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Svatý Vojtěch 
 

M ěsíc duben 

začíná v li-

turgii tak slavnost-

ně, že to víc ani 

nejde. 1. 4. je Zele-

ný čtvrtek. V die-

cézních katedrálách 

po celém světě se 

dopoledne scházejí 

kněží ke slavení tzv. 

„Missæ chrismatis“ 

– mše sv., při které se světí oleje pro 

udělování svátostí a obnovují kněžské 

sliby.  

Večer pak, slavením mše sv. na památ-

ku Večeře Páně, začíná Velikonoční tri-

duum (třídení) utrpení, smrti a zmrt-

výchvstání Pána Ježíše. 2. 4. je Velký pá-

tek, den přísného postu, 3. 4. Bílá sobota a 

4. 4. slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží 

hod velikonoční. To je největší svátek ce-

lého roku. Slavíme ho celý týden, až do 

následující neděle (tzv. velikonoční oktáv).   

Po jeho skončení pokračuje doba 

velikonoční. Je to období mystagogie – 

hlubšího uvádění nově pokřtěných do 

tajemství Krista a jeho mystického těla, 

církve. My, kteří jsme byli pokřtěni už 

dříve, spolu s nimi rozjímáme o Kristo-

vých velikonočních darech křtu, eucharis-

tie a společenství církve, abychom na nich 

měli stále hlubší účast. Při mších svatých 

čteme úryvky z evangelia podle Jana: 

nejprve ze třetí kapitoly Ježíšův noční 

rozhovor s Nikodémem o potřebě znovu se 

narodit z vody a z Ducha svatého (křest), 

pak ze šesté kapitoly „eucharistickou 

řeč“ (eucharistie) a nakonec z desáté 

kapitoly o ovčinci, dobrém pastýři, dveřích 

k ovcím, atd. (společenství církve). Ve 

druhé polovině velikonoční doby znovu 

promýšlíme Ježíšova slova při Poslední 

večeři. Přitom stále čteme také úryvky ze 

Skutků apoštolů, abychom si připomněli, 

jakou radost prožívali první křesťané 

z Kristova zmrtvýchvstání a s jakým 

nadšením zvěst o něm šířili všude kam 

přišli.   

 

Z novu se začínají slavit svátky svatých. 

Do konce měsíce jsou ale jen dva: 

23. 4. svatého Vojtěcha a 29. 4. svaté 

Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, 

spolupatronky Evropy. Svátek svatého 

evangelisty Marka letos připadá na neděli, 

proto se vynechává, a jinak jsou jen samé 

nezávazné památky. Na Velký pátek si 

připomeneme 5. výročí smrti Božího 

služebníka papeže Jana Pavla II., kterého si 

všichni ještě dobře pamatujeme.  

V našem vikáriátu máme památný, 

zdaleka viditelný, kostel sv. Vojtěcha na 

Lštění. Nejen proto je pro nás sv. Vojtěch 

patronem tohoto měsíce. 

Narodil se okolo roku 956 na Libici, 

v rodovém sídle Slavníkovců, posledních 

mimopřemyslovských českých knížat. 

V dětství hodně churavěl. (Matně si vzpo-

mínám, jak nám jako dětem babička 

z Bohumilic říkávala básničku o malém 

Vojtíškovi Slavníků, který umírá, jeho 

maminka slibuje Panně Marii, že když se 

uzdraví, bude knězem, a na to se stane 

zázrak ...). Byl předurčen k duchovnímu 

stavu, proto v 16 letech odjel na tehdy 

slavnou školu v Magdeburgu, kde strávil 

devět let pod otcovským vlivem arcibisku-

pa Adalberta. Jeho jméno pak přijal při 

biřmování, a všude mimo střední Evropu je 

znám právě pod ním. V roce 981 se vrátil 

do Čech a jako podjáhen působil v řadách 
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pražského kapi-

tulního kněžstva. 

Po smrti biskupa 

Dětmara byl zvo-

len jeho nástup-

cem. Pro jeho 

volbu mluvila 

nejen bezúhon-

nost, ale i urozený 

původ a podpora 

císaře Oty II. 

Vyhovoval i Pře-

myslovcům. Bis-

kupské svěcení 

přijal z rukou me-

tropolity, mohuč-

ského arcibiskupa 

Willigise, v roce 

982, v den svátku 

sv. apoštolů Petra 

a Pavla. 

Už předtím se 

v Itálii seznámil 

se sv. Maiolem, opatem burgundského 

kláštera v Cluny (na stránkách našeho 

časopisu jsme se s ním nedávno setkali 

v souvislosti s poutí do Compostely). 

Nadchl se pro „clunyjskou“ reformu, která 

směřovala v obnově a prohloubení duchov-

ního života, a začal ji uskutečňovat ve své 

diecézi. Nenašel však pochopení u kněž-

stva, které nežilo příliš mravně, a jeho úsilí 

skončilo nezdarem. Když se dostal do 

sporu i s knížetem Boleslavem II., rozhodl 

se se souhlasem arcibiskupa-metropolity 

Prahu opustit. Uchýlil se do kláštera 

benediktinů v Římě na Aventinu a stal se 

členem jejich komunity.  

Pro Čechy to znamenalo mezinárodní 

ostudu. Proto netrvalo dlouho a do Říma 

přišlo poselstvo vedené jeho někdejším 

učitelem Radlou, aby ho přimělo k návratu 

do diecéze. I papež Jan XV. ho o to žádal. 

Vzal tedy s sebou několik spolubratrů-

benediktinů a oklikou přes Mohuč a Cáchy 

(kde se osobně setkal s budoucím císařem 

Otou III.) se vrátil do Prahy. Pro své 

spolubratry založil 14. ledna 993 se sou-

hlasem knížete Boleslava II. v Břevnově 

klášter, který existuje dodnes.  

Po počátečních úspěších se proti němu 

opět zformovala opozice, a tak již v roce 

994 znovu z Čech odešel a už se nikdy 

nevrátil. Odebral se do svého kláštera na 

Aventinu, kde byl s radostí přijat. 

Velkou ranou pro něj bylo vyvraždění 

jeho příbuzných na Libici vojsky Bolesla-

va II. v předvečer svátku sv. Václava v roce 

995. Zachránili se jen tři: bratr Radim byl 

s ním v Římě a nejstarší bratr Soběslav 

pobýval v Polsku u Boleslava Chrabrého. 

Zdrcený Vojtěch si vyžádal dovolení 

papeže i svého metropolity v Mohuči, aby 

směl odejít jako misionář k pohanským 

Prusům. Zprvu mu ho nechtěli dát, ale 

potom oba svolili. Cestou se zastavil u své-

ho přítele císaře Oty III. a vykonal pouť po 

některých důležitých poutních místech ve 

Francii. Misie skončila jeho mučednickou 

smrtí. 23. dubna 997 byl pohany přepaden, 

spoután a proboden kopími. Uřízli mu 

hlavu, nasadili ji na kůl a křepčili kolem ní. 

Kníže Boleslav Chrabrý pak jeho tělo 

vykoupil zlatem a dal je slavnostně pohřbít 

v Hnězdně. 

V roce 1039 vtrhlo do Polska české 

vojsko pod vedením knížete Břetislava I.  

a jako nejcennější kořist si odneslo světco-

vy ostatky. Čechové se tenkrát zavázali 

následovat ideál sv. Vojtěcha, odřekli se 

všech zlořádů a bludů, které za svého 

života potíral, a vykonali tak jeho symbo-

lické usmíření s českou zemí, kterou kdysi 

pro neshody musel opustit. Pohřbili ho 

v katedrále sv. Víta na pražském hradě, 

jejímž je dnes (se sv. Václavem) spolupat-

ronem.  

P. Pavel Liška 
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K ostel sv. Vojtěcha ve Lštění, zdaleka 

viditelný na jednom z vrcholků táhlého 

hřebene na rozhraní Prachaticka a Vimperska 

v nadmořské výšce bezmála 900 metrů, je jedním 

z nejvýše položených farních kostelů v oblasti Šumavy a 

již po staletí oblíbeným poutním místem. Už v 17. století je 

v různých verzích doložena pověst, že se tu údajně kdysi 

zastavil sám sv. Vojtěch, druhý pražský biskup (982 – 997). Podle podání prý tento 

světec vysvětil další dva starobylé kostely v nepříliš vzdáleném okolí – sv. Petra a Pavla 

ve Starých Prachaticích a sv. Jiljí 

v Blanici u Bavorova. V letech 1947 a 

1997 se svatovojtěšský chrám ve Lštění 

stal jedním z hojně navštívených zasta-

vení při pouti ostatků sv. Vojtěcha po 

naší vlasti u příležitosti kulatých výročí 

jeho mučednické smrti. 

Nejstarší písemná zmínka o místě 

samotném pochází z r. 1352. Již tehdy 

neslo název Sanctus Adalbertus – Svatý 

Vojtěch, kterého se mezi lidmi v okolí 

dodnes užívá. Pojmenování osady Lštění 

je rovněž doloženo v historických 

pramenech z druhé poloviny 14. století. 

Fara u kostela sv. Vojtěcha poblíž Lštění 

existovala již před r. 1367, kdy sem byl ustanoven za faráře Heinlin z Příbrami místo 

dosavadního kněze Jakuba. Patronát ke kostelu a faře vykonávala místní pozemková 

vrchnost (drobná šlechta z Libotyně, poté mj. Rožmberkové, Novohradští z Kolovrat, 

Eggenberkové, Schwarzenberkové). Po většinu novověku byl spojen s držbou panství 

Vimperk. 

Z pohusitského období chybějí 

doklady, že by zdejší fara byla 

pravidelně obsazována. Jediný 

dokument z r. 1618 hovoří o tom, že 

místní farář Florián Fridrich Kaleph 

Prerovinus přijal faru ve Strunkovi-

cích nad Blanicí, kde o rok později 

rukou vojáků tragicky zahynul. 

V průběhu 16. století u kostela sv. 

Vojtěcha prokazatelně sídlilo 

několik nekatolických poustevníků. 

KOSTELY NAŠEHO VIKARIÁTU 

 Kostel sv. Vojtěcha ve Lštění 
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Nějaký čas tu strávil náboženský myslitel Matěj Poustevník, původem kožišník ze Žatce, 

který r. 1519 odsud odešel do Prahy. Roku 1521 tady po mnoha letech poustevnického 

života zemřel šlechtic Jan Popovský z Bezejovic, o čemž vypovídá jeho náhrobník, 

druhotně vsazený do zdi chrámové lodi. V 17. a 18. století se u kostelní chalupy udržo-

valo – a r. 1690 se spolu s kostelnictvím jakožto služebností na novou chalupu přeneslo 

– pojmenování poušť (poustevna). Jejímu obyvateli se říkalo poustevník, i když byl třeba 

ženatý a ve farnosti zastával kantorskou 

službu. 

V pobělohorském období zůstávala svato-

vojtěšská farnost dlouho bez duchovního 

pastýře. Z počátku si sem kněze zjednávali 

pouze jednorázově pro poutní bohoslužby. 

V letech 1655 až 1666 tu přisluhoval farář 

z Bohumilic a po krátkém mezidobí trvale 

farář z Vimperka. Nemožnost zajištění 

odpovídající duchovenské péče o farníky pro 

velkou vzdálenost a také rozvoj poutního 

místa podnítily obnovu fary r. 1718, farář 

nastoupil r. 1720. V letech 1720 až 1787 

spravoval i sousední farnost Šumavské Hoštice. Po smrti doposud posledního svatovoj-

těšského faráře P. Josefa Lence, oblíbeného kněze a malíře-samouka, který zde působil 

v letech 1938 až 1985 a odpočívá na místním hřbitově, sem dojíždějí kněží z okolí. 

V současnosti je farnost spravována ze Čkyně. Kromě Lštění do ní patří Dachov, Dvo-

rec, Libotyně, Mojkov a Radhostice. Osada Lštění tvoří součást obce Radhostice. 

 

P rastarý původ, spojený tradicí s osobou světce, a poloha na jednom z vrcholů lesna-

tého hřebene jako by předurčovaly kostel sv. Vojtěcha za poutní místo. Doložitelně 

od poloviny 17. století přicházeli věřící jednotlivě i v procesích prosit za vláhu pro 

úrodu, utíkali se sem ve svých potřebách a starostech. Tehdy se tu konaly pravidelné 

bohoslužby pouze čtyřikrát ročně, ale všechny měly charakter poutí. Po redukci počtu 

svátků (1753) se ustálily dvě poutě, které se obvykle přeložené na následující neděli drží 

dodnes – velká pouť na svátek sv. Vojtěcha jakožto titulárního světce (23. dubna) a malá 

pouť na Nanebevzetí P. Marie (15. srpna). Především o jarní pouti se tu s Bohem i se 

svými bližními setkávají věřící z široka daleka. Toto krajové poutní místo v minulosti 

navštěvovali nejen obyvatelé sousedních farností, ale putovala sem řádná procesí i 

z Prachatic, z Vimperka, z Volyně nebo až od Strakonic. Ještě počátkem 20. století 

neváhali věřící podstoupit čtyři až pět hodin namáhavé chůze a stejně dlouhá byla i 

zpáteční cesta. Některé obce tu nechávaly sloužit votivní mše, při nichž si jejich obyvate-

lé vyprošovali Boží požehnání a ochranu ode všeho zlého. Kromě většiny Čechů sem 

docházeli i Němci, pro které se od poloviny 18. století konalo zvláštní kázání. 

     Poutě se výrazně odrazily také v podobě tohoto místa. Tehdejší dobré hmotné zázemí 

kostela (pozemky – na přelomu 17. a 18. století bylo na nich postaveno několik chalup, 

les, tzv. železné krávy), příjmy od poutníků (prodej malých svíček a voskových obětin, 

milodary peněžité i naturální) a dobré hospodaření se zádušními prostředky v režii 
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patronátního úřadu vytvářely předpoklady pro investice 

stavební i do vybavení, ale podílely se též na zajištění 

místního faráře. 

     Srdce poutního místa tvoří kostel sv. Vojtěcha na okraji 

osady Lštění. Jeho malý, úzký a temný předchůdce asi 

z druhé poloviny 13. století zaujímal zhruba plochu součas-

ného presbytáře, sakristie a přilehlé kobky. Místo zasvěcené 

Bohu ke cti sv. Vojtěcha spoluvytvářela úcta mariánská a 

k českým zemským patronům. Kolem r. 1700 se v kostele 

nalézaly tři oltáře, pulpit místo kazatelny a vedle věžičky 

v jeho severozápadním nároží kruchtička, kam byl pořízen 

varhanní positiv. Kromě prosté hřbitovní zdi obklopoval 

kostel na jižní, východní a na malé části severní strany 

klenutý ambit. Využíval se především při poutích – pro 

bohoslužby, kázání, zpovídání i jako útočiště před nepřízní 

počasí. Uprostřed jeho východní části stála od r. 1680 kaple, 

jejíž oltářní obraz představoval P. Marii Klatovskou (1687, 

tj. dva roky před církevním schválením!) a výjev v nástavci 

Seslání sv. Ducha (pouť na pondělí svatodušní). Po stranách 

této kaple byly zřízeny oltáře sv. Vojtěcha a s názvem V Emauzích (pouť na pondělí 

velikonoční). Později byla do ambitu přesunuta stará prostá 

kazatelna. Povětrnosti vystavený ambit byl v 19. století 

zrušen a někdejší kaple upravena v márnici. 

     Ve třicátých letech 18. století se projednával způsob 

úpravy sešlého kostela sv. Vojtěcha, aby lépe vyhovoval 

potřebám farnosti i poutního místa. Podle jednoho z návrhů 

schwarzenberského stavitele F. Fortina měl kostel kromě 

drobné přístavby po celém obvodu obkroužit ambit. Před-

nost se však dala zvětšení kostela o klenutou loď a věž, 

resp. s výjimkou nynější 

sakristie novostavbě dle 

projektu architekta A. E. 

Martinelliho, která v letech 

1739 až 1741 vtiskla chrámu 

současnou podobu. Po dokončení jej o svatovojtěšské pouti 

r. 1743 vysvětil prachatický děkan a okrskový vikář P. 

Matěj Schulpach. Do chrámu se pořídilo i nové zařízení, 

dochované do současnosti, mj. kazatelna (1747) a tři oltáře, 

které zhotovil Josef Muck a štafíroval Josef Putz, oba z Č. 

Krumlova (1755/6). K hudebnímu doprovodu posvátných 

obřadů doposud slouží varhany, které postavil Václav 

Pantoček z Dačic (1743/4), druhé nejstarší na Prachaticku. 

Především o poutích se tu odedávna provozovala kvalitní 



 

 

chrámová hudba, při níž 

vypomáhali muzikanti 

z širokého okolí. Nejnověji 

chrám sv. Vojtěcha prošel 

rozsáhlými  opravami 

v letech 2002 a 2003. Po 

jejich dokončení jej 

o svatovojtěšské pouti 

v dubnu 2004 znovu vy-

světil P. Prokop Siostrzo-

nek OSB, převor-administrátor 

Arciopatství sv. Markéty a sv. Vojtěcha 

v Praze – Břevnově. 

     Z návrší západně od kostela, odkud snad sv. 

Vojtěch před dávnými časy požehnal české zemi, vystupuje kaple Nanebevzetí P. Marie 

(1668), v níž se o tomto svátku sloužila poutní mše sv. a u které dodnes probíhají mari-

ánské pobožnosti. 

     Za silnicí jihozápadně od kostela sv. Vojtěcha se rozkládá areál fary. Byla postavena 

v letech 1716 až 1718 a opatřena nutným hospodářským zázemím. 

Již v první polovině 17. století doložitelně patřila k areálu poutního místa studnice 

pod svahem jižně od kostela. Stavba na způsob kaple zakrývala pramen, z něhož se 

podle jedné pověsti občerstvil sv. Vojtěch. 

Současná kaple sv. Vojtěcha u Dobré vody 

pochází z r. 1725. Místní faráři označovali 

v 18. století vodu z pramene za léčivou a 

užitečnou. Roku 1721 byla do matriky 

zaznamenána výpověď Vojtěcha Bernase, 

sedláka z Vísky u Dobrše, který se před 

devíti lety působením této vody po vykona-

né pobožnosti zázračně uzdravil z očního 

neduhu a dvakrát ročně sem chodíval 

poděkovat za obdrženou milost. Zvláště 

o svatovojtěšské pouti si zde lidé omývali 

oči, aby je nebolely. Vedlejší rybníček na 

někdejší farské louce byl jako sádka pro potřeby faráře vybudován ve třicátých letech 18. 

století. 

      

N emálo umělců již načerpalo u sv. Vojtěcha a v okolní malebné šumavské krajině 

inspiraci k tvůrčí práci. Za jiné se sluší připomenout klasiky naší literatury Jana 

Nerudu či Adolfa Heyduka. Ve svatovojtěšském kostele se natáčely záběry svatby pro 

film Božská Ema. Obrazovou přílohu výročního sborníku Svatý Vojtěch na Šumavě 

(1947) včetně umělecké rekonstrukce podoby starého kostelíka vytvořil akad. malíř Cyril 

Chramosta z Husince. Postavu sv. Vojtěcha na jižní fasádě kostela při poslední generální 
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opravě podle grafiky Michaela Floriana namaloval pan Jindřich Boška z Vlachova Březí. 

     V podlaze lodi kostela se poblíž schodu do presbytáře částečně pod kobercem ukrývá 

náhrobník faráře P. Františka Adama Hlaváče (†1743), duchovního pastýře, který 

podlehl nákaze při službě svým ovečkám. Na přilehlém hřbitově mnozí zamíří ke hrobu 

faráře P. Josefa Lence, od jehož úmrtí uplyne 1. května 2010 již čtvrtina století. Mezi 

svými krajany očekává slavné z mrtvých vzkříšení i významný český historik PhDr. 

Josef Hanzal, CSc. (1934–2002), který barokní přestavbě svého milého svatovojtěšského 

chrámu věnoval hodnotný odborný článek.  

     Do nádherné šumavské krajiny citlivě zasazené poutní místo na první pocit upoutá 

svojí krásou a také domácky srdečným rázem bohoslužeb. Mše sv. se tu nyní sloužívá 

pouze poslední neděli v měsíci. Jinak se koná bohoslužba slova. Skrovný hlouček milých 

duší se v teplejším období roku rozrůstá o ty, kteří cíleně i mimoděky zavítají do těchto 

končin. Zdejší jarní hlavní pouť je však již po staletí vyhlášenou v širokém okolí. Půvab-

ný svatovojtěšský kostelík se zaplní do posledního kousku místečka, ale vládne tu Duch 

pokoje. Těšíme se na setkání s Pánem i s Vámi u sv. Vojtěcha ve Lštění při poutní mši 

sv. v neděli 25. dubna 2010 od 10.30 h, kterou bude sloužit P. Mgr. Adolf Pintíř, gene-

rální vikář českobudějovické diecéze. 

Sp. 

 

Výběr z literatury: 

J. Hanzal: Stavba barokního kostela ve Lštění. Jihočeský sborník historický 50, 1981, s. 157–165;  

F. Mareš – J. Sedláček: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém od pravěku  

do polovice XIX. století. Díl 38. Politický okres Prachatický. Praha 1913, s. 127–132; P. Stuchlá, Z dějin 

poutního místa sv. Vojtěcha ve Lštění. Vlastivědný sborník Muzea Šumavy 5 (Historie-místopis-literatura), 

2001, s. 62–92; táž, Krajová poutní místa Lomec, Skočice a Lštění v první polovině 18. století. In: 300 let 

poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci. Vodňany 2005, s. 23–44; táž, Náhrobník v podlaze kostela sv. 

Vojtěcha ve Lštění aneb Kněžské putování P. Františka Adama Hlaváče (1696–1743). Zlatá stezka 15, 2008,  

s. 70–92; Svatý Vojtěch na Šumavě. Sborník vydaný k oslavě 950. výročí smrti sv. Vojtěcha. Prachatice 1947. 

 



 

 

V I Z I T K A 

 

Narozena (kdy, kde): 1970 v Brně 

Sourozenci: 1 sestra, 3 bratři 

Původní povolání:   

všeobecná sestra 

Profese (věčné sliby): 1992 vstup do kongregace, 1999 věčné sliby 

Předchozí působiště: Charitní domov pro řeholnice, Město Albrechtice, okr. Bruntál 

Současné působiště: Hospic sv. J. N. Neumanna Prachatice 
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Jaký pocit u Vás převažoval, když jste se 

dozvěděla o své nominaci do celorepubli-

kové soutěže Sestra roku 2009? 

Rozhodně ne kladný pocit. I když je to 

povzbuzení a projev vděčnosti od vedení a 

spolupracovníků, možná  projev Boží 

přízně, prožívala jsem v sobě rozpor, 

bránila se i odmítala. A co mi běželo 

hlavou? To, že mi stačí, že se máme 

v kolektivu rádi, že i já smím vnímat tuto 

lásku…, že chci zůstat ve službě ve skrytu, 

že přece nemusím být za to někde oceňo-

vána…Takové a podobné negativní pocity. 

 

Kdy jste se dozvěděla o tom, že jste postou-

pila do finále? 

Před vánočními svátky. Paní organizátorka 

si myslela, že mi dá dárek. 

Místo vděčnosti jsem do 

telefonu povzdechla. 

 

Vítězky v jednotlivých 

kategoriích (sestra 

v nemocniční a am-

bulantní péči, sestra 

v sociální péči, sestra 

ve výzkumu a vzdě-

lání, sestra mého 

srdce) byly vyhlá-

šeny 25. února 

na slavnostním 

g a l a v e č e r u 

v Paláci Žo-

fín na Slo-

vanském ostrově v Praze. Mohla byste nám 

přiblížit atmosféru a zákulisí celé akce? 

My finalisté jsme se sjížděli kolem poledne 

a celé odpoledne jsme měli příležitost se 

seznámit, vzájemně se povzbuzovat, 

probíhalo focení, generální zkouška, 

setkání s Ester Janečkovou a Janem 

Rosákem a ostatními pořadateli. Bylo při-

praveno občerstvení. Odpoledne i večer 

jsme prožívali v radostném duchu, srdečné 

atmosféře. Přišla nám zazpívat Monika 

Absolonová a Karel Gott.  

 

Vyhrála jste cenu veřejnosti Sestra mého 

srdce. Cenu Vám předával prof. MUDr. 

Jan Pirk, Dr.Sc., přednosta IKEM,  

k Vašim prvním gratulantům patřila 

ministryně zdravotnictví Dana 

Jurásková, herečka Táňa Fische-

rová, večerem provázeli Ester 

Janečková a Jan Rosák…

Netočila se Vám z tolika 

celebrit kolem Vás hlava? 

Cítila jsem zvláštní pocit 

odevzdanosti, nesena modlit-

bou ostatních, a v modlitbě 

jsem prosila, aby se Bůh sám 

oslavil, a tak jako by po mně ta 

sláva sklouzávala. Prožívala 

jsem vědomí, že se tím Bůh 

sám nějak oslavuje, dává 

mi odvahu, sílu, že 

smím být tím malým 

nástrojem, vydávat svě-

NA NÁVŠTĚVĚ U 

  S.M. Anežky Anny Polehlové, vítězky 
soutěže Sestra mého srdce 



dectví jemu i hospicové myšlence, že sama 

ze sebe bych nic nebyla. Za vše vděčím 

Boží milosti, zázemí spolusester a celému 

týmu hospice… a jistě mnoha dalším lidem 

a přímluvám našich zemřelých pacientů. 

 

Měla jste vůbec možnost poznat blíže 

ostatní finalistky? Pokud vím, většina 

z nich byla z významných pracovišť ve 

velkých městech. Jak se mezi nimi cítila 

řádová sestra z provinčních Prachatic? 

Ano, měla jsem možnost poznat trochu 

blíže i ostatní finalistky, byly jsme spolu 

celé odpoledne. Prožívaly jsme to vše, jako 

by to asi prožíval každý - se všemi těmi 

obavami a pocity, které k takové výjimeč-

né chvíli patří. Vzájemně jsme se sdílely 

nebo se jen vnímaly, povzbuzovaly se 

lidsky, ale i duchovně, přály jsme to jedna 

druhé. Byl to pro mne silný zážitek lid-

skosti, společně prožitého svědectví. 

V koutku duše jsem přála všem, aby porota 

už nemusela nic vybírat, všechny by si to 

zasloužily… 

 

V prachatickém hospici pracujete téměř od 

jeho uvedení do provozu. Pamatujete si 

ještě na své první pacienty, které jste 

doprovázela v jejich posledních chvílích 

života? 

Ano, i když jsem ještě nebyla v pracovním 

poměru, docházela jsem za nimi do hospi-

ce. První pacient přijel 2. listopadu 2005, 

původně se chtěl jen podívat, ale pak se 

rozhodl, že zůstane. Byl to lékař rentgeno-

log, křestním jménem Jan Nepomucký. 

Někteří z nich se mi do srdce zapsali víc, 

jiní méně, nebo už jsem zapomněla, ale oni 

jistě ne a věřím, že máme u Pána velkou 

armádu přímluvců. 

 

Stále se usmíváte a šíříte kolem sebe 

atmosféru klidu a pokoje. Opravdu neexis-

tuje nic, co by Vás dokázalo (třeba i jen 

vnitřně) rozzlobit? 

Ale existuje, také vnitřně zápasím, utíkám 

do ticha, abych si u Pána ulevila, našla sílu 

jít dál, získala vyrovnanost. 

 

Mohla byste nám prozradit něco o své 

rodině a místě, odkud pocházíte? 

Pocházím z vesnice od Brna. Rodiče nás 

vedli odmalička k víře. Je nás pět souro-

zenců – tři bratři a jedna sestra. Kmotřenka 

je řeholnice ve světě. Teta maminky byla 

dominikánkou, již zemřela. Sestra mého 

dědečka byla boromejkou, zemřela ve 33 

letech na tuberkulózu. Světlem a posilou 

nám byli kněží a dobří lidé. 

 

Kdybyste měla za všechny sestřičky, 

ošetřovatelky a ostatní personál prachatic-

kého hospice vyslovit nějaké tajné přání, 

čeho by se týkalo? 

Snad nemohu mít větší přání, než aby nad 

naším hospicem a vzájemnými vztahy stále 

bděla Boží prozřetelná láska a naši svatí; 

aby zde našli domov, přijetí a pomoc lidé, 

kteří bolestně zakoušejí svoji bezmoc 

v těžké nemoci, aby mohli důstojně a 

šťastně odejít Domů a přimlouvat se za 

nás… 

Zpracovala Marie Horová 

Zveme vás na  

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY  

souboru historických hudebních nástrojů MUSICA DA CHIESA,  

v němž účinkují P. Jaroslav Konečný  a Tomáš Najbrt. 

Koná se v neděli 18. dubna 2010 v 19:00 ve farním kostele Narození Panny Marie  ve Vodňanech. 

Více o souboru najdete na www.musica-da-chiesa.cz 
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Od Limoges ke Garonně 

Na poutníka teď čekala jedna z nejúnavnějších částí cesty. Francouzský jihozápad je 

převážně rovinatý, pořád je vidět daleko dopředu a cíl jako by se nepřibližoval. Stále 

jen jít a jít, několik set kilometrů. A přece i tady je několik zajímavých míst, na 

kterých stojí za to se zastavit.  

Město Limoges existovalo už v římských dobách, jmenovalo se Augustoritum. 

Křesťanskou obec v něm založil sv. Martial, jeho první biskup. Podle jednoho 

životopisu, který však vznikl až v 11. století, ho tam poslal sám sv. Petr. Jeho autor, 

mnich Adhémar de Chabannes, ho dokonce ztotožňuje s dítětem, které vzal Ježíš do 

náručí, když poučoval apoštoly, že mají být jako děti, jinak nevejdou do nebeského 

království (srv. Mt 18, 2–5), a s chlapcem, který měl pět chlebů a dvě ryby, které 

Ježíš rozmnožil, aby nasytil početný zástup lidí na poušti (Jan 6,9). Pravděpodobněj-

ší je, že sv. Martial žil a působil až někdy ve 2. polovině 3. století. Nad jeho hrobem 

vyrostlo benediktinské opatství, které se v roce 1063 připojilo ke clunyjskému 

sdružení klášterů. Od 12. století se specializovalo na tvorbu slavných limogeských 

emailů a na konci 18. století proslulo také výrobou porcelánu.  Během Velké fran-

couzské buržoazní revoluce bylo zničeno. Katedrála je zasvěcena sv. Štěpánovi. Sv. 

Martial prý ji založil na místě původního pohanského Jupiterova chrámu. Současná 

stavba však pochází až ze 13.–16. století. Město je hrdé i na svého rodáka, malíře-

impresionistu Pierra-Augusta Renoira.  

Asi 35 km odtud na jih míjí poutník pevnost Châlus, při jejímž obléhání v roce 1199 

zahynul slavný anglický král Richard I. Lví srdce, účastník III. křížové výpravy do 

Palestiny.  

Další cesta vede podél řeky Dronne. V místě zvaném Brantôme řeka obtéká útes a 

vytváří meandr. Tam žili od starověku ve skalních slujích poustevníci. V roce 769 

tam Karel Veliký zřídil benediktinské opatství a svěřil mu vzácnou relikvii, ostatky 

sv. Sicaira. To prý byl Herodův voják, který se zúčastnil vraždění nemluvňátek 

v Betlémě. Hrozná událost v něm zanechala tak silný dojem, že se později obrátil a 

stal se křesťanem. Zda je to pravda či ne, těžko vědět. V každém případě tu poutník 

měl příležitost rozjímat o počátcích 

Spasitelova pozemského života. 

Opatství dnes už neexistuje, v budo-

vě sídlí radnice. 

Nedaleko odtud je Périgueux, správní 

středisko kraje Périgord. Jeho historie 

sahá až do pravěku. Ve starověku 

tam stála keltská osada, později ji 

obsadili Římané. Evangelizátorem 

kraje byl sv. Front. Dnes už o něm 

téměř nic nevíme. Snad žil v 1. sto-
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Z vláštní skupinou v životě naší církve jsou 

rodáci, respektive bývalí farníci, kteří 

z různých důvodů opustili svoji rodnou farnost, nicméně k ní mají stále vřelý a osobní 

vztah. V našem vikariátě jsou to především bývalí farníci němečtí, kteří museli odejít 

před více než půl stoletím a tedy většinou ve věku velice mladém. Přesto si vztah 

k rodnému kostelu uchovali po dlouhá deseti-

letí, a když to bylo již možné, svoji touhu 

přetavili do nezištné pomoci. Neobešla se bez 

nich snad žádná oprava kostela a svou pílí a 

tvrdohlavostí dokázali mnohdy nemožné. 

A tak nám mohou být vzorem nejenom tím, že 

dokázali najít cestu ke smíření a v drtivé 

většině velice přátelsky spolupracují se součas-

nými farníky, ale i láskou k rodné hroudě, což 

se dnes již tak moc nevidí. Tam, kde si jich 

váží, jsou opravdu přínosem, i když se ve své 

bývalé farnosti ukáží často jen jednou za rok, 

při poutní slavnosti. Živý vztah k rodnému kostelu se však vyskytoval i v minulosti, jak 

dokazují například zápisy ve farních kronikách z 19. století, kdy šumaváci, kteří nalezli 

svůj nový domov za oceánem, posílali finanční dary či materiální pomoc rodné farnosti. 

Bylo by však chybou vidět přínos bývalých rodáků pouze v přísunu peněz na opravu 

kostela. Ten, kdo jejich společenství pozoruje s otevřenýma očima, se může opravdu 

mnohému naučit a mnohé si pro svůj život, a to nejenom farní, odnést. Stačí se jen dívat. 

Jaroslav Pulkrábek 

PŘEDSTAVUJEME 

letí, snad později. Legenda vypravuje, že měl dar bilokace, tzn. schopnost být současně 

na dvou místech. (V této souvislosti si vzpomínám na jednu příhodu z doby komunismu, 

kdy ještě na kněžské schůze povinně chodíval církevní tajemník: jeden z kněží si stěžo-

val, co má práce, že by potřeboval dar bilokace. A pan tajemník úplně bezelstně prohlá-

sil, ať si dá písemnou žádost a bude mu udělen!). Sv. Front byl považován za ochránce 

proti hadímu uštknutí. To bylo pro svatojakubské poutníky moc důležité, a tak si nedo-

volili se u jeho hrobu nezastavit. Časem nad ním vyrostla krásná katedrála. V 19. století 

ji do současné podoby přestavěl architekt Paul Abadie. Když pak o něco později stavěl 

slavný kostel Sacré-Coeur v Paříži na Montmartru, byla mu inspirací. Dnešní poutníci 

rádi navštíví také Muzeum du Périgord, které vlastní jednu z nejrozsáhlejších sbírek 

pravěkých artefaktů ve Francii. 

Posledním místem, na kterém se dnes zastavíme, je Bergerac na březích řeky Dordogne. 

Světovou slávu mu získal Cyrano. I když člověk, který byl předlohou Rostandova 

hrdiny, skutečně žil, středověcí poutníci o něm ještě nevěděli. Pomodlili se v kostele sv. 

Jakuba a pokračovali dál na jih. Možná se i posilnili na cestu pohárem vína. Bergerac je 

totiž nejlepšími světovými značkami tohoto moku proslulý. V cestě jim nyní stála velká 

překážka: Garonne, největší řeka francouzského jihu. A do Pyrenejí to pořád bylo ještě 

daleko. 

P. Pavel Liška 
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STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 
 Guy Gilbert 

 O dětech a výchově 

Když jsem pod vánočním stromečkem našla tuto knihu, s povzdechem 

jsem si řekla: „další kniha o výchově“. Jenže „ouha“, po jejím prolisto-

vání mě okamžitě zaujaly krátké kapitolky proložené konkrétními 

příběhy dospívajících a jejich okolí. Guy Gilbert, populární francouz-

ský vychovatel delikventní mládeže, kněz, který se mladým věnuje více jak čtyřicet let, 

na stránkách knihy daruje rodičům svazek rad k výchově dětí. 

Také si kladete otázky: Jak vychovávat děti ve světě, kde se všechno mění? Jak nastolit 

rodičovskou autoritu a předávat základní hodnoty? Jak se postavit k dospívání a probou-

zení sexuality u dětí? Jak jednat ve vztahu k televizi, internetu apod.? Autor odpovídá a 

zkušenost muže, s láskou pečujícího o mladé lidi, je cítit z každé řádky. Nechybí nadhled 

a humor. Např. na straně 24 se dočtete, jak ze svého potomka vychovat delikventa, cituji: 

„...okamžitě mu všechno dejte; nikdy mu neříkejte ,ne‘, to by ho traumatizovalo; hlavně 

nešetřete společnost, v níž žije, dělá mu náramně dobře, když vidí, že je všechno pitomé, 

idiotské, zbytečné a rozkladné; nedávejte svému potomkovi žádnou mravní nebo du-

chovní výchovu, nechte na něm, aby si zvolil, co mu vyhovuje, až na to bude mít věk…“ 

Na str. 52 se autor obrací na prarodiče, cituji: „…Žasnete nad jejich způsobem vyjadřo-

vání? Poslouchejte je. Naučte se jejich slova. A čas od času jim sem tam nějaký ten 

šťavnatý výraz z jejich slovníku přeberte. Máte čas, tak toho využijte. Když ho dokážete 

věnovat vnoučatům, má cenu skryté pokladnice, z níž budou čerpat při každém setkání. 

Kéž by byla bezedná…”  

Vřele doporučuji k přečtení, neodejdete s prázdnou. 

PS. Doporučuji ještě jednu knihu, kterou v loňském roce vydalo Karmelitánské naklada-

telství: „Já tě snad přetrhnu!“, s podtitulem „Bydlí s námi puberta“. Napsal ji Denis 

Sonet, který se léta věnuje poradenství a duchovnímu doprovázení manželských párů.  

Lenka Hanžlová, katechetka 
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RUBRIKA MLÁDEŽE 

LIFE UPDATE 

Kdo se nám vybaví pod tímto pojmenováním? Známe Jana Neu-

manna nebo si třeba  vzpomenete na otce Damiána, působícího v 19. stol. 

na Ostrově malomocných, či 

Matka Tereza a její Misionářky 

lásky. Mnozí též podporujete  

P. Jaroslava, misionáře v Čadu. 

Moc mne potěšilo, když jsem se 

mohl setkat s P. Romanem 

Musilem, působícím na Haiti, a 

to dokonce dvakrát – naposledy 

o prázdninách, když zavítal do 

Vlachova Březí. Jaké je setkání 

s takovým člověkem? Především 

pocítím jeho zvláštní radost, 

vycházející z Boží blízkosti, 

pokoru a přitom obrovskou 

odvahu sloužit obyčejným lidem 

tak daleko od nás. Je tak užiteč-

né se s misionářem setkat! Vždycky mě napadne: jak se asi cítí, když přijede sem 

k nám? Jak je to hluboký kontrast – patříme přece mezi bohaté země. Ve všech směrech 

ale nejsme bohatí. Jeho farníci mají třeba větší radost ze života než my, i když těžce 

okopávají svoje kamenité políčko… 

Jak je to s naší ochotou pomoci? Kolik našich kamarádů, spolupracovníků či příbuz-

ných nevěří v nic a nikoho? A proč? Modlíme se za ně, prohodíme s nimi pár slov, když 

je potkáme, sejdeme se s nimi na chatě či v restauraci? Neodsuzujeme lidi, zvláště ty 

které jsme nikdy neviděli, prosíme za ně Boha? Vidíme kolem sebe lhostejnost? Cítíme, 

že každý člověk je Božím tvorem? To mohou být naše misijní úkoly!  

V dnešní době vidíme, co se děje na druhém konci světa, můžeme různě podporovat 

potřebné. Stírají se mnohé rozdíly mezi národy, o to víc pak vynikají diktatury, které 

ještě přežívají – kde i tam křesťané bojují každý den o svou víru. Někdy vnímáme 

špinavou politiku velkých států, sledující jen ekonomické zájmy… Co to znamená pro 

nás? Jako křesťanům nám není jedno, co se ve světě děje, ale zároveň musíme začít i  

u sebe: i my máme být misionáři, apoštoly v našem prostředí, kde žijeme – je to úkol 

všech křesťanů (Mt 5, 13–16).  

 

tip na web: Podívejte se na stránky misijního řádu Oblátů Panny Marie Neposkvrně-

né, kteří působí po celém světě. www.oblati.cz 

 

Jan Šrámek ml. 

M I 
S I 

O N
 Á

 Ř
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U ž na začátku postní 

doby jsi třeba musel 

panu faráři přidržovat misál, 

když žehnal popel, určený 

k označování hlav věřících. Také závěr doby postní a první dny Velikonoc od tebe 

vyžadovaly větší míru asistence (= pomoci) vašemu knězi. Na Zelený čtvrtek při zpěvu 

Sláva na výsostech Bohu jsi mohl zvonit kostelními zvonky, aby se pak mohly odmlčet 

až do noci Vzkříšení. (Víš, kde se vzalo rčení, že zvony odlétají do Říma?) A na závěr 

bohoslužby ministranti se svícemi doprovázeli kněze s eucharistií k předem připravené-

mu místu. A ještě jsi pomohl panu kostelníkovi či paní kostelnici opatrně sundat plátno  

z hlavního oltáře. Třeba ti vysvětlil(a), proč se to všechno dělá. 

 

N a Velký pátek vás, ministranty, kněz určitě poprosil o ještě 

větší ztišení než obvykle. Pak jste vyšli ze sakristie a 

možná jste všichni ulehli tváří k zemi. Klečet jsme zvyklí, ale se 

symbolem ležení tváří k zemi se setkáváme pouze v tento den. 

(Nebo také při obřadu svěcení jáhnů, kněží a biskupů.) Další 

zvláštností tohoto dne je to, že při nasloucháním slovům z evan-

gelia spíše sedíme, než abychom stáli jako obvykle. Evangelium 

je mnohem delší, používá se pro něj výraz pašije, a někdy jsou 

tyto pašije zpívané. Proč máme najednou sklon biblický text 

podložit notami, když si jindy vystačíme s pouhým předčítáním?  

 

Ž e se na Velký pátek vzdává úcta kříži, je pochopitelné. Ale 

proč je tento kříž nejprve přikryt plátnem a teprve se postup-

ně odhaluje? Z kříže se plátno sundavá, ale na oltář se naopak 

vrací jeho přikrývka, aby se mohla přinést eucharistie. Na Velký 

pátek kněz neproměňuje chléb a víno v tělo a krev Kristovu, 

proto nikdy neříkej, že se slaví „velkopáteční mše“. Správný 

název je „Památka umučení Páně“. 

 

C o vše se dělo při sobotní (veliko)noční vigilii, to zde vyjmenovávat nebudu. To si 

raději se svým ministratským kamarádem sepište, připomeňte si všechno, co jste 

prožili, a zkuste o tom popřemýšlet. Musí se zapalovat oheň? Copak by nestačilo rovnou 

zapálit velikonoční svíci, paškál? Proč musí zaznívat tolik biblických úryvků, copak si to 

člověk může zapamatovat? Jaký je rozdíl křestní bohoslužby, když máme v kostele koho 

křtít a když mezi sebou nikoho takového nemáme? Proč se paškál ponořil do vody? 

Kolikrát během vigilie zaznělo aleluja? 

 

T oho, co nás o Velikonocích doprovází za symboliku, je veliké množství, možná až 

příliš veliké. Proto je dobré, aby ses nesnažil porozumět všemu hned a najednou. 

Ale už nyní se můžeš rozhodnout, kterým z velikonočních symbolů se necháš oslovit za 

rok. A už nyní si o tomto symbolu můžeš začít zjišťovat vše potřebné. 

P.H. 

SLOVO MINISTRANTŮM 

  PŘÍLIŠ MNOHO SYMBOLŮ? 
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P. JANA JANOUŠKA 

 

Svatovojtěšská pouť 25. 4. 2010 ve Lštění u Vimperka 
 

Poslední dubnová neděle v našem prachatickém vikariátě bývá spojována s první jarní 

šumavskou poutí ve farním kostele svatého Vojtěcha ve Lštění. Jedná se o jeden z nejvýše 

položených farních kostelů českobudějovické diecéze, ne-li dokonce dnes nejvyšší. Jeho 

nadmořská výška je 902 m/n.m. A přestože současná farnost je víceméně „mrtvá“,  

o svatovojtěšské pouti je každoročně cílem mnoha poutníků, a to nejen z blízkého okolí, 

ale i z míst mimo naši diecézi. 

Právě zde, jak hlásá tradice, stanul svatý biskup Vojtěch už před více než tisíci léty, když 

se vracel z pouti do Říma. Podle dávné staré pověsti ze skály, na níž stojí památná 

mariánská kaple, žehnal celé české zemi, která byla láskou jeho srdce a jejíž celou 

třetinu spatřil svým zrakem z této hory. Jeho biskupské ruce se prosebně upínaly k nebi 

s prosbou za tuto zemi, drahou a milovanou. Dodnes připomíná tuto událost svatovojtěš-

ská kaplička – studánka s pramenem vody. (Bohužel kaplička je ve špatném stavu a na 

její opravu nejsou finanční prostředky.)  

Připomenout chci i velké duchovní postavy naší církevní historie XX. století, které prošly 

naším poutním kostelem. Byl to pražský světící biskup Dr. Msgr. Antonín Eltschkner, 

významný teolog, vězeň komunismu, dominikán P. Silvestr Braito, další „mučedník“ 

totality, pozdější arciopat břevnovský Anastáz Opasek, samozřejmě všichni diecézní 

českobudějovičtí biskupové. Dnes už jen nejstarší farníci si pamatují na slavné přivítání 

Chceme-li dnes oslovit faráře (tedy dnes 

již povětšinou jen administrátora), 

zvolíme nejčastěji oslovení „otče“ a v ho-

voru pak používáme latinský ekvivalent „pater“. Ti dříve narození však užívají tituly 

jako velebný pán, důstojný pán a podobně. Jenže i tady platí jistý řád, který různé tituly 

přiřazuje konkrétním funkcím. Tak faráři přísluší oslovení „důstojný“ či „veledůstojný 

pán“. Kaplan má právo na „velebného“ či „důstojného pána“ a děkan či vikář na „vysoce 

důstojného pána“. 

Biskup je pak titulován jako „excelence“ a kardinál „eminence“. Jestliže titulatura 

29. pražského arcibiskupa Lva Skrbenského zněla: 

Jeho eminence, nejdůstojnější pán, Lev kardinál Skrbenský z Hříště, svaté církve 

římské titulu u sv. Štěpána kardinál-kněz, z milosti Boží a prozřetelnosti Apoštolské 

stolice svaté kníže - arcibiskup pražský, primas český, rozený český a přeslavných 

diecézí bamberské, míšenské, řezenské a pasovské legát, metropolita Čech, věčný 

kancléř obojí fakulty theologické pražských universit, doktor posvátné theologie, prelát 

vždy věrné kapituly svatovítské, etc., etc., jeden z jeho nástupců, 34. pražský arcibiskup, 

užíval již mnohem skromnější titulaturu: Jeho eminence, ThDr. František kardinál 

Tomášek, arcibiskup pražský a primas český. 

Jaroslav Pulkrábek 

HOMILIE 

ZNÁME SVOU CÍRKEV? 
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lebky sv. Vojtěcha při jeho putování Čechami v r. 1947. Bylo krátce po nejstrašnější 

válce dějin. Lidé přišli poděkovat a slavit. Skromnější, ale rovněž velkou duchovní 

událostí bylo uvítání ostatků sv. Vojtěcha v nedávné době v r. 1997. Nebudu se zmiňovat 

o životě a díle sv. Vojtěcha, poněvadž to je předmětem dalšího článku z pera spolubratra 

P. Pavla Lišky. 

Vážení čtenáři, svatý Vojtěch, jak víme, zpečetil svoji víru mučednickou smrtí. I my, kteří 

vyznáváme, že Ježíš je Pán, jsme povoláni k tomu, abychom svým životem svědčili 

o Kristu. Pán nežádá od nás mučednickou korunu. Ale položme si, bratři a sestry, každý 

ve svém nitru otázku: Dokázal bych já, podobně jako svatý Vojtěch, položit život za 

svého Pána? Vždyť tolikrát jsme již zklamali, i když šlo o mnohem méně než o život. Jak 

se tedy nechá odstranit dějinná nespravedlnost a nevěrnost našich předků vůči sv. 

Vojtěchovi? K tomu vede jen jediná cesta. Totiž žít důsledně Kristovo evangelium. Vždyť 

to právě už učil sv. Vojtěch. V současnosti to znamená rozejít se s novopohanskými prvky 

života, bezuzdnou honbou za majetkem, penězi, požitkářstvím, bažením po moci a slávě, 

otroctvím peněz, obecně tolerovanou manželskou nevěrou, odmítáním homosexuálních 

praktik, manipulace s lidskými zárodky, zabíjení nenarozených dětí. To je současný 

Vojtěchův odkaz pro nás. Vždyť on byl skutečným stavitelem mostů mezi lidmi. Je veliká-

nem evropského významu. Chtěl a usiloval o jednotu Evropy na křesťanském základě. 

Víru šířil pokojnou cestou a své přesvědčení zpečetil vlastní krví. 

 

Velký papež blahé paměti Jan Pavel II. řekl: 

„Kudy procházejí světci, 

tam s nimi prochází Bůh!“ 

 

A já dodávám, Lštění je tím místem. Proto Vás zvu ke svatému Vojtěchu na pouť v neděli 

25.4.2010, kdy v 10.30 hod. budeme slavit eucharistickou oběť s naším generálním 

vikářem P. Adolfem Pintířem. V sobotu předtím připutují pěšky ke svatému Vojtěchu 

mladí se svými kněžími z prachatického vikariátu. Všichni jste očekáváni a srdečně 

vítáni! 

Svatý Vojtěchu, oroduj za nás! 

AD „SOUTĚŽ“AD „SOUTĚŽ“AD „SOUTĚŽ“   

S outěžní úkol z předchozího čísla časopisu JP byl zřejmě náročný, do uzávěrky 

nedošla žádná odpověď. Takže pro úplnost prozradíme, že na obrázku byl 

(severozápadní) portál děkanského kostela Nanebevzetí P. Marie v Netolicích, resp. 

hlavní vchod, vyfotografovaný z okraje předsíně. 

K atedra filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích a Česká křesťanská akademie České Budějovice zvou na přednášku 

PhDr. Ludmily Ourodové (NPÚ Č. Budějovice) „Barokní obrazové cykly vyprávějí 

o životě světců“. Koná se 29. 4. 2010 od 17.00 h v posluchárně č. 3 v přízemí TF JU, 

Kněžská 8, České Budějovice. 
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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?“ 

...svatost, oběť života. Ten, který bdí nad našimi rodinami, naší farností a městem. 

 

Hedvika Říhová, Prachatice 

 

 

Jana N. Neumanna si velice vážím. Je pro mě vzorem hlavně tím, že přestože to byl 

obyčejný, nenápadný a malý člověk, dokázal tím, že následoval Boha, vykonat veliké 

věci. 

Dokonce mám to štěstí, že zrovna ulice, kde bydlím, nese jeho jméno, a tak kdykoliv 

někde vyplňuji svoji adresu, si jej vlastně stále připomínám. Těší mě, že i blízký hospic 

nese jeho jméno a zahrada kolem hospicu se sochou sv. J. N. Neumanna je přístupná pro 

nás všechny.  

Někdy, když se mi nechce chodit pořád stejnou cestou ráno do práce, udělám změnu 

(musím sice vyjít z domu o něco dříve) a projdu právě skrz zahradu hospice. Je zde klid 

a možnost k rozjímání. Právě zde se v duchu modlím a obracím k sv. J. N. Neumannovi. 

Myslím na všechny lidi, kteří v hospici mohli prožít poslední chvíle života, na ty, kteří 

zde právě jsou, aby Bůh pamatoval na jejich utrpení a pomáhal jim ho unést, a pak 

vzpomenu i na ty, kteří v budoucnu v tomto hospicu budou, i za lidi, kteří jim zde posky-

tují své služby, a prosím J. N. Neumanna o přímluvu. Pak ještě vzpomenu na svou 

rodinu a lidi, o kterých vím, že přímluvu a pomoc potřebují. Takto v modlitbě a myšlen-

kách dojdu do práce a hned cítím, že jsem v radosti a odevzdání více připravená na to, co 

mi přinese nový den. 

 

 Jana Kaňková, Prachatice 

 

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

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

ticích. 
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DOPORUČUJEME 
KNIHA O KAMENNÝCH BOŢÍCH MUKÁCH 

 

Již krátce před vánočními svátky roku 

2009 představilo veřejnosti českobu-

dějovické pracoviště Národního 

památkového ústavu nově vydanou 

publikaci Kamenná boží muka 

v jižních Čechách a přilehlé Moravě, 

jejíž autorkou je odborná pracovnice 

této instituce Zdenka Paloušová. 

Kniha vytváří dvojici s prací Pavla 

Hájka Zděná boží muka v jižních 

Čechách, jež vyšla o půl roku dříve. 

     V úvodní kapitole se autorka 

vyjadřuje k možnostem rozlišení, 

srovnání a datace kamenných božích 

muk, která představují jeden 

z nejstarších druhů hmotných křesťan-

ských památek mimo liturgické 

objekty. V následujících kapitolách 

probírá boží muka pozdně gotických a 

gotizujících tvarů, jež se tvaroslovím 

vázala k činnosti rožmberské stavební 

huti v souvislosti s novostavbami  

a přestavbami kostelů na přelomu 15. 

a 16. století, nebo z něho vycházela. 

Dále se zabývá božími mukami typů renesančních, barokních a 

božími mukami z 19. a 20. století. Poloha celkem 405 objektů 

včetně těch, které se během terénního výzkumu již nepodařilo 

nalézt, je zanesena do mapové přílohy. Kvalitně reprodukovaná 

barevná fotodokumentace zachycuje aktuální stav památek. Někdy 

ji doprovázejí i historické snímky, příp. kresby. 

Kamenná boží muka jsou typická pro příhraniční oblasti, 

osídlené v minulosti obyvatelstvem německého jazyka, což 

v důsledcích bohužel přineslo i nenahraditelné ztráty v málo 

příznivých dobách po 2. světové válce, rovněž tak kvůli nápadu 

trestné činnosti po uvolnění hranic v nedávné době. Jak autorka 

v úvodu připomíná, během dlouholeté přípravy dospěla se svými 

spolupracovníky k téměř opačnému postoji při ochraně božích 

muk před odcizením, nežli býval ten, aby se neuvádělo místo jejich 

výskytu. Podle jejích zkušeností je naopak zapotřebí tyto jedinečné 

prvky křesťanské krajiny i jejich lokality přesně popsat a přesvědčit 

širokou veřejnost o výjimečnosti a také o společenské nutnosti ochrany této součásti 

našeho kulturního dědictví – směrovky ukazující Vzhůru. 
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Z Prachaticka je zastoupeno celkem 57 objektů (za jeden počítaje i tři tesané křížové 

cesty), z nichž pět bohužel již ze svého stanoviště nenávratně zmizelo a jeden je náhra-

dou za svého odcizeného předchůdce. Většina pochází z 19. a 20. století a typologicky 

vytváří na Volarsku a Vimpersku ucelený soubor. Nejhustěji jsou kamenná boží muka 

rozeseta v okolí Volar, jihozápadně od Záblatí a podél spojnice Strážného a Horské 

Kvildy. Mnohem starší pozdně gotická boží muka, která svým provedením možná 

souvisejí s obnovou a přestavbou chrámu sv. Jakuba v Prachaticích na přelomu 15. a 16. 

století, se dochovala v Záblatí a dvoje v katastru vesnic severovýchodně od Prachatic. 

Troje se nacházejí v oblasti mezi Netolicemi a Němčicemi. 

Autorka své poznatky předkládá čtivým jazykem a s nadšeným zaujetím pro předmět 

výzkumu provádí čtenáře krajinou ponejvíce v širším pásu při jižní hranici současného 

Jihočeského kraje, který ve svém východním cípu zasahuje až na historické území 

Moravy. Za některými památkami tohoto druhu jej zavede i do vnitrozemí, zejména tam, 

kam až kdysi dosahovala rožmberská doména. Až by leckdo zalitoval, že se mu krásná, 

ale nelehká a neskládná knížka nevejde do batohu. Může z ní však načerpat bohatou 

inspiraci pro jarní či prázdninové putování – příjemné pro tělo, ale užitečné hlavně pro 

duši. 

Kniha je završením jedné, ale i počátkem další etapy putování za kamennými božími 

mukami. Její závěr v sobě nese výzvu – k poznávání, ke spolupráci, ke vzájemnému 

sdílení i k následování. 

           Sp.  

…a co to vlastně je? 
V okénku určeném pro Diecézní centrum mládeže se často objevují informace  

o „animátorech“ a v poslední době také o „Škole partnerských vztahů“. Není jistě na 

škodu připomenout, co je podstatou těchto aktivit, které nesou punc systematické práce a 

prohlubování poznatků a zkušeností v požadovaných oblastech. 

Kurz pro animátory probíhá již několik let a má za sebou již 5 uzavřených cyklů. 

Odehrává se i v dalších diecézích či společenstvích (např. Salesiáni dona Bosca). Cílem 

je vytvořit podmínky k tomu, aby se účastník mohl rozvinout jak v osobním životě 

z víry, tak ve schopnosti pomáhat v tomto rozvoji druhým lidem, především ve vlastní 

farnosti či společenství. Příprava se koná jak na poli teoretickém (úvody do problematiky 

Bible, Katechismu, duchovního života, pedagogiky, psychologie atd.), tak na poli prak-

tickém (postupné zapojování do příprav programů či podporovaná tvorba). Kurz trvá  

2 roky, přičemž každý rok čítá 5–6 setkání na víkend. 

Animátor je tedy člověk, který podněcuje, oživuje či podporuje činnost v oblasti 

setkávání různých (věkových i sociálních) kategorií lidí. Nejedná se pouze o mládež,  

i když právě zda se zatím tento výraz vžil nejvíce. 

Škola partnerských vztahů je v naší diecézi novinkou tohoto roku. Jedná se o jedno-

letý kurz (5 víkendových setkání), během kterého se mladí seznamují s problematikou 

vztahu mezi mužem a ženou. Cílem je ukázat velkou hodnotu nejen osobní identity 

jedince a manželství, ale také upozornit na úskalí partnerských vztahů a možnosti pre-

vence či řešení obtížných situací.  
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Ve spolupráci s Diecézním centrem pro rodinu a se zkušenými manželskými páry tak 

chceme pomoci mladým lidem vhodně se připravit na život v dnešní době, která je 

v oblasti partnerských vztahů velmi zmatečná. Kurz je určen těm, kdo již nějaký vztah 

rozvíjejí i těm, kdo jsou bez partnera. 

Roman Dvořák 

Čím je pro nás modlitba?  
aneb duchovní obnova P. Romana Dvořáka v Prachaticích 

 

O víkendu 5.–7. března se uskutečnila již druhá ze tří plánovaných duchovních obnov 

otce Romana, která byla tentokrát zaměřena na široké téma modlitby.  

Každý z věřících má jistě s modlitbou své zkušenosti, každý z nás už o ní něco četl či 

slyšel a každý z nás ji doma nějakým způsobem praktikuje. Přesto, nebo spíš právě proto 

nám toto téma má stále co říct. 

Pokusím se nyní ve stručnosti vyzdvihnout několik bodů, které mě na víkendovém 

semináři oslovily. Otec Roman začal tím, že nadnesl otázku, nad kterou jsme mohli 

hlouběji přemýšlet ještě doma z pátku na sobotu, otázka zněla: „Jak vnímám modlitbu? 

Z jaké části je to pro mě úkol a povinnost a z jaké dar?“ Podotýkám, že žádná z odpovědí 

není správná, či špatná. Nicméně kolikrát si večer uvědomím, že jsem si ještě dnes 

nečetla z Písma a že bych měla se jít pomodlit. Bůh přitom touží po naší přítomnosti, 

hledá nás, a my jako bychom se před ním skrývali (Gn 2,15). Uvědomila jsem si, jak 

vzácná je mi Boží přítomnost i to, že kdykoli se na něj obrátím, je se mnou. Je to  

v podstatě naše volba, jak často za den se rozhodneme být s Bohem nebo bez něj a zda i 

my toužíme stát se před ním „darem úplným a ustavičným“. 

Ne vždycky se nám ale na hlubší modlitbu dobře soustředí, a tak bychom, jak  

P. Roman připomenul, měli naší modlitbě dát také ten správný čas i prostor, a pokud se 

nám i přesto „nedaří“, je důležité uvědomit si, že vytrvalost v modlitbě se již mnohým 

před námi vyplatila (1Sam 1,9–19; 1Sam 2,1–10). 

Podle slov otce Romana „ve chvíli našeho početí nás Bůh pozval i k vztahu s ním“.  

A odkud můžeme čerpat inspiraci pro tento vztah? Z Božího slova, z tradice, ze svátostí 

a liturgie, z individuální či společné modlitby, v prosbách, díkách i chválách… Důležité 

je také zamyslet se nad tím, pro jakou modlitbu jsem povolán a za koho nebo za co se 

mám více modlit. Nikdy bychom ale neměli zapomínat, že jde o rozhovor, a nenechat 

převládnout naše slovo nad Božím. Jako v rozhovoru s přítelem, i v modlitbě dávám 

Bohu příležitost, aby mi odpověděl na to, co mu říkám. 

Daly by se zmínit ještě mnohé z myšlenek, které nám otec Roman nabídl k rozjímání, 

ale i tak se mi „krátký“ článek o duchovní obnově rozlezl do neplánované délky. Přesto 

bych ale ještě ráda podotkla, že neméně důležitá jako přednášky pro mě byla i teorie 

uvedená v praxi, a to v možnosti adorace a svátosti smíření, účastí na dvou mších nebo 

modlitbou růžence.  

A na závěr otázka, která provázela celou duchovní obnovu: „Je pro nás modlitba jen 

prostředkem dosažení nějakého cíle nebo také způsobem našeho života?“ 

 Magda Smetanová 
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N a letošní postní duchovní obnovu se nás sešlo ve spole-

čenství na faře hodně. Otec Roman charakterizoval 

modlitbu jako dar, pozvání a možnost, jak navázat vztah s Bohem. Jde o to tento vztah 

udržovat, prohlubovat a rozvíjet. Rozvíjet i za okolností, když se nám nedaří a vymlou-

váme se, že nemáme čas. Zkoušejme kromě známých modliteb zařazovat své vlastní 

modlitby, i když je to někdy těžké. Prosme Ducha sv. o pomoc. 

V Bibli se o modlitbě mnohokrát hovoří, ve Starém zákoně, žalmech i evangeliích. 

Modlitba by měla být pro věřícího způsobem života, jak se co nejvíce přiblížit Bohu. 

Boží slovo napovídá, že bychom měli začínat chválami a díky, teprve pak formulovat 

prosby. Zvláštní význam má modlitba ve společenství věřících v kostele. Jsou ovšem 

STALO SE 
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různé způsoby modlitby, někdy docela krátké, které jsou součástí našeho každodenního 

života. Otec Roman doporučuje vyhledat tiché místo, kde se můžeme soustředit a vyma-

nit se z rušivých vlivů. 

Ježíš uzdravil deset malomocných. Jen jediný mu poděkoval. Nepodobáme se 

v našem pozemském životě někdy těm zbylým devíti? 

A chválami nešetřeme. Často si ani neuvědomujeme, co pro nás Bůh průběžně dělá, 

jak se k nám sklání. Když už jsme bezradní, ztišme se, pokusme se soustředit a mysleme 

na něj beze slov. V adoraci se tento způsob mimo jiné doporučuje. 

Přimlouvejme se za své blízké v modlitbě, nezapomínejme na mládež, učitele, kněze, 

nemocné, zemřelé a politiky. Modleme se i za své nepřátele. Buďme v modlitbě vytrvalí 

a trpěliví, zvláště v případě růžence. Bůh nás odmění, nečekejme, že hned, respektujme 

jeho vůli. 

Duchovní obnova otce Romana, spojená se mší sv. za všechny přítomné, hluboce 

zapůsobila a poskytla nám poučení a rady, jak se modlit lépe a účinněji, jak se 

v modlitbě radovat. Budiž mu za to vysloven dík a Pán Bůh zaplať! Zůstávejme 

v modlitbě stále s Bohem. 

Mgr. Jan Holec 

P ři postní duchovní obnově jsme se mohli zamyslet nad tím, zda modlitba je pro nás 

víc radostí nebo povinností. Uvažovali jsme nad modlitbou jako prostředkem (vztah 

k Bohu i lidem, vyprošení darů pro sebe i ty druhé) a životním stylem (dělat vše před 

Boží tváří). Připomenuli jsme si důležitost času i místa pro modlitbu. Jistě, modlit se lze 

všude a někdo z toho možná vyvodí 

závěr, že není třeba chodit do kostela. 

Kdo ovšem došel k tomu, že se dokáže 

modlit i v kině, kostela si váží. Nevím, 

zda bych se dokázala modlit v kině, ale 

myslím si, že k modlitbě nás mohou 

inspirovat třeba televizní zprávy. 

Modlitba je také dar pro službu. Všichni 

se můžeme a máme přimlouvat za druhé. 

Přitom můžeme objevit nějaký specifický 

dar – nějaký problém vezmeme za svůj a 

obzvláště jej přinášíme Bohu ve svých 

přímluvách. Stává se i to, že v nějaké 

oblasti jsme častěji vyslyšeni (uzdravení, 

vysvobození…) 

      Když Adam zhřešil, skryl se v křoví. 

To je obraz našich útěků před Bohem. To 

křoví máme v sobě. Postní doba je 

jedinečnou příležitostí opustit své vnitřní 

křoví a svůj vztah s Bohem obnovit. 

Romana Bilderová 
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P atřím k těm, kteří za svého raného mládí byli vždy nešťastní, když museli ráno na 

mši a nemohli se dívat na pohádky v televizi. Postrádala jsem smysl sezení v lavici a 

poslouchání pána v černé sukni. Navíc jsem si nemohla dát ani nohu přes nohu jako 

pravá dáma a prostě celé to byl promarněný čas. 

Když už mi bylo o trochu víc, dostala jsem se do společenství mladých, vyrazila jsem 

na setkání s papežem do Říma, putovala na Svatou Horu a do Tábora a okusila jsem to 

pravé žití víry... Tato doba se silně dotkla mého srdce a změnila můj pohled na svět. Už 

jsem si nedokázala život bez modlitby a pravidelného setkávání s Kristem představit…

Vždy jsem prahla po bezprostředním kontaktu s mladými, po adoracích a večerech 

společného sdílení... 

Po nějaké době jsem začala pracovat, učit, zpívat a mít stále méně času na všechny a 

na vše… Každý z nás to určitě známe. Neslyšíme žádné odpovědi na naše prosby, díky, 

přání…, kde nic tu nic… Sedíme na mši a přemýšlíme, co je třeba ještě dojednat, dodě-

lat, přepracovat, přepsat… 

Pak jsem uslyšela o možnosti víkendové duchovní obnovy s P. Romanem. Zrušila 

jsem tedy všechny aktivity, které by mi mohly zabránit v účasti, a v pátek po mši jsem se 

usadila v pohodlí farního sálu. Mluvilo se o modlitbě a o její síle. Také o tom, že je 

normální, že Bůh mlčí a my máme pocit, že se snažíme úplně zbytečně. Že nejsem 

jediná, kdo má občas problém se při modlitbě soustředit a kdo má vlastně problém si ten 

čas najít a kdo prostě nemá na Boha čas. 

Sobota byl pro mě den D. Předjednala jsem svou účast u zpovědi, kterou jsem 

v posledních měsících velmi zanedbala, a šla se modlit do kaple růženec s ostatními… 

Po třetím desátku jsem se rozhodla překvapit otce Romana, překonala jsem svůj strach a 

absolvovala ve farní učebně to nejúžasnější setkání. Připadala jsem si jak marnotratný 

syn, spíše tedy dcera... Pochopila jsem, že to nebyl Bůh, kdo neposlouchal a neodpoví-

dal… 

Vypůjčila bych si slova otce Petra z dnešní mše. Neměli bychom zapomínat na svátosti a 

měli přistupovat k přijímání eucharistie, vůbec totiž nezáleží na tom, jak moc jsme hříšní 

či svatí... 

Přeji nám všem v postní době otevřené srdce a oči a náruč pro přijímání světla ze všech 

stran. 

   Martina Pivoňková 

Víkend na Ktiši 
 O víkendu 12. 3.–14. 3. 2010 se opět sešlo 17 dětí z Volar, Mlynářovic, Prachatic, Bě-

lečské Lhoty, Chocholaté Lhoty, Vlachova Březí a Dvorů v Diecézním centru života 

mládeže na Ktiši, aby spolu prožily víkend na téma: Tíha hříchu a úleva odpuštění. 

      V pátek večer, po večeři, seznamovacím programu a krátké procházce večerní Ktiší, 

se děti kreativně zapojily do příběhu O ztraceném synu a milosrdném otci (Lk 15, 

11–32). Potom setrvaly před Nejsvětější svátostí v adoraci. 

      V sobotu po snídani děti krásně ozdobily pomocí malování a koláže krabičky, které 

budou sloužit pro následující víkendy k úschově a přepravě drobného dekoračního a 
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tvořícího materiálu (pastelky, štětce, barvy, bavlnky, korálky, tvořící vosky apod.). 

Potom vyrazily na místní kopec, kde začalo bobování, stavění sněhuláků, koulování, 

zkrátka zimní radovánky. Po obědě pak byla siesta, při které mohly děti odpočívat, 

vzájemně se poznávat (to byl úkol na večerní program), hrát si. Poté některé děti 

(převážně chlapci) odešly opět na kopec a některé (dívky) se pustily do dalšího tvořeníč-

ka. Tentokrát tvořily z plátkového barevného vosku velikonoční ozdoby. Po návratu 

chlapců z bobování následovalo témátko. Nejprve jsme se všichni sešli v kapli, kde byly 

připraveny různé kameny. Každý jsme si vybrali nějaký kámen (nebo i dva, tři) a dali do 

batůžku, který jsme od té doby nesundali ze zad. Kameny byly symbolem našich hříchů 

a trápení. Potom jsme se rozdělili na tři skupiny a každá skupina měla svým způsobem 

prožít, co je to hřích, jaké má následky, jaká je tíha hříchu (což někteří, kteří si nandali 

hodně, nebo velké kameny, opravdu cítili). Potom přijel P. Josef Sláčík z Prachatic, kdo 

chtěl, měl možnost přijmout svátost smíření a kamenů z batůžků se zbavit. Ostatní, 

převážně chlapci, tvořili z vosku ozdoby. Potom následovala mše sv. Při úkonu kajícnos-

ti jsme postupně přicházeli před oltář, hromada kamenů se zvětšovala a batůžky se 

odlehčovaly. Po mši sv. následovala večeře a po večeři večerní program. Děti si již 

během dne utvořily dvojice a měly za úkol zjistit o tom druhém co nejvíce informací. 

Nyní přicházeli před „komisi“, která měla posuzovat, zda se opravdu spolu znají, zda 

o druhém ví a zda mohou dostat „zelenou kartu“ k pobytu, nebo je to jen fingované. 

Některé otázky byly opravdu záludné, dvojice odpovídala odděleně, někdy to vypadalo, 

že se ta dvojice ani nezná, ale nakonec to vše dobře dopadlo a všech 9 dvojic dostalo 

povolení k pobytu. 

      V neděli jsme se zúčastnili farní mše sv. a po ní, po balení, úklidu, několika spole-

čenských hrách a obědě jsme se rozjeli do svých domovů. 

      Fotografie z víkendu můžete vidět na www.farnostvolary.estranky.cz 

       

      Karel Falář, Volary      

V  neděli 13. března se po mši svaté  

v Prachaticích uskutečnil Velikonoč-

ní trh a následující neděli také ve farnos-

tech Strunkovice nad Blanicí, Husinec a 

Lažiště. Díky dětem i dospělým 

dárcům bylo opravdu co nabídnout.  

Děkujeme vám všem, kteří jste si 

velikonoční výrobky zakoupili, a tím 

přispěli na katechezi a akce s dětmi ve 

vikariátu. Výtěžek z trhu bude použit 

na Vikariátní dětské pouti 29. května 

na Kratochvíli a Velkém Boru.      

                                                               

       Lenka Hanžlová, katechetka 
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POSTNÍ VÍKEND DĚTÍ NA KTIŠI SPOJENÝ SE SVÁTOSTÍ  

SMÍŘENÍ, URČENÝ PRO TY, KTEŘÍ SE PŘIPRAVUJÍ  
K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ NA PRACHATICKU 

 

Děti se zamýšlely  

nad příběhem Zachea. 

 

 

 

 

Po svaté zpovědi pro nás 

šéfkuchaři připravili slavnostní 

hostinu, kde nechyběla ani 

nadívaná holoubata. 

 

 

 

 

 

 

Při galavečeru si děti 

připravily pestrý  

program, například  

různé scénky  

nebo soutěže. 
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S P. Romanem jsme  

se naučili několik  

legračních písniček. 

Na závěr jsme  

se rozloučili  

večerkou a šlo se  

do hajan. 

                               

                                         

V. Š. 

Posvěcení základního kamene domu pro 

nemocné Alzheimerovou chorobou 

 
DŮM MATKY VOJTĚCHY V PRACHATICÍCH 

Kámen byl posvěcen biskupem Pavlem Posádem 

18. března 2010 při mši svaté v kapli prachatické-

ho Hospice sv. Jana N. Neumanna. Po ní následo-

valo posvěcení celého staveniště, na kterém již 

od ledna 2010 započaly stavební práce. 

Domov by měl vzniknout na bývalém opuštěném místě v Hradební ulici v Prachaticích  

s kapacitou 26 osob. Celkový rozpočet výstavby s vybavením činí 40 mil. Kč. Dotace  

z prostředků EU činí 35 mil. Kč. Vlastní podíly, které musí být získány činí 5 mil. Kč. 

Občanské sdružení prosí všechny lidí dobré vůle o finanční pomoc aby provoz celé 

organizace mohl začít co nejdříve. 

Pomoci můžete na č. účtu: 171 157 619 / 0600, var. symbol: 2011 

Všem dárcům vřelé díky. 

 

Dokončení celé stavby je plánováno na jaro / léto 2011. Do té doby se nepřijímají 

žádosti o přijetí klientů! Termín přijetí žádostí bude včas zveřejněn na internetových 

stránkách www.alzheimer-domov.cz 
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ROZJÍMAVÝ RŮŽENEC ZA KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ:  

JIŽ 4 000 KUSŮ V OBĚHU 

 

Bohoslovci Arcibiskupského semináře v Praze vydali rozjímavý růženec za kněžská 
povolání, aby takto přispěli k roku kněží. Jedná se o klasický růženec, při kterém se 
po každém vzývání jména Ježíš vkládá kratší či delší citace slov z Evangelia týkající 
se otázky povolání učedníků. Chtěli tím posílit modlitby za povolání a poděkovat 
těm, kteří se pravidelně za duchovní povolání modlí. Pán vyslyšel jejich přání, 
protože se již 4 000 růženců dostalo do oběhu. 
 
Text rozjímavého růžence získal dne 16. října 2009 od Jeho Eminence arcibiskupa 
Miloslava kardinála Vlka imprimatur ve smyslu kán. 826, § 3 CIC s přáním: „Kéž 
Panna Maria vyslyší prosby všech, těch, kdo se budou tento růženec modlit, a 
vyprosí nová a svatá kněžská povolání.“ Tento rozjímavý růženec vyšel pod názvem 
„Pojď za mnou!“ jako tiskovina v dárkovém provedení v pohlednicovém formátu 
v „trojskládačce“.  
 
Tento rozjímavý růženec je vhodná a zbožná pozornost, která každého katolíka 
jistě potěší. Možná jste členy růžencového či mariánského společenství a chcete 
svým členům udělat radost nebo se chcete s přáteli či farníky zapojit do řetězce 
rozjímavého růžence „Pojď za mnou!“ anebo chcete mít jako církevní organizace 
nějakou vhodnou pozornost, kterou můžete příležitostně rozdávat. V tom případě 
si můžete tuto publikaci získat, tím že podpoříte Nadaci Arcibiskupského semináře 
v Praze, která podporuje formaci bohoslovců a jejich aktivity ve prospěch 
pastorace povolání. „Publikaci je možné získat u Nadace Arcibiskupského 
semináře po deseti kusech. Minimální příspěvek na její podporu činí 249,- Kč. 
Tento příspěvek bude použit na pokrytí nákladů na tisk, poštovné, balné a zbytek 
ve prospěch pastorace povolání. V případě Vašeho zájmu napište prosím na 
Nadaci Arcibiskupského semináře v Praze, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 nebo 
mailem na tajemnice@arcs.cuni.cz) nebo přímo převeďte Vámi stanovenou částku 
na účet č. 162795379/0800 variabilní symbol 777. Je nezbytně důležité, abyste na 
příkazu do „zprávy pro příjemce“ uvedli své jméno a adresu a desetinásobek 
růženců, které si přejete získat – např. L. Novák, Novotná 3, Novákov, 30ks - jinak 
Vám nemůžeme poslat zásilku s písemným potvrzení, které můžete použít 
k daňovému přiznání. 
 
Váš příspěvek bude v nejbližší době použit k pokrytí nákladů spojených s postní 
duchovní obnovou pro mladé muže od 15–30 let. Tu bohoslovci pořádali od  
5. 11. do 7. 3. 2010 pro 70 mladých mužů. 

Tomas van Zavrel 



31  

 

Diecézní centrum pro rodinu Biskupství českobudějovického  

vás srdečně zve na akce: 

 

„Prázdné hnízdo – a co teď?“ 

 16. 4. od 18 hodin – 18. 4. do 13hodin  

 Ktiš – středisko DCM (jihovýchodně od Prachatic) 

 Víkend pro rodiče, kterým odešly nebo odcházejí děti z domova. 

 Cena pro pár: 750,–Kč 

Program: přednáška, čas pro pár i vzájemné sdílení účastníků, modlitba, mše svatá. 

 

„Byl 1. máj, byl lásky čas...“ 

 30. 4. 2010 17:00 (pátek) – 2. 5. 2010 (neděle) 

 klášter Božího milosrdenství v Nových Hradech 

Setkání u příležitosti celostátního Týdne pro rodinu (9. 5.–15. 5.) – tentokrát 

s menším časovým předstihem. Na programu bude přednáška PhDr. Prokopa 

Remeše o sexualitě v manželství. V programu nebude chybět modlitba, adorace, 

mše, příležitost ke svátosti smíření, rozhovory ve skupině i v manželské dvojici, 

svědectví i společný čas pro rodiče a děti v sobotním odpoledni. 

 

Na obě akce je možné se přihlásit telefonicky na 380 420 341, 731 402 981 

nebo e-mailem na dcr@bcb.cz 

 

 

Zveme vás na pěší pouť ke sv. Vojtěchu do Lštění 24. dubna 2010  

 

Putování z Prachatic:  7.30 odchod od kostela; 10.00 Dvory; 10.50 Lažiště 

 

PROGRAM V CÍLI CESTY 

  

 * pro všechny poutníky: 

  14.00 mše svatá 

  15.00 opékání buřtů 

  poté možnost odjezdu objednaným autobusem 

 

 * pro mládež následuje program do dalšího dne: 

  16.30 seznamování 

  17.00 setkání nad Biblí 

  18.30 večeře 

  19.30–24.00 adorace 

  možnost přespání (spacáky a karimatky s sebou) 

 

25. dubna v 10.30 hlavní poutní mše – celebruje generální vikář českobudějovické 

diecéze P. Adolf Pintíř 



 

 

 
SV. JAN PRACHATICKÝ informační měsíčník prachatického vikariátu 

Za obsah odpovídá: P. Josef Sláčík  
Příspěvky do redakce JP, Děkanská 31, Prachatice, možno zasílat na e-mail: casopisjp@seznam.cz 

Sazba a vydání: Jiří Churáček-Jc-Audio, Václavská 344, 384 11 Netolice  
e-mail: jcaudio@quick.cz; www.jcaudio.cz Tisk: PROTISK s.r.o., České Budějovice 
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zve do klášterního kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích na mši sv., kterou hudebně provází 

posvátnou tradiční polyfonií (Palestrina, Gallus, Prachatický kancionál aj.) v neděli 25. 4. 2010 v 16.00.  

 další info na: www.literatskebratrstvo.cz 


