moravě. A jsem za to Bohu 

vděčná. Našla jsem zde druhý domov. 

Pracujete v hospici jako duchovní pasto-

rační asistentka. Z vlastní zkušenosti vím, 

že hospic není chmurné místo, kde se jen 

čeká na smrt, ale místo, kde člověk mnohdy 

potká více usmívajících se lidí než na 

prachatickém náměstí. Znovu a znovu mne 

to překvapuje a udivuje … 

Mě to udivuje také. Když jsem seděla u 

své umírající maminky, bylo to tak těžké, 

myslela jsem si tehdy, že už se v životě 

nikdy nebudu smát. A zase sedím u umíra-

jících, sice už to není srdeční záležitost, ale 

cítím pokaždé ten silný okamžik přechodu 

duše na věčnost. Nejsou to veselé chvilky 

pro nikoho kolem, ale život je o radosti a ta 

pronikla i do hospice. Vždyť je to radost, 

kterou dává Bůh jako dar, a když ji přijme-

me, tak mimo okamžik smrti je to práce 

s lidmi a ta přináší i veselé chvilky. Každé 

ráno se nás několik schází v hospicové 

kapli na chvilku modlitby a často pan 

ředitel prosí o to, aby zaměstnanci neztrá-

celi smysl pro humor. Jsou už mnohé 

příběhy, které bych mohla vyprávět, ale to 

už do otázek nepatří. 

 

Připravila Marie Horová 

P. Jiřího Kalaše z Vlachova Březí 

 

Doba svatopostní je doba, kdy bychom se měli zadívat 

každý do svého srdce.  

Ať nám v tom Panna Maria pomůže! 

 

Přestat se starat o druhé, jak se chovají, co dělají a 

nedělají, a nechat si mluvit do života Bohem, ne 

někým jiným, hlavně ne sebou samými. Přiznat si, že 

jsem nakloněn ke zlému a že zlo a hřích není abstrakt-

ní záležitost, ale konkrétní skutečnost, která je přítom-

na i v mém životě. A Ježíšova smrt je konkrétním 

důsledkem mého hříchu. Můj jediný smrtelný hřích – 

a všichni jsme v životě alespoň jeden smrtelný hřích 

spáchali – vrazil Kristu hřeby do nohou a do rukou. 

 

Jestli toto uznám při adoraci kříže na Velký Pátek, pak 

jsem neprožil postní dobu nadarmo. 

 

To přeji sobě i vám. Jinak bychom byli pseudokřesťané 

a Velikonoce by nám nepřinesly žádnou radost. 

HOMILIE 
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    6
. část 

Bernadetta Soubirous 
Ve Vézelay se Via Lemovicensis 

dělí na dvě ramena, která se opět 

spojují v Eguzonu, několik kilo-

metrů před Limoges. Poutník si 

může vybrat. Pozoruhodných míst 

je na nich mnoho, my navštívíme 

jen ta nejvýznamnější. 

Severní trasa překračuje 

největší francouzskou řeku Loiru 

v La Charité-sur-Loire. Tamní 

benediktinské opatství bylo zalo-

ženo v roce 1052 jako „dcera“ 

Cluny. Žilo v něm přes 200 mni-

chů a poutníci tam vždy nacházeli bezpečné útočiště.  

Další důležitou zastávkou je Bourges. Bylo založeno už za nástupců Karla Velikého 

v 9. století, ale významnou roli v dějinách Francie sehrálo až v polovině 15. století, na 

sklonku Stoleté války s Angličany. Tehdy se ho podařilo dobýt  králi Karlu VII., koruno-

vanému předtím v Remeši zásluhou sv. Jany z Arku, a zahájit tím definitivní obrat ve 

válce. Městu dominuje nádherná katedrála sv. Štěpána. Začala se stavět kolem roku 

1159, dokončena byla v průběhu 16. století. Její exteriér je v mnoha ohledech mimořád-

ný. Překrásná fasáda má pět portálů, ozdobených četnými sochami. Opravdovým skvos-

tem jsou vitráže (okna z barevného skla) z 13. století, srovnatelné hodnotou snad jen se 

slavnými vitrážemi katedrály v Chartres. Zobrazují i příběhy ze života sv. Jakuba Větší-

ho a ze Svatojakubské pouti. V době Velké francouzské buržoazní revoluce bylo vnitřní 

zařízení katedrály rozkradeno nebo zničeno, přesto patří dodnes k nejkrášnějším v celé 

Francii. 

Třetí zastávkou na této trase je opevněné městečko Issoudun na soutoku řek Théols a 

Vignole. Bylo založeno vévody z Akvitánie a v polovině 12. století přešlo věnem do 

majetku anglických králů. Slavný Richard I. Lví srdce ho v roce 1195 opevnil. V roce 

1240 bylo definitivně vráceno francouzské koruně. Z historických památek vyniká 

kolegiátní kostel Saint-Cyr, který sloužil špitálu sv. Rocha. V něm bývali poutníci vřele 

přijímáni a bylo o ně dobře postaráno. Ve zdejším muzeu můžeme vidět řadu předmětů 

vztahujících se ke Svatojakubské pouti. 

Na jižní trase uděláme zastávku v Nevers na Loiře. Už v 6. století zde existovalo 

biskupství. Pod katedrálou Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette byly odkryty zbytky baptisteria 

(křestní místnosti) z té doby. Patří k tomu nejcennějšímu ve městě. Románsko-gotická 

katedrála byla několikrát přestavována, v roce 1221 vyhořela a definitivní podobu 

získala v průběhu 14. století.  

PUTOVÁNÍ SE SV. JAKUBEM 
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V moderní době však láká desetitisíce poutníků ročně do města něco jiného: je zde 

mateřský klášter Kongregace milosrdných sester, známých jako „Dámy z Nevers“, a 

v něm hrob svaté Bernadetty Soubirous, vizionářky z Lurd.   

Sestry z Nevers působily v Lurdech jako ošetřovatelky nemocných a učitelky nábožen-

ství. Mezi jejich žačky patřila také Bernadetta. Po událostech z roku 1858 ji přijaly 

k sobě nejprve jako pomocnici ve špitále, potom také jako sestru. 7. července 1866 se 

přestěhovala do Nevers. V tamním noviciátním deníku je o tom napsáno: „Tři postulant-

ky. Dvě z Lurd, jednou z nich je Bernadetta, vyvolené dítě, kterému se zjevila blahosla-

vená Panna. Celá klášterní komunita ji srdečně přivítala.“ Od toho dne se však 

v komunitě o Bernadettině minulosti už mluvit nesmělo. Marie Bernarda (to bylo její 

řeholní jméno) se obětavě věnovala ošetřování nemocných. Stále trápena bolestmi, 

narážela u svých spolusester na nepochopení. Říkávala, že její úlohou je být nemocná. 

Ani zde kritika na její adresu nikdy neumlkala. 

16. dubna 1879 ve věku 35 let zemřela, úplně vyčerpána, se slovy: „Svatá Maria, Matko 

Boží, pros za mne ubohou hříšnici.“ Papež Pius XI. ji 8. prosince 1933 prohlásil za 

svatou. 

V průběhu procesu svatořečení bylo její tělo třikrát exhumováno (1909, 1919 a 1925) a 

pokaždé bylo nalezeno neporušené. Dnes je – jak už bylo řečeno – uloženo ve skleněné 

rakvi v kapli konventu sv. Gildarda.  

Zastávka u hrobu sv. Bernadetty samozřejmě nepatří k těm tradičním na Svatojakubské 

pouti. Ale dokládá jednu důležitou skutečnost: Camino není mrtvou záležitostí. Má 

prastarou tradici, ale není to konzerva. I v moderní době žijí lidé, kteří se svou láskou, 

nezištností a věrností Pánu Bohu dokáží postavit po bok dávným velikánům. A u těch 

stojí za to se zastavit. 

P. Pavel Liška, Netolice 



 

 

FARNÍ RADA 

V minulém čísle jsme si představili redakční 

radu, což však není jediná rada, která se v našem vikariátě vyskytuje. Hned v několika 

farnostech působí rady farní. Pracují v různém 

složení, stylu i rytmu práce. Jednou z těch větších je 

bezesporu farní rada vimperských farností. To 

množné číslo je nasnadě, protože zastupuje nejenom 

Vimperk, ale i několik okolních farností z Vimper-

ka spravovaných. Je poměrně početná a skládá se v 

podstatě ze tří částí: z volené, jmenované a ze 

zástupců malých farností. Schází se dle potřeby (a 

podle toho, kdy ji farář svolá), což zas není tak 

často. Řeší se zde různé problémy, které přicházejí 

z řad farníků, a naopak farář (coby předseda) 

předkládá své návrhy na různé aktivity ve farnostech a zjišťuje, co na to farní lid řekne. 

Tedy oboustranně užitečná záležitost. V žádném případě nejde o žádné společenství 

zbožných babiček, jak si mnozí laici představují, ale poměrně reprezentativní a akční 

spolek tvořený podnikateli, zástupci samosprávy, různých institucí či tisku. Tedy poměr-

ně slušný potenciál. Následný čas pak ukáže, jak se ho podaří využít. 

JP 
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PŘEDSTAVUJEME 

SÍLA PŘÍMLUVNÉ MODLITBY  

Kateřina Lachmanová 

Někdy jsme v pokušení říci: 

„Když už nelze dělat nic jiného, aspoň se budeme modlit.“ S takovým posto-

jem polemizuje autorka hned v úvodu knihy. Přímluvná modlitba je duchovní 

zbraň těžkého kalibru. Křtem jsme spojeni s Kristem, proto jsme pozváni i 

k jeho službě přímluvce u Boha. Skrze přímluvnou modlitbu se v neviditelné 

sféře odehrává duchovní boj, jehož ovoce se časem projeví viditelným způso-

bem. 

Pokud máme o vyslyšení příliš lidské představy, hrozí nám, že ztratíme důvěru. Jsou 

ještě další postoje, které oslabují nebo přímo znehodnocují přímluvnou modlitbu. Jednou 

z nejčastějších překážek je neodpuštění. Někdy se můžeme dostat do postoje nadřazenos-

ti nad těmi, za něž se modlíme. Modlitbu znehodnocují i pohanské postoje - snaha nějak 

s Bohem manipulovat. Někdy dochází k pokusům manipulovat s lidmi: to když chceme 

prosadit, aby se s člověkem děla vůle nikoli Boží, ale naše. Přímluvnou modlitbu defor-

muje i pocit trpitelství: pod záminkou soucitu se ploužíme světem s výrazem, jako 

bychom nesli celou jeho tíhu na svých bedrech (je dobré říci si jako Jan Křtitel: „Já 

nejsem Mesiáš.“). Je důležité prosit s vírou a důvěrou, opírat se o Boží milosrdenství. 

Ani ta nejnepatrnější modlitba nepřijde nazmar. Ježíš je schopen proměnit ve velké 

požehnání i něco tak malého, jako je moje přímluvná modlitba.  

Romana Bilderová 

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 
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RUBRIKA MLÁDEŽE 

LIFE UPDATE 

Před nedávnem jsem četl zajímavou a inspirující knihu s názvem 

Modlitba jako setkání. Právě ta mne přiměla k tomu, abych napsal tento 

článek. Myslím si totiž, že právě modlitba hraje v našich životech velmi důleži-

tou roli. Nemáme občas problém modlit se? Uleháme ke spánku s modlitbou na rtech 

a probouzíme se s díky za každý nový den? Někdo může mít pocit, že jeho modlitba je 

nenaplněná. Odříká ji, protože se to tak má, a tím vše hasne. Modlitba je ale něco víc 

než jen úkon. Je to úžasná věc – důvěrné setkání, v němž můžeme stanout tváří v tvář 

Pánu Ježíši a rozlít mu svá srdce. Ať v té největší radosti, kterou momentálně prožíváme, 

anebo v tom nejhlubším smutku, jenž nás sužuje. Ježíš vidí i do těch nejtemnějších 

zákoutí naší duše, přičemž veškeré naše masky padají na zem. Jedna věc je jistá: Bůh 

nám ve všech našich modlitbách naslouchá, třebaže si to ani neuvědomujeme. On nás 

nikdy neodmítne. Spíše naopak, přijímá nás v našem hříchu a v naší špíně. Nevadí mu, 

že si od nás zašpiní ruce. Je snad někdo, kdo dává větší lásku? Nikoliv, protože on sám 

je Láska. Nachází si na nás čas vždy a takovým způsobem, že mu to člověk není sto 

oplatit za celý svůj život.  

 

Modlitba není o pocitech. Nemusíme se v ní vždy dobírat k zbožným slovům  

a citům. Jde o to, aby byla upřímná a opravdová. Někdy stačí pouhé mlčení, jakési 

ztišení před naším Stvořitelem. Oprostit se od veškerých našich myšlenek, které se snaží 

naši mysl odvést jinam, a zároveň na sebe nechat působit jeho svatého Ducha. Vyvarovat 

bychom se však měli toho, dělat si z našeho milého Pána Boha jakousi „nádobu na 

smetí“. Myslím tím skutečnost nezapomínat na to, co chce říci On nám. Nikdy jsem se 

nad tím příliš nezamýšlel, ale kvůli komu doopravdy litujeme svých hříchů? Není to 

občas z toho důvodu, že se rozbíjí ideální obraz o nás samotných? Jsme vnímaví, když 

odříkáváme naučené modlitby skoro jako básničky, rozvažujeme o hloubce slov, která 

vychází z našich úst? 

 

Poslední rovinou, které bych se chtěl dotknout, je vzájemná modlitba. Dar, jenž 

můžeme dát komukoliv, ačkoli dotyčný o něm nemusí mít ani sebemenší tušení.  

A přitom může pro člověka tolik znamenat! Žehnat někomu na dálku dává velký smysl. 

Možná bychom měli částečně změnit svůj postoj a spíše prosit za potřeby lidí než za 

konkrétní věci, které jim přejeme, protože Boží plány mohou být různé. Jen Bůh je zná. 

Jaká je tedy vlastně Jeho vůle? Třeba má pro dotyčného člověka připravený jiný plán, 

než jaký předpokládáme my sami…  

 

Dej nám Bože procitnout v našich modlitbách.  

Michael 

tip na web: www.modlitba.net 

M O
 D

 L I 
T B

 A
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SLOVO MINISTRANTŮM 

 

O čem by měl věřící člověk přemýšlet během postní 

doby? Máš si třeba každý den uložit nějaké speciální 

odříkání? „Dnes si nedám nic sladkého.“ „Dnes se 

nebudu dívat na večerní seriál v televizi.“ „Dnes 

budu sedět u počítače místo dvou hodin pouze půl 

hodiny.“ „Dnes...“  

Nebo máš naopak každý den vykonat něco dobrého? 

„Dnes pomohu umývat nádobí.“ „Dnes si sám bez 

maminčina napomenutí uklidím svůj pokoj.“ „Dnes 

pomohu spolužákovi s úlohou z matematiky.“ 

„Dnes...“ 

Nebo snad máš do detailu přemýšlet o svých pro-

hřešcích a chybách? „Dnes jsem se hněval na svého 

sourozence, měl jsem vztek na rodiče.“ „Dnes jsem 

si ve škole tropil posměch ze spolužáka.“ „Dnes 

jsem v autobuse mohl pustit sednout starou paní, ale 

já dělal, že jí nevidím.“ „Dnes...“ 

Myslím, že všechno tohle určitě k postní době patří. 

Ale to nejdůležitější je zažít zkušenost s Božím 

milosrdenstvím. V době postní si asi více než ve 

zbytku církevního roku můžeš uvědomit, čeho všeho je Bůh pro tebe schopen. Slyšíme 

v kostele úryvek o pokušení Ježíše Krista na poušti a můžeš si díky tomu uvědomit, že i 

Ježíš jako člověk zakoušel nápory zla, ale obstál a nepodlehl. Čteme o uzdravování 

nemocných z tělesných i duchovních trápení, a to ti může vlít naději do tvých různých 

problémů. Ježíš se nám prostřednictvím slov Bible představuje jako Světlo světa, a ty 

můžeš bezpečně kráčet různými okamžiky vnitřní temnoty, zmatků, nepochopení, obav. 

Představuje se jako Chléb života, a ty se můžeš sytit pro duchovní život i pro život 

věčný.  

A závěr postní doby je charakterizován zážitkem radikálního Božího milosrdenství vůči 

nám lidem, když Ježíš umírá na kříži. Tak se zjevuje Boží láska v maximální míře. A za 

to všechno můžeme Bohu děkovat, můžeme ho chválit, můžeme prožívat den za dnem 

ve vědomí toho, co pro nás dělá. Postní doba je dobou, kdy se častěji vnitřně ztišujeme, 

abychom naslouchali poselství o velikosti Božích činů. Něčeho se zříkáme, abychom 

měli více prostoru pro Boha. Něco dobrého konáme, abychom dali i ostatním zakusit 

Boží milosrdenství. 

V postě se učíme vnímat Boží milosrdenství, abychom o Velikonocích mohli toto Boží 

milosrdenství prožívat v neutuchající radosti.  

P. H. 

   VELEBME  BOŢÍ  

   MILOSRDENSTVÍ 
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Arcibiskup, metropoli-

ta, primas. Pojmy, 

které často považujeme 

za synonyma. Ale jak to s nimi vlastně je a znamenají totéž? Co na 

to říká slovník? 

 

Primas  

je čestný titul historického charakteru náležející některým arcibis-

kupům (v České republice např. pražským, v Polsku hnězdenským 

a v Maďarsku ostřihomským; na Slovensku není primas jmenován) a s ním spojené 

čestné a přednostní postavení mezi arcibiskupy a biskupy určité země (např. 

při liturgickém průvodu), z něhož však nevyplývá žádná jurisdikce. 

 

Arcibiskup  

(z řeckého αρχι – prvý + biskup) je označení biskupa se zvláštním postavením. 

V římskokatolické církvi se jako arcibiskup označuje od 6. století sídelní biskup metro-

politní diecéze – arcidiecéze, který stojí v čele církevní provincie jakožto metropolita 

(dříve označení příslušelo pouze některým vybraným biskupům prastarých diecézí). 

Mimo tyto metropolity (resp. sídelní arcibiskupy) existují ještě tzv. titulární arcibiskupo-

vé – obvykle jde o arcibiskupy, kteří dostali titul jakožto výraz osobního uznání (též 

osobní arcibiskup), podobně lze chápat titulární arcibiskupy (s titulem vztaženým 

k zaniklé arcidiecézi), který dostávají zejména vysocí úředníci Kurie či vatikánští diplo-

maté. Z hlediska biskupského svěcení jsou hodnosti biskupa a arcibiskupa totožné 

(„povýšení“ z biskupa na arcibiskupa nevyžaduje žádné další svěcení, k tomu dochází 

jen pokud dotyčný nebyl biskupem a je rovnou učiněn arcibiskupem), rozdíl je v prestiži 

titulu a v postavení v rámci církevní hierarchie.  

 

Metropolita 

Titul metropolity přísluší v římskokatolické církvi obvykle arcibiskupovi, jenž je před-

staveným církevní provincie. Titul metropolity proto nepřísluší arcibiskupům, jimž žádní 

jiní biskupové nepodléhají, a arcibiskupům titulárním. V dubnu 2006 stáli metropolité 

v čele 508 arcidiecézí, 27 arcibiskupů titul metropolity nemělo a dalších 89 arcibiskupů 

bylo pouze titulárních.   

(ze slovníku vybral JP) 

ZNÁŠ SVOU CÍRKEV? 

Čad Otce Jaroslava 

Tak se jmenuje výstava velkoformátových 

fotografií, která představuje působení bývalého 

vimperského faráře v srdci Afriky. Výstava, 

která byla zahájena u příležitosti vimperského 

farního plesu, je k vidění v Galerii U Šaška  

v předsálí MěKS Vimperk do konce března.  

JP 
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ZAMYŠLENÍ NAD DOBREM A ZLEM DEVÍTILETÉ PAVLY 

V rámci postní doby se můžeme nad tématem dobra a zla zamyslet i díky příběhům 

devítileté Pavly z Husince.  Tyto příběhy nás vedou i k zamyšlení nad tím, jak tato 

generace vnímá dobro a zlo a její typické představitele anděly a démony.  

 

ANDĚL A ČERT  

Vsadili se anděl a čert, že půjdou za lidmi a zeptají se, s kterým z nich by šli, kdyby museli. 

Když vyhraje anděl, čert se bude muset namočit do posvěcené vody. Když vyhraje čert, anděl 

se bude muset vykoupat v kotli v pekle. Vyhrál anděl. Kdo by taky šel s čertem. Když čert 

přišel na domluvenou schůzku a dozvěděl se, kdo vyhrál, spěchal pryč tak, že si přišlápl ocas. 

Anděl zmizel v nebi. Ráno se anděl proměnil v člověka a šel sloužit do pekla. Přikládal pod 

kotle. Jednou ho přišel zkontrolovat ten čert, se kterým se 

vsadil. Anděl na něj chrstnul posvěcenou vodu a zmizel. 

Čert se scvrknul a utekl do lesa, než ho ostatní čerti 

ušlapou. Nikdo už ho nikde neviděl. 

 

SMLOUVA S ĎÁBLEM 

Byla jedna stará chalupa, ve které bydleli čert, čarodějni-

ce a černokněžník. Ta chalupa stála na kopci na konci 

lesa. Ti tři měli smlouvu s ďáblem. Lákali pocestné a 

dávali jim jídlo a peníze. Když si to vzali, proměnili je ve 

svoje sluhy. Ve smlouvě stálo, že když někdo odmítne 

třikrát, může odejít a s ním i ostatní. Jednou tam prochá-

zeli dva kamarádi. Když uviděli hospodu, šli se tam 

najíst. Otevřela jim stará baba čarodějnice. Učenec, jeden 

z těch dvou, si jídlo vzal. Ten druhý, chudý student, si jídlo nevzal. Třikrát odmítl. V tu chvíli 

se všichni proměnili a odešli. Čert se vrátil do pekla a černokněžník se vrátil do skal. Jenom 

čarodějnice se chtěla pomstít. Namíchala prášek a vydala se hledat chudého studenta. Nasy-

pala mu prášek do pití. Když se napil, stala se z něj socha. Ďábel se to dozvěděl a osvobodil 

ho. Z čarodějnice udělal hrnec s dírou. Z chudého studenta se stal boháč, ale nikdy svého 

bohatství moc nevyužíval, nýbrž pomáhal chudým. 

 

ZA KOMÍNEM ČÍHÁ ČERT 

Jednou se ďábel na čerta tak rozzlobil, že ho poslal do světa. Čert se zabydlel za komínem 

fary. Jednou, když šel zahradník z trhu, čert na něj vybafl a okradl ho o všechny peníze a 

zmizel. Ráno se zahradník vydal na faru a řekl vše panu faráři. Farář se rozhodl čerta pokropit 

posvěcenou vodou. Když čert viděl, že farář nese posvěcenou vodu, utekl do lesa. Jednou šel 

farmář přes les, měl s sebou dobytek a čert se schoval za kámen a čekal, až farmář půjde. 

Když šel farmář kolem toho kamene, čert vyskočil a ukradl mu krávu. Farmář se rozběhl za 

čertem a dlouho ho po lese honil, až ho chytil a odnesl ho na faru. Na faře ho dali do klece a 

zamkli ho do sklepa. Ďábel se to dozvěděl a pro čerta si došel. Zahradníkovi vrátil peníze  

a farmářovi vrátil krávu. Potom čerta pořádně potrestal a zavřel do kotle. Na týden. Všechno 

to pozorovala sova a divila se, že ho vůbec pouštěl.   
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OSLAVTE S NÁMI 

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

Rok 2011: 200 let od narození J. N. Neu-

manna 

 

V lednu uplynulo 150 let od smrti našeho rodáka 

svatého Jana Nepomuka 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?“ 

Jednoho dne nám přišla nabídka načtených knih a mezi nimi jsme našly Životopis J. N. 

Neumanna, biskupa. Čtení nás tak zaujalo, že jsme se od něho nemohly odtrhnout, a tak 

jsme se zaujetím poslouchaly, jak tenkrát biskup J. N. Neumann žil. 

Moc se nám líbilo jeho dětství, a to, že se narodil v Prachaticích, které velmi dobře 

známe. Také se nám líbilo, jak chodil se svou maminkou do Skočic na pouť. Byl velkým 

mariánským ctitelem, a tím nám je tak blízký.  

Ještě nás překvapilo, jak stavěl o Vánocích jesličky. On si totiž představoval všechny 

figurky, jako kdyby byly živé. A totéž si představujeme i my, když stavíme vánoční 

betlém. Ve svých představách vidíme malého Ježíška, jak leží ve chlévě, a lidé mu nosí 

dary.  

Co pro nás J. N. Neumann znamená? Byl to biskup se širokým srdcem, pomáhal chudým 

a nemocným lidem. To si myslíme, že bychom měli dělat všichni. 

Jarmila a Marie Šímovy, nevidomé sestry z Prachatic 

 

Jan N. Neumann? Takový svatý buldozer – v nejlepším slova smyslu. Kdo jiný by za 

jeden krátký lidský život (a v případě JNN ještě kratší!) dokázal vybudovat desítky škol 

a kostelů? My s jedním hospicem a druhou začínající výstavbou Matky Vojtěchy jsme 

párátka. Ostatně je neúnavným stavitelem i po smrti. Bez něj bychom hospic nevybudo-

vali…  

Jan N. Neumann? Zasahující do dění ve „svém“ prachatickém hospici. Příklad za všech-

ny - prvním pacientem, jehož jsme hospitalizovali, byl povoláním lékař, křtěný Jan 

Nepomuk, přijali jsme jej na „Dušičky“ 2. listopadu…  

Jan N. Neumann? Šprýmař. Onehdá přijel se sanitkou ve skrytu v jejích útrobách psychi-

atrický pacient ze zdejší nemocnice, z níž prchl. Po vyložení „řádného“ pacienta se ze 

sanitky, zpoza něj, vynořil tento zvláštní pán. Po půlhodině nehybného mlčení před 

vchodem hospice pohleděl na vstupní cedulku a  na dotaz jak se jmenuje odpověděl: 

„Jan Neumann.“  Kde bydlíte?: „Tady“. 

PhDr. Robert Huneš, ředitel Hospicu Prachatice 
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Chtěla bych se s vámi podělit 

o zážitky, které jsem prožila na 
exerciciích Pátera Manjackala, indic-

kého katolického kněze, který provádí evangelizaci  

a exercicie po celém světě. 

Tyto exercicie byly zaměřeny především na uzdravování 

fyzické, vnitřní, a rodových kořenů. Podmínkou pro půso-

bení Boha v nás byla poctivá a dobrá svátost smíření a 
tak nás otec Manjackal prosil, abychom se v tichu dívali 

do svého srdce a prosili Pána Ježíše, aby nám ukázal, co 

potřebujeme vyznat a dát do přádku před Bohem. (Podotýkám, že větši-

na z nás už svátost smíření měla za sebou). Mně Bůh ukázal, že je něko-

lik lidí, kterým jsem neodpustila, a tak jsem prosila o dar schopnosti 
odpustit, než jsem šla znovu ke svátosti smíření.  

První dar, který jsem dostala, byl, že když nám Páter Manjackal 

potom řekl při modlitbě za uzdravení, abychom se podívali jeden na 

druhého, zda v něm uvidíme Krista, já najednou, když jsem se dívala na 

všechny přítomné, je mohla s nevýslovnou láskou obejmout a odevzdat 

je Ježíši, i ty kterým jsem předtím neodpustila, o kterých už jsem nevě-
děla, na které jsem zapomněla, protože jsem je vytlačila ze svého života. 

Nebyla to jen moje láska, vím to, byla to Boží láska ve mně, která objí-

mala všechny lidi. Byl to dar, protože nikdy předtím jsem nikdy nic 

takového nedokázala.  

Druhý dar byl, že ačkoliv jsem s tím vůbec nepočítala, protože jsem 
tam jela hlavně kvůli svému vztahu k Bohu a tím i k lidem, který nebyl 

dobrý, že mě dobrý Bůh uzdravoval z rakoviny a žilního onemocnění. 

Bylo to pro mě velké překvapení a také radost a vděčnost za tento dar. 

Ale ten největší dar mě teprve čekal. Bylo to předposlední den exerci-

cií. Ačkoliv jsme se celé exercicie modlili a vyprošovali si působení Du-

cha sv., tento den byl věnován zvláště prosbám o vylití Ducha sv. Otec 
Manjackal na všechny účastníky exercicií, a bylo nás tam 500 lidí, tedy 

na každého z nás vložil ruce za vylití Ducha sv., za nové vylití Ducha sv. 

Když vložil ruce na mě, neumím to popsat, nedá se to popsat, ale když 

jsem od něj odcházela, tekly mi slzy radosti a vděčnosti. Tekly mi slzy 

jako malému dítěti a já poprvé v životě mohla Bohu děkovat za dar 
života. Předtím jsem to nikdy nedokázala. Nedokázala jsem mu být 

úplně vděčná, nedokázala jsem ho s plným srdcem chválit, spoustu věcí 

jsem mu vyčítala, nebo přičítala a teď jako kdyby ze mne spadl velký 

balvan, najednou jsem úplně bez problému s radostí, vděčností mohla 

děkovat. Mohla jsem děkovat, chválit, žasnout nad jeho nesmírnou 

láskou a milosrdenstvím, radovat se, radovat se z toho, že Bůh je ve 
mně.A to byl ten největší dar, který jsem na těchto exerciciích dostala. 

Amen. 

 

SVĚDECTVÍ 

P. Šlehoferová Švihov u Klatov 
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 Adorace v kapli ve Vlachově Březí 
Pán je blízko (Flp 4,5)  

Nejsi nikdy sám. Pokud mě nezaženeš, jsem s tebou. I když mě nevnímáš, jsem zde. Věř 

v mou vzrušující přítomnost. Kdybys v ni skutečně věřil, tvůj život by byl proměněn. 

Pamatuj, že není jediné vteřiny, ve které bych na tebe nehleděl, kdy bych na tebe nečekal. 

Duchovní život se příliš komplikuje. Je to přece tak jednoduché – milovat a nechat se 

milovat, zvláště když jeden z těch dvou je Bůh a když Bůh je Láska. 

Úryvek z knihy Gaston Courtois: “Důvěrně s Ježíšem” (Karmelitánské nakladatelství) 

  

„Farnost je dům, ve kterém je vítán úplně každý,“ řekl papež Jan Pavel II. Z tohoto 

důvodu 2. 12. 1981 zahájil v kapli ve Vatikánu ustavičnou adoraci. A řekl, že jeho největ-

ším přáním a touhou pro celou církev je, aby každá farnost na celém světě zřídila ustavič-

nou adoraci. Pán nás volá dnes ke společné bohoslužbě. Přicházíme společně jako farní 

rodina, abychom vzdali Otci slávu. Potom ale Ježíš zůstává s námi v Nejsvětější Svátosti, 

kde nás volá, abychom se k Němu vrátili během týdne, abychom strávili nějaký čas 

v tichosti v Jeho přítomnosti, aby se tak prohloubilo naše spojení a rozvinulo naše osobní 

přátelství s Ježíšem, naším Spasitelem. 

Jan Pavel II. dále říká: “Ježíš na tebe čeká v této svátosti Jeho Lásky, kde je každý vítán 

a ke každému Ježíš opakuje svoji nadčasovou výzvu: To jste nemohli ani jednu hodinu bdít 

se mnou? (Mt 26,40). Kdyby každý z nás byl ochoten strávit jenom jednu hodinu týdně 

s Ježíšem, skutečně přítomným v Nejsvětější Svátosti, potom bychom mohli uspořádat 

všechny hodiny dne i noci takovým způsobem, že v každou hodinu by byla alespoň jedna 

osoba s Ježíšem v Nejsvětější Svátosti. Takže Ježíš by nikdy nebyl opuštěn a společně jako 
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farní rodina bychom vzdali Bohu tu největší úctu a slávu na zemi konáním ustavičné 

adorace, aby se tak naplnilo to, co je v Písmu: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby 

přijal moc, bohatství a moudrost, sílu, čest, slávu i chválu. (Zj 5,12). To je neustávající 

adorace. Jinými slovy: Ježíš si ji zasluhuje jako projev vděčnosti za všechno, co vykonal 

pro naši spásu, protože ustavičná adorace je slávou, hodnou Jeho jména. Tato hodina, 

kterou Ježíš žádá, abys strávil s Ním, je hodina, kterou můžeš strávit rozmanitým způso-

bem. Někteří lidé si s sebou přinášejí svoji modlitební knížku, jiní se pomodlí růženec nebo 

čtou z Písma svatého. Jiní hovoří s Ježíšem od srdce k srdci tak, jak by to učinili se svým 

nejlepším přítelem. Co Ježíš chce, je to, aby každý poznal, že setkat se s Ním je tak snadné. 

Tak snadné. Například: budeš unavený, ustaraný a ztrápený, že možná přijdeš a jenom si 

sedneš a budeš odpočívat. A jenom se těšit ze sladkého pokoje, který přichází z Ježíšovy 

přítomnosti. On nás ujišťuje: Já vás občerstvím. V Nejsvětější Svátosti nás Ježíš přetváří 

těmi milostmi, které pro nás získal na Kalvárii. 

Matka Tereza z Kalkaty říká: „Každý okamžik, který strávíš s Ježíšem, prohloubí Tvoji 

jednotu s Ním, a učiní tvoji duši navěky více naplněnou slávou a krásou v nebi a pomůže 

Ti přinášet na zem nikdy nekončící mír. Ustavičná adorace,“ říká Matka Tereza, „zachrání 

celý svět.“ Též Jan XXIII. řekl: „Důvod, proč ochladla lidská srdce a proč celý svět je 

pokryt temnotou, je proto, že ustala adorace.“ A Jan Pavel II. říká: „Církev a svět mají 

velkou potřebu eucharistické adorace. Ti, kteří adorují, změní svět a přinesou trvalý mír 

celému lidstvu.“ 

Pravdivost tohoto tvrzení se ukazuje ve vizi, kterou Bůh daroval svaté sestře Faustyně, 

kanonizované Janem Pavlem II. V této vizi každá hodina modlitby, která je činěna 

v přítomosti Nejsvětější Svátosti, se tak silně dotýká Ježíšova Srdce, který je Světlem 

světa, že Božské paprsky jeho milosrdenství vychází z Jeho Srdce na celý svět a dotýkají 

se srdce každého člověka, srdce každého muže, ženy i dítěte na celém světě. Možná že tě 

bude zajímat, že Jan Pavel II. trávil každý týden jednu celou noc v modlitbě před Nejsvě-

tější Svátostí. 

Každá kaple ustavičné adorace je kaplí Božího milosrdenství. Neboť papež Jan Pavel II. 

řekl: „Ti, kdo stojí před Pánem, činí význačnou službu. Oni představují Kristu všechny, 

kteří Ho neznají nebo jsou od Něho daleko. Svolávají na tyto duše – velmi vzdálené od 

Boha a tedy v největší nouzi a největší potřebě Božího milosrdenství, Beránkovu nejdražší 

Krev, takže místo aby šly do pekla, přicházejí tyto duše do nebe, aby byly s Bohem po 

celou věčnost. Zachránit některou duši je ta největší věc, kterou můžeme vykonat. Proto 

buďme velkodušní a štědří s naším časem, který strávíme s Ježíšem v Nejsvětější Svátosti.“ 

Dnes je svět za hranicemi lidského řešení. Co je zapotřebí, je Boží intervence. Z tohoto 

důvodu papež na nás naléhá, „abychom obnovili naši naději v definitivní příchod Božího 

království na zemi“, kdy „Bůh setře každou slzu“ z tváře celého lidstva. 

S milostí Boží probíhá nepřetržitá adorace ve vytápěné kapli v přízemí fary na náměstí ve 

Vlachově Březí od 22. listopadu 2009. Je velkým zážitkem být před Nejsvětější Svátostí 

zcela sám… Výhodou adorace je, že člověk může přijít před Pána v tu dobu, kdy to sám 

nejvíce potřebuje. Kdokoliv může kdykoliv přijít a občerstvit se před Pánem. Jenom 

v nočních hodinách (od 0.00 do 06.00 hodin) – pokud by si někdo chtěl rezervovat hodinku 

či dvě – je nutno si čas zamluvit na telefonu 731 230 357 či 731 465 614 či na emailové 

adrese: misericordia@email.cz.  Všichni jsou srdečně zváni. 
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FARNÍ A CHARITNÍ PLES VE VIMPERKU 

Jako každý rok i letos jsme pořádali bál. Museli jsme trochu přichvátnout, protože postní 

doba se hlásí už v polovině února. A tak nakonec byl domluven termín 5. 2. Zpočátku to 

vypadalo, že nebude žádný problém. Ale jak se blížil termín plesu, viděli jsme, že je 

málo účastníků. A to byl signál pro lanaření lidí. Měla jsem v úmyslu nakonec cuknout. 

Ale taky jsem byla odchycena a koupila jsem dva lístky. Říkala jsem si: „No, když 

nebude taťka chtít jít, aspoň to trochu zasponzoruji.“  

Když nastal večer, kdy mělo všechno vypuknout, taťka, jak se dalo čekat, nechtěl jít, 

ale moc se nebránil a nakonec jsme se dohodli, že se aspoň půjdeme kouknout.  

Hned jak jsme přišli, byl úvod - mažoretky. Holčičky do toho dávaly všechno, pocho-

dovaly ze vší síly, zvedaly kolínka až do pasu, točily suverénně tyčkami a tancovaly, jak 

mohly. Moc se líbily. 

Pak se ozvala kapela a začalo se tancovat. Co to vlastně v té hudbě je, že člověka tak 

omámí? I když si umiňuji, že zůstanu normální, melodie mě obejme a už klouže do dřeně 

kostí. Já pak jsem pohlcená hudbou, ale i můj muž a věřím, že i ostatní. Skupina hrála 

skvěle pod vedením Tomáše Tobiše. 

Pak byla tombola a losovalo se. Nejlepší cenu vyhrála Ilonka Marků, totiž domácí 

kino. A pak taky lyže, Marků se smáli, „jsou zase doma“. Ale obou cen se vzdala a dala 

je do dražby. Po krátké době vydražil televizi pan Jirsa a lyže se taky udaly. Tyto peníze 

jsou určeny pro o. Jaroslava do Čadu.  

Pak zase spustila kapela a nastal rej. Dokonce i had plul po sále, kdosi tam upadl…  

A chystalo se vyluštění kvízu. Ten se týkal vědomostí z kostela, skauta i běžného života. 

Vyhráli Kohoutovi, a sice čokoládový dort s beruškou.  

No a pak se zase hrálo a hrálo, až najednou byly dvě hodiny a kapela začala balit. To 

jsem sestupovala z těch hezkých míst do reálu. A tak je to dobře, přistávat zase zpátky. 

Viki Předotová  

STALO SE 

OHLÉDNUTÍ ZA KŘESŤANSKÝM PLESEM 

V pátek 5. února se konal již 15. křesťanský ples našich farností. Byl to krásný a pohodo-

vý ples v milé péči lažišťských farníků a patří jim za to dík! Velký dík patří také vám 

všem, kteří jste stáli u zrodu plesu, tehdy jako společenství mládeže prachatické farnosti. 

Díky patří i vám ostatním, kteří jste ples během uplynulých patnácti let podporovali jako 

organizátoři, moderátoři, zpěváci, sponzoři, dárci tomboly i jako pravidelní návštěvníci a 

ti, kdo se za ples modlili. Díky podpoře našich kněží je ples tradicí a jak řekl P. Pavel 

Šimák při půlnočním přípitku, ples je místem radosti. Díky Bohu za to, že můžeme i 

skrze ples nést jeden druhému RADOST, krásnou to vlastnost křesťana.  

Lenka Hanžlová, Prachatice 

 

JUBILEJNÍ  „KŘESŤANSKÝ PLES“ LAŢIŠTĚ 2010 
Chtěla bych se s vámi podělit o zážitky, které na čas naplňovaly nejen můj volný čas, 

ale i všech, kteří se jakkoli podíleli na přípravě „15.“ plesu. K jeho pořádání nás vícemé-

ně vyprovokovala Lenka Hanžlová, neúnavná to organizátorka a garant, v tom dobrém 

slova smyslu, všech dosud pořádaných plesů. Zpočátku jsme měli obavu, zda najdeme 
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potřebný počet nadšenců pro náš organizační tým. Nakonec se ukázalo, k mé velké 

radosti, že se nejen našlo dost pomocníků, ale navíc je to bavilo a po celou dobu nás 

spojoval cíl uspořádat ples, kde se budou bavit jak milovníci tance tak netančící. Podle 

dosavadních ohlasů se to snad podařilo a nás to o to více těší, že naše snaha nevyšla 

naprázdno.  

Poděkování za pomoc a vstřícný přístup patří především starostce naší obce Andulce 

Peckové, skupině, která si vzala na starost tombolu – Zdence, Pavle a Jardovi ze Žárov-

ny, Vendulce a Pavlovi s dcerkami, Marušce a Davidovi ze Dvorů, o výzdobu se 

s pečlivostí sobě vlastní postaraly Hanka a Mirka z Lažiště. Poděkování určitě patří panu 

farářovi Petru Hovorkovi, který se postaral o plakáty a propagaci vůbec, nesmím také 

zapomenout na obsluhu šatny paní Alenu a Evu, hasiče pana Josefa a Jana, všechny 

pekařky cukrovinek – Marušku ze Zábrdí, Vlastu a Marušku ze Švihova, Andulku 

z Lažiště a všechny dárce, kteří podpořili náš ples finančně i dárky do tomboly. Každý i 

sebelépe připravený ples by byl k ničemu bez návštěvníků, proto mně velikou radost 

udělal zájem příznivců z celého vikariátu. Pravou plesovou atmosféru přece dělají 

účastníci a ti byli naštěstí veselí a v hojném počtu, což je zásluha především prachatické 

farnosti.  

Co závěrem? Společný cíl, který na čas sblížil všechny organizátory, nám umožnil 

zažít pocit sounáležitosti, legrace a dobré pohody – pro mne osobně to znamená, že jsme 

schopni vytvořit prostředí, z kterého můžeme čerpat i pro dny další pro další aktivity. 

Bude na každém z nás, jak to dokážeme zúročit. 

Hana Koubová, Lažiště  

 

L etošní křesťanský ples se nesl v duchu vzpomínek na uplynulých patnáct let od 

prvního plesu, který byl zahájen v Lažištích. Všichni jsme byli potěšeni pestrým 

programem. Nejdříve zahájila ples Taneční škola Fíla z Vimperka krásným předtanče-

ním. Opět byla „Soutěž stolů“ a po vyhodnocení těch nejlepších jsme se všichni srdečně 

zasmáli u hrané pohádky „Královský kočár“. K tanci nám krásně vyhrávala kapela 

Doubravanka tak, že byla radost tancovat. Při krátké přestávce muzikantů jsme měli 

možnost shlédnout dvě tanečnice s cikánskými tanci a po půlnoci nás mile potěšily sestry 

Šímovy ze Strunkovic svým zpěvem. Pak následovalo ohlédnutí za prožitými plesy 

minulých let, kdy nás Lenka Hanžlová provedla za pomoci projekce krátkými sestřihy. 

Bylo to velmi zajímavé. Atmosféra v sále byla díky organizátorům velice příjemná a 

myslím si, že jsme se všichni cítili jako doma. 

Všem, kteří se podíleli na pořádání plesu, patří velké díky. Již teď se těšíme na příští 

ples. 

    Libuše Šrámková, Prachatice  

 

V e Farní knihovně v Prachaticích je k zapůjčení DVD z vysílání JVP Jana Voldřicha 

z 10. křesťanského plesu a díky Jendovi, Petrovi a Evičce z prachatického společen-

ství mládeže i DVD "Ohlédnutí za křesťanským plesem". 

 

S estry Šímovy srdečně děkují farnosti Lažiště za pozvání na ples. A nás všechny zvou 

na „své“ písně na webové stránce http://zalidovoupisni.webnode.cz  
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Vyúčtování  křesťanského plesu: 

Příjmy…………za vstupenky, tombolu, perníčky ……….. ……….38.840 Kč 

Výdaje…………pronájem sálu, hudba, topení……………………..16.023 Kč 

                           občerstvení pro hosty, účinkující, dekorace………..8.144 Kč 

Výtěžek z plesu, který bude použit k opravě fary Lažiště…………..14.673 Kč 

Doprava autobusem a ochranný svaz autorský byly hrazeny panem Petráškem – zednic-

tví Prachatice, kterému tímto děkujeme. 

 

Chcete se i vy podílet na přípravě Křesťanského plesu? Řekněte to svému knězi a příště 

se právě vy můžete stát jedním z organizátorů. 
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PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění 

Tříkrálové sbírky v naší farnosti. A to jak  

z řad dospělých tak i těch malých  

koledníků. Bůh vám všem žehnej.  

  Farníci ze Strunkovic nad Blanicí 

„Kurz péče o nemocné v kruhu 

rodinném“ 

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je usnad-

nit péči těm obětavým příbuzným a zná-

mým, kteří se rozhodli pečovat o svého 

blízkého doma, tedy v jeho nejpřirozeněj-

ším prostředí, ale obávají se, zda jim jejich síly budou stačit, zda vůbec péči zvládnou … 

Chtěli bychom takto pomoci i nemocným, aby mohli prožívat co nejvíce času v kruhu 

svých nejbližších, kteří o něj budou pečovat.  

Termíny nejbližších kurzů: 25.–26. květen 2010 

Náplní kurzu je: Sociální poradenství, duchovní potřeby, teoretická výuka a praktický 

nácvik péče o nemocného … 

Počet účastníků: 10 účastníků v jednom kurzu. Cena kurzu: 280,- Kč. Malé občerstvení 

zajištěno. Možnost obědů (cca 50,–Kč) a ubytování (100,–Kč).  

 

Bc. Lucie Protivínská, Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144,  

383 01 Prachatice, tel.: 388 311 726, mob.: 731 604 432,  

www.hospicpt.cz, email: vzdelavani@hospicpt.cz  

Akce s dětmi v Prachaticích 
 

neděle 7. 3. dětská mše od 915 h 

pondělí 8. 3. zdobení perníčků na faře od 15.30 do 17.30 příprava velikonočního trhu 

neděle 14. 3. po mši sv. v cca 10.15 před kostelem Velikonoční trh pro potřeby katecheze 

 

Květná neděle 28.3.od 9.15 dětská mše („kočičky“ s sebou)  

Velký pátek 2. 4. v kostele sv. Jakuba 

  - svátost smíření pro děti a mládež od 9.00  

  - křížová cesta pro děti a mládež od 9.30  
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Pozvánka na letní tábor 

Letošní tábor Lásky Hrad, který společně 

prožijeme jako každý rok v Hlásné 

Lhotě, jsme připravili v duchu desatera. 

Čerpali jsme z knihy Cesta do zlatého 

města polské spisovatelky Karoliny 

Rusz. Děti čeká během tábora velká 

životní cesta do nebe. Komu se podaří 

dojít až do Zlatého města? 

30  

RŮZNÉ 

Na setkání v létě v termínu od 15. do 23. 

července se těší Láďa, Kamila, Petr, Míša, 

Ečva, Kája, Verča, Bětka, Vítek a další.   

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám 

přispějí a podpoří tak dobrou věc. Díky nim 

můžeme dětem zpestřit program, nakoupit 

pomůcky apod. 

Občanské sdruţení DEMDAAL o.s.  

a letní tábor Cesta kolem světa 

Občanské sdružení DEMDAAL o. s. vzniklo počátkem roku 2010 a stojí za ním stejní 

lidé, kteří doposud organizovali letní tábory Římskokatolické farnosti Netolice. Navazu-

je na dlouholetou táborovou tradici v níž chce i nadále pokračovat a nově se chce orien-

tovat na další akce pro děti a mládež a pořádat je během roku.  

Budeme spolupracovat s Římskokatolickými farnostmi Netolice, Prachatice a Strun-

kovice nad Blanicí, budeme usilovat o to, aby veškerá naše činnost byla provázena a 

nesena modlitbou.  
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Většina z nás prošla táborovým společenstvím postupně jako děti, rádcové, vedoucí, 

kuchaři, technici… Neseme si v sobě nezapomenutelné okamžiky radosti, nadšení, 

dobrodružství, přátelství… Nechceme si je nechávat jen pro sebe, ale chceme je rozdávat 

dál.  

Zveme ke spolupráci všechny přátele, budeme vděčni za jakoukoli podporu a pomoc. 

Chceme společně 

drobnými, nepatrnými 

střípky skládat mozai-

ku velikého Božího 

díla. 

 O letošních prázdni-

nách pořádáme letní 

tábor pro děti a mládež 

v termínu 30.7.-9.8. 

2010 v chatkovém rek-

reačním objektu Odo-

lenka pod vrcholem 

Svatoboru na Sušicku. 

Tábor je určen pro děti 

od ukončené první 

třídy, horní věková 

hranice není omezena. 

Pro starší mládež je 

připraven samostatný 

program. Pokud byste měli zájem přihlásit své dítě, získáte podrobné informace a při-

hlášku na webových stránkách www.demdaal.cz a nebo můžete telefonicky kontaktovat 

R. Novákovou na čísle 728375786. 

P rvní víkend právě začínající postní doby (19. 2. 2001) jsme se s mládeží společně 

sešli na Ktiši. Prožívali jsme zde postní duchovní obnovu. Pozvání příjal i vzácný 

host, českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád. Pan biskup se nám v několika 

delších přednáškách snažil přiblížit tajemství postní doby, jejího prožívání a hlavě křest a 

vše, co s ním souvisí. Po přednáškách jsme se vždy rozdělili do několika skupinek a 

diskutovali jsme o probíraném tématu. Kromě moudrých slov s hlubokou myšlenkou 

jsme mohli slyšet i smích ale i ticho, které se rozprostřelo po domě ve chvílích tiché 

modlitby. Ve všech jistě zanechala hluboký dojem večerní hra, ve které se názorně 

promítal život se svými světlými i stinnými stránkami.  

A co jsme si z Ktiše přivezli domů a hlavně do svých srdcí? Křtem se z nás stává nový 

člověk, boží dítě, dostáváme nesmazatelnou pečeť a naději na podíl na nebeském králov-

ství, zříkáme se ducha zla a všeho, co s ním souvisí. O velikonocích budeme tento 

křestní slib obnovovat a máme před sebou krásných čtyřicet dní ve kterých se na něj 

máme možnost pořádně připravit. 

Ze Ktiše jsme všichni odjížděli se slibem, že se tu zase brzy uvidíme. 
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