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Cena 20,-Kč

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
Svatí Filip a Jakub
V dubnu byly největší svátky na začátku,
v květnu je tomu naopak. Vystupujeme
k vrcholu, kterým je slavnost Seslání
Ducha svatého (23. 5.), následovaná slavností Nejsvětější Trojice (30. 5.).
Pokračuje velikonoční doba, která je, jak
už bylo řečeno, obdobím mystagogie
(hlubšího uvedení do tajemství víry). Na
čtyřicátý den po Zmrtvýchvstání (13. 5.)
připadá slavnost Nanebevstoupení Páně.
Ve většině farností ji oslavíme až následující neděli (16. 5.) – podobně jako v lednu
slavnost Zjevení Páně. Sesláním Ducha
svatého doba velikonoční končí. Slavnost
Nejsvětější Trojice pak je tečkou, závěrečným akordem, nejen za ní, ale za vším, co
jsme prožívali ve vánočním i velikonočním
okruhu svátků.
Celý měsíc květen je tradičně zasvěcen
Panně Marii. Někde se konají „májové
pobožnosti“, jinde alespoň na závěr mše
sv. zazpívají některou z mariánských
litanií. Pěkné je, když se věřící scházejí i
tam, kam obvykle kněz nepřijíždí (v kapličkách na návsích), a společně se modlí a
zpívají ke cti Matky Boží.
31. 5. oslavíme svátek Navštívení Panny
Marie. Připomíná nám setkání Panny Marie s její příbuznou Alžbětou, o kterém vypráví evangelium podle Lukáše (Lk 1, 39–
56). Dříve se slavil na začátku července,
ale po II. vatikánském koncilu byl přesunut
do období mezi Zvěstováním Páně (25. 3.)
a narozením sv. Jana Křtitele (24. 6.), kam
správně patří. 8. 5. je památka Panny Marie, prostřednice všech milostí, a 13. 5. výročí jejího zjevení ve Fatimě v Portugalsku.
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1. 5. se slaví památka sv. Josefa dělníka.
Zavedl ji v roce 1955 papež Pius XII., aby
obohatil Svátek práce, který ten den dělníci
v mnoha zemích světa slaví, o křesťanský
rozměr.
Z apoštolů mají v tomto měsíci svátek sv.
Filip a Jakub (3. 5.) a sv. Matěj (14. 5.).
Také ten po posledním koncilu změnil
termín, aby byl blíže době mezi Nanebevstoupením Páně a Sesláním Ducha svatého, kdy byl Matěj přibrán do sboru Dvanácti (apoštolů) místo zrádce Jidáše.
V tomto roce si víc než jindy připomínáme
svaté kněze. V květnu to budou: sv. Jan
Sarkander, mučedník z doby Třicetileté
války (6. 5.), sv. Klement Maria Hofbauer,
redemptorista, rodák z jižní Moravy, který
v době osvícenství a napoleonských válek
působil nejprve ve Varšavě a potom ve
Vídni (20. 5.), a sv. Filip Neri, renesanční
kněz, který jako mnoho jeho současníků
(například slavný sochař a malíř Michelangelo Buonarroti) přišel z Florencie do Říma a tam oslovil a přitáhl ke Kristu mnoho
mladých lidí svou srdečností a radostnou
zbožností (26. 5.).
Dva významné svátky letos vynecháme,
protože připadnou na neděli: sv. Atanáše,
alexandrijského biskupa ze 4. století (2. 5.)
a sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, našeho národního patrona (16. 5.).
Několik kostelů našeho vikariátu bude
v květnu slavit titulární svátek: Bohumilice
(Nejsvětější Trojice), Vimperk a Stachy
(Navštívení Panny Marie), Horní Vltavice
(sv. Jan Nepomucký), Šumavské Hoštice
a Frantoly (sv. apoštolové Filip a Jakub).
Filip byl rybářem v Betsaidě u Genezaretského jezera. Ježíš ho povolal, když se
vracel od křtu v Jordánu do Galileje. On se
hned stal jeho svědkem a vybídl Natanaela,
aby se šel přesvědčit (Jan 1, 43–51).

Jindy zase přivedl k Ježíšovi řecké poutníky (Jan 12, 20–28). Při poslední večeři
žádal: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám
stačí!“ (Jan 14, 8–11). Po Seslání Ducha
svatého odešel do Frýgie v Malé Asii.
O konci jeho života nemáme žádné zaručené zprávy. Podle starých vyprávění byl
zajat pohanskými kněžími, bičován,
ukřižován a na kříži ukamenován.
Jakub (říkáme mu Mladší nebo Menší,
abychom ho odlišili od Jakuba Zebedeova)
byl synem Alfea a Marie. Od nejstarších
dob byl ztotožňován s Jakubem, příbuzným („bratrem“) Páně, který se stal po
Petrově odchodu do Antiochie jeruzalém-
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ským biskupem a kterému je připisován
jeden z novozákonních listů. Jeho maminka prý byla onou Marií, příbuznou Ježíšovy matky, která jako jedna z mála zůstala
stát pod křížem (Jan 19, 25). Mnozí to ale
– také od nejstarších dob – zpochybňují.
I dnešní biblisté se kloní spíše k názoru, že
šlo o dvě různé osoby. Jak zemřel, s jistotou nevíme. Pravděpodobně – jako všichni
ostatní apoštolové – mučednickou smrtí.
Hrob obou dvou je dnes v Římě, v kostele
SS. Dodici Apostoli (Dvanácti apoštolů).
P. Pavel Liška

KOSTELY NAŠEHO VIKARIÁTU

en po svátku svatého
Mikuláše roku 1360 byl
po smrti faráře Jakuba, jako správce farnosti ŠUMAVSKÉ HOŠTICE
Hoštětice, Vilémem z Újezda ustanoven Pater
Václav Přibyslavův z Lazen. Zpráva o tom je zároveň
první písemnou zmínkou o obci, která se mimo zmíněné
Hoštětice nazývala i Huštěnice, Hušice, Hoštice či Hoštice u Vimperka, německy pak Huschitz, aby nakonec pro
odlišení od Hoštic jiných dostala jméno Šumavské Hoštice. Statut farnosti Hoštice později ztratily a v šestnáctém století byla fara i kostel spravována z Vimperka, jen
v roce 1624 ji zaopatřoval farář záblatský. V roce 1718
připadly do nově zřízené farnosti Lštění, a to až do roku
1786, kdy byla v Hošticích ustanovena lokalie. Prvním
lokalistou se stal dominikán Jordan Březský, který se své
funkce ujal v lednu následujícího roku, ale již v říjnu se vrátil do svého domovského
kláštera sv. Jiljí v Praze. Lokalie byla povýšena na farnost dekretem ministerstva kultu
v prosinci roku 1857, k čemuž příslušný dekret vydal biskup Jan Valerián Jirsík o měsíc
později. Původní gotický kostel, zasvěcený sv. Filipu a Jakubovi, v roce 1654 vyhořel a
v roce 1672 jej nahradil kostel nový, vyzdobený vimperským malířem Wolfem Fridrichem Lachmanem. Jednalo se o kříž, knížecí znak a chronogram nad vítězným obloukem. V letech 1749 až 1751 byl v té době již sešlý kostel přestavěn, a to podle plánů
Františka Fortina. Nově přebudovaný kostel měl podobu jednolodní stavby
s pravoúhlým presbytářem se sakristíí v ose a s věží opatřenou cibulovitou bání nad průčelím. Barokní chrám byl vybaven dobovým inventářem a z dob gotiky se zachoval jen
gotický sanktuář a kamenné ostění zazděné v umrlčí komoře. Z prvních let 18. století
pochází hlavní oltář se sochami obou patronů a schwarzenberským znakem, boční oltáře
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zasvěcené sv. Janu Nepomuckému a sv. Linhartu pocházejí až
ze století následujícího. Z pozdější doby je rovněž boční mariánský oltář. Původní varhany
postavil neznámý mistr v roce
1790, současné varhany od
varhanáře Františka Justla z roku 1864 pocházejí ze zrušeného
kostela na Knížecích Pláních,
odkud byly převezeny v roce
1951, zatímco ty hoštické, v pořadí druhé, z roku roku 1866 od
Jana Fischpery, odputovaly do
Lažiště. Z Knížecích Plání
pochází i velký zvon. Ve východní části přilehlého hřbitova
se u zdi dochovala márnice
s hrotitým portálem z doby
vzniku prvotní stavby, tedy ze
14. století.
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Výpisky z kroniky:
V měsíci říjnu roku 1865 opravena na
útraty velebného patronátního úřadu Vimperského dlažba v lodi chrámovní. V témž
čase zakoupen nový obraz blahoslavené
Panny Marie pomocné od akademického
malíře pana Čúrna z Budějovic pro náš
Mariánský oltář. V únoru 1866 postaven v
našem chrámu Páně nový oltář svatého Jana
Nepomuckého. Osadníci složili naň 170
zlatých. Truhlářskou a řezbářskou práci
konal pan Antonín Sedlecký, řezbář ze
Sušice, malířské dílo obstarával pan Karel
Šlechta, malíř ze Sušice. Oltář ten výborně
se zdařil a bude bohdá po dlouhé časy
pravou ozdobou našeho stánku Božího. Dne
15. května 1866 vypukl v Hošticích o půl
deváté zrána oheň a strávil čtyři domy.
Popelem lehly selské dvory: U Sovů, U Zítků
a Hanzalů. A pak domkářská chalupa
obecního posla Václava Kolafy.
V listopadu 1866 postaveny nové
varhany v našem chrámu Páně.
Hned po svém příchodu do Hoštic
žádal jsem slavný patronátní úřad
Vimperský, aby bídné varhany
naše dal opraviti. I vyslyšena
žádost moje u větší ještě míře než
jsem očekávati mohl. Neboť když
se ukázalo, že všeliké opravování
starých varhan ničeho nepomůže,
rozhodnul se pt. Pan direktor
Vaníček chrámu našemu opatřiti
varhany zcela nové. Že však
kostel náš náklad na to nemohl
najednou učiniti, povolil pt.
knížepán Adolf Schwarzenberg,
aby se z účtu jeho vykázalo 800
zlatých, kteréž by mu kostel náš
poznenáhla měl zapraviti. Když
chvalitebný ušlechtilý tento návrh
patronův od vl. Místodržitelství
v Praze a od důstojné konzistoře
v Budějovících schválení došel,
svěřeno vyhotovení nových var6

han panu Janu Fischperovi, varhanáři v Sušici,
který se v práci tu uvázal pod výminkou, aby mu
575 zlatých vč. se vyplatilo, a pak staré varhany
postoupeny byly. Varhany tyto nové se zdařily,
takže jsem se dotčenému varhanáři za jich důkladné a spolu levné postavení veřejně v novinách
poděkoval. Nechť nyní dlouho, dlouho konají
dobrou službu, přispívajíce líbeznými zvuky svými
ku zvelebení služeb Božích.
Za tak drahnou dobu, teprve za 46 let, se dne
8. listopadu 1874 obětovala zase jednou primiční
slavnost v našem chrámu Páně, a to skrze zdejšího rodáka, velebného pána Františka Pubala,
novosvěcence arcidiecéze Pražské, rodem z Buku
(ve dvoře u Tritlů), jenž nemaje ještě úplných
23 let na své vysvěcení na kněžství až k svátku
svatých apoštolů Šimona a Judy čekati musel. Ač
dotyčný den byl pošmurný a chladný, sešlo se zde
náramné množství nábožného lidu z vůkolních, ano i vzdálených osad a nával v chrámu
byl tak veliký, že mříž před presbyteriem povoliti musila a porouchána jest byla.
Literatura: F. Mareš, J. Sedláček: Soupis památek historických a uměleckých v království českém.
Roman Podlaha: Prachaticko známé i zapomenuté
Pamětní kniha farnosti Šumavské Hoštice

Jaroslav Pulkrábek

7

NA NÁVŠTĚVĚ U
VIZITKA
Narozen: 6. 1. 1979
Sourozenci: 2 sestry, 1 bratr
Původní povolání:
bankovní úředník
Vysvěcen: 13. 6. 2009
Současné působiště:
Prachatice
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1. V listopadovém čísle minulého ročníku
tohoto časopisu jste se nám krátce
představil. Dozvěděli jsme se, že pocházíte z Velešína, máte 3 sourozence, po
maturitě jste pracoval jako bankovní
úředník a Vaše rozhodnutí ke kněžství
prošlo určitými peripetiemi. Co ze studia
teologie bylo pro Vás osobně nejnáročnější?
Už v samotném počátku mých studijních povinností jsem si říkal, že bez
filozofických předmětů bych se docela
klidně obešel. Obsahovaly totiž příliš
mnoho cizích slov, jejich význam si
člověk odkrýval za pomoci dalších
neznámých výrazů. Ale když nám
pedagogové vysvětlovali, že budeme tyto
pojmy potřebovat v teologických předmětech, věřil jsem jim a snažil se do své
hlavy nasoukat složité definice a metafyzické záludnosti. A opravdu, díky této
své snaze jsem získal mnohem lepší
vhled do záludností teologie. Přesto si ve
své aktuální situaci říkám, zda tyto své
naučené vědomosti vůbec nějak využiji.
Copak by mi lidé v kostele rozuměli,
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kdybych na ně začal „chrlit“ vědeckoteologické konstrukty?
2. Překvapilo někoho z rodiny a Vašich
přátel Vaše rozhodnutí stát se knězem?
Asi nejvíce jsem překvapil sebe
sama. Když mě totiž kdysi dávno poprvé
napadlo, že bych mohl být knězem,
zamítl jsem tuto myšlenku jako něco
nereálného: to bych přece musel být
mnohem dokonalejší, svatější, musel
bych se více modlit, … Rozhodnutí,
abych byl knězem, bych sám ze sebe
určitě neučinil. Rozhodnutí o mém
kněžství učinil Bůh.
3. Myslíte, že je pro člověka užitečné
znát historii svého rodu? Víte Vy
z vyprávění něco o životě některého
z Vašich předků?
Asi jsem stále ještě ve věku, kdy se
má pozornost upírá především do budoucnosti. S napětím očekávám, co Bůh
pro mě připravil, snažím se vnímat, kde
působí Bůh v životě mých blízkých,
přátel i úplně neznámých lidí. Ale už se
také z životních příběhů, kterým naslouchám nebo kterých se účastním, poučuji
o tom, že minulost může někdy život

člověka poznamenat velmi radikálním
způsobem. A to jak v dobrém tak i ve
zlém.
4. Patříte k mladé generaci, pro kterou
je samozřejmostí počítačová gramotnost.
Co byste ale poradil rodičům, kteří své
děti nemohou od počítače dostat?
Asi by se měli nejprve zamyslet
rodiče sami nad sebou: „od čeho se
nemůžeme dostat my?“ Jestliže rodiče
tráví většinu svého volného času před
obrazovkou televize, proč by je jejich
děti neměli napodobovat prostřednictvím
obrazovky monitoru PC? Myslím, že je
důležité, aby rodiče na své děti přenášeli
své nadšení třeba z toho, že se mohou
obdivovat kráse přírody při nějakém
výletu. Nebo že mohou společně žasnout
nad dokonalostmi stvořených věcí při
četbě populárně naučné literatury. A
pokud jsou rodiče věřící, tak by také
měli často svým dětem (spíše skutky než
slovy) připomínat, že možná virtuální
svět počítače je fascinující, ale že existuje svět Boží, kterému se sebelepší napínavá počítačová hra nemůže ani trochu
podobat.
5. Maturoval jste na gymnáziu v Kaplici.
Bavil jste se někdy se svými spolužáky a
později se svými kolegy v zaměstnání o
víře? Jaký předsudek vůči církvi je podle
Vás nejrozšířenější?
Coby studentovi gymnázia a pracovníkovi bankovního ústavu se mi naskytlo
jen velmi málo příležitostí svými ústy
sdělit něco o své víře. A kdybych si nyní
coby kněz nepřipravoval promluvy ke
mši, asi bych také příliš nepředával zvěst
spásy skrze vyslovovaná slova. Ale jak
říkal sv. František z Assisi: „Hlásej

radostnou zvěst vždy a můžeš-li, použij
k tomu i slova.“ Jde tedy více o to, co
člověk je, než co říká. Je-li člověk Božím
dítětem, pak to je „cítit“ z jeho života, i
kdyby to nikdy nikomu neřekl.
Když se tedy setkám s kýmkoliv, kdo
se nějak dozví, že jsem věřící, záleží,
v jakém je zrovna životním rozpoložení.
Buď se posmívá, nebo je mu to jedno,
nebo jeví trochu zvědavost, nebo se
upřímně vyptává. A já se snažím, pokud
někdo předloží nějaký svůj předsudek
vůči Bohu nebo církvi, vidět za tím spíše
ono vyptávání než výsměch.
6. Jak se Vám spolupracuje se společenstvím mladých? Překvapili Vás někdy
něčím? Překvapil jste někdy Vy je?
Jan Pavel II. říkal, že se s mladými
cítí mladý. Já si naopak při setkání
s mladými uvědomuji, že někdy jsem
dokonce dvakrát tak starý než oni. Ale
tím spíše mě to vede k touze čerpat od
mladých jejich nadšení, které já už občas
začínám postrádat.
7. Při jaké činnosti si zaručeně odpočinete?
Zvláště teď po zimě se chci snažit
o aktivní způsob odpočinku: procházky,
vyjížďky na kole, plavání v bazénu.
Možná se to nezdá, ale kněží mají dost
sedavé zaměstnání: sedí při sepisování
kázání, sedí ve zpovědnici, sezení je
častým modlitebním postojem, sedíme
při přípravách na křty a svatby, sedí se
v autě při přejíždění z farnosti do farnosti, sedí se…
Připravila Marie Horová
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PŘEDSTAVUJEME

AKOLYTA

V

současné době probíhá ve vikariátu kurz, z kterého by měli
vzejít noví akolyté. To slovo jsme
zřejmě již každý slyšel, nicméně
pojďme si na konkrétním případě, na
jednom ze tří v současnosti fungujících akolytů na prachaticku, ukázat,
o co v této službě jde. Dnes tedy představujeme volarského Karla Faláře.
Ke službě kostelníka ve Volarech
přijal dne 7. března r.1993 v kostele
sv. Vojtěcha ve Lštění z rukou sídelního biskupa českobudějovického Mons.
Antonína Lišky službu akolyty. Ta zahrnuje přípravu všeho potřebného ke
mši sv., asistenci při mši sv. a podávání sv. přijímání, donášení Eucharistie
nemocným či případné vedení bohoslužby slova. O deset let později byl Mons. Jiřím
Paďourem, sídelním biskupem českobudějovickým, jmenován pastoračním asistentem ve
Volarech a farnostech excurrendo z Volar spravovaných: Cudrovice, České Žleby,
Pěkná, Křišťanov, Zbytiny.
„Má práce pastoračního asistenta, vedle již zmiňovaných služeb kostelníka a akolyty
v kostelech ve Volarech, Křišťanově, Pěkné, Stožecké kapli a kostelech sv. Víta a sv.
M. Magdalény ve Zbytinách, zahrnuje i vyučování náboženství ve škole, případné akce
s dětmi mimo školu, spolupráci se svým přímým nadřízeným P. Jindřichem Hyblerem,
administrátorem zmíněných farností, a vikariátní ekonomkou, paní Zdenkou Kůsovou
při vedení pokladního deníku a účetnictví,“ popsal svoji pracovní náplň Karel Falář.
A to nezmínil ostatní práci, jako přípravu dřeva k topení a jinou manuální práci, kterou
považuje jako okrajovou a nad rámec svých povinností.
Sekání trávy, obhospodařování zahrádky, v zimě odhrnování sněhu, apod. je součástí
služby kostelníka.
V rámci dalšího vzdělávání katechetických pracovníků se účastní různých seminářů,
kurzů, duchovních obnov a exercicií, které pořádají katechetická střediska.
J. Pulkrábek

Na Pěkné bylo pěkně. O tom se přesvědčila bezmála dvacítka budoucích akolytů, kteří
zde v polovině dubna absolvovali seminář zaměřený na lektorskou službu.
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ZNÁME SVOU CÍRKEV?
IHS – monogram Krista, užívaný v latinské církvi od
pozdního středověku. Existuje několik jeho interpretací:
1. IESUS HOMINUM SALVATOR (Ježíš lidstva Spasitel)
2. IESUM HABEMUS SOCIUM ( Ježíše máme za spojence)
3. IN HOC SALUS ( V tomto spása)
4. IN HOC SIGNO ( V tomto znamení)
První tři varianty užívají jesuité (Tovaryšstvo Ježíšovo), kteří
často přidávají ještě srdce a tři hřeby umučení Páně, někdy je
v prostřední liteře H ještě malý křížek.
Čtvrtá možnost postrádá poslední slovo VINCES (zvítězíš) z nápisu, který se zjevil spolu s křížem císaři Konstantinovi jako
předzvěst jeho vítězství nad sokem Maxentiem, který byl prohlášen císařem v Africe a v Itálii. Ke zjevení došlo v předvečer
bitvy, která se odehrála na předměstí Říma u Milviova (Milvijského) mostu dne 28.10.312 a během níž Konstantinovo vojsko pod narychlo zhotovenými praporci s kříži porazilo dvojnásobně početné vojsko
protivníka.
Iniciály IHS jsou také atributem sv. Ignáce z Loyoly, sv. Bernardina Sienského, sv. Vincence z Ferrary, sv. Jana Kapistrána a sv. Petra Canisia.
(Milan Buben: Encyklopedie Heraldiky)

J. Pulkrábek

V

charitní akci Postní almužna, při níž jsme měli možnost přispívat do svých
papírových kasiček peníze, které jsme si v postní době odřekli pro dobré
účely, byly v Prachaticích vybrány a po Velikonocích odevzdány na určená místa
tyto finanční částky:
Pro Farní Charitu Prachatice………………..2.213 Kč
Pro lidi v nouzi ve farnosti ……………….1.191 Kč
Pro Dům Matky Vojtěchy ………………….1.000 Kč
Pro Hospic Prachatice ………………………..500 Kč
Na obvazy pro malomocné ………………….. 350 Kč
Všem obětavým dárcům jménem obdarovaných děkujeme.
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Keramické reliéfy k poctě sv. Jana Nepomuka Neumanna
V pravoslavných ikonách bývá často světec zobrazován uprostřed obrazu. Po stranách
obrazu, někdy na širokém rámu, jsou rozmístěny menší obrázky znázorňující skutky a činy ze života daného světce. Byl to jakýsi středověký komiks.
Tato skutečnost mi prošla myslí, když mi bylo nabídnuto vytvoření keramického díla
k poctě Jana Nepomuka Neumanna do společenské farní místnosti v Prachaticích.
Existuje mnoho podobizen tohoto světce, ať už je to v dvojrozměrné podobě jako obraz –
velký, malý, v akvarelu, v oleji či v grafice. Anebo v trojrozměrné podobě jako socha
v bronzu, ve dřevě, v kameni.
Při hledání v archivních materiálech o tomto světci jsem postrádal vizuální příběh,
jinými slovy ilustraci jeho života. Možná že jsem důsledně nehledal, ale tento nedostatek
mě nejvíce zaujal a zároveň vyprovokoval k vlastní fantazii a k mnoha otázkám.
Jaká byla Amerika v první polovině devatenáctého století? Proč jako dostudovaný,
ale nevysvěcený bohoslovec odešel do daleké země? Jací byli osídlenci? Jaká příroda,
jaké podmínky k životu duchovnímu i světskému? Dosud jsem znal Ameriku té doby
z mé nejmilejší dětské knihy „Dobrodružství Toma Sowyera“ a uznávám, že to bylo
poněkud málo.
Otázky mi byly zodpovězeny životopisným románem Jamese J. Galvina „Život Jana
Nepomuka Neumanna“, doplněným ještě encyklopediemi J. Opatrného.
Po stránce libreta bylo tedy rozhodnuto. Keramickou formou budu vyprávět příběh
o tomto světci.
Reliéf jsem rozdělil do triptychu ve dvou variantách. Buď jako triptych oltářní, nebo
okenní. Přiklonil jsem se k druhé variantě. Tři vertikální reliéfy tvarem připomínající
okna s oblouky představují vhled do života a díla světce. Levá část znázorňuje narození a
křest, s atributem prachatického kostela sv. Jakuba v pozadí. Střední část – širší – představuje Jana Nepomuka Neumanna jako biskupa filadelfského před katedrálou
s Nejsvětější svátostí jako hlavním symbolem předávání Ježíše Krista obyvatelům
Nového světa. V pravé části triptychu, který je velikostí totožný s levou částí, přichází
světec do drsné krajiny Niagary mezi osadníky jako misionář. Symbol Nejsvětější
svátosti a figurální zobrazení rodin s dětmi považuji za nejdůležitější reálie keramického
díla. Představují víru, lásku a naději.
Po stránce řemeslného zpracování je to keramický reliéf s figurálními motivy, které
jsou vytvořeny na hrnčířském kruhu z klasických geometrických rotačních tvarů (válec,
kužel) a posléze domodelovány. Je to způsob mého výtvarného projevu. Keramika je
glazována pastelovými barvami nízkotavitelných glazur.
Chtěl jsem vytvořit dílo elementární, jasné s patřičnou stylizací, pochopitelné pro děti
i dospělé. Dílo jednoduché ve smyslu mající jednoho Ducha.
S pomocí Boží, pro Jeho slávu a snad i k vaší radosti.
Gustav Fifka, autor
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SV. JAN NEPOMUK NEUMANN
NOVÝ ZVON PRO PRACHATICKÝ KOSTEL
V úterý 13. dubna jsme měli možnost podívat se do zvonařské dílny paní Leticie Vránové -Dytrychové v Brodku u Přerova na odlití nového zvonu, určeného pro náš prachatický kostel sv. Jakuba.
Nádoba se zvonovinou
Na místo jsme dorazili včas.
Po celou dobu naší návštěvy nás
provázela paní Leticie. Setkali
jsme se s příjemnou partou
pracovníků v okamžiku, kdy už
vrcholily poslední přípravy na
odlití – pec s roztavenou zvonovinou (měď a cín) už měla tu
správnou teplotu. Během několika minut tu měla být zúročena
2–3 měsíční práce mnoha lidí.
Atmosféra byla napjatá (nesmělo dojít k žádné chybě), ale velice příjemná. Forma s naším budoucím zvonem byla téměř celá zasypána slévárenským
pískem a již se začala naklánět nádoba s rozžhavenou hmotou (1160°C). Ta začala téci

Odlévání
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připraveným korýtkem a muži v ochranných oblecích usměrňovali její tok do připravené
formy. Celý proces trval asi 10 minut a byl pečlivě řízen paní Leticií. Pak jsme všichni
oslavili zdařené dílo přípitkem se slovy: „Ať zvoní!“ Forma byla zalita a takto bude
chladnout asi 6–8 dní. Další postup též není snadný, ale nejnapínavější je samotné
odlévání. Po vychladnutí následuje opatrné odstranění formy a pečlivé vyčištění jednotlivých ornamentů. Zvon nebývá nijak povrchově upravován, pouze se vyleští. Také se
u něj provede zkouška zvuku, která je potvrzena certifikátem. Zvon Sv. Jan Nepomuk
Neumann má mít tón a1.
Byl to nezapomenutelný zážitek.
Společně s paní Leticií
Poznali jsme, že vytvořit zvon dá
mnoho práce a je to vskutku speciální
řemeslo. V této dílně se výrobou
zabývá již 3. generace rodiny Dytrychových. Za celou dobu svého působení
ulili několik tisíc zvonů, které zvoní po
celém světě. Byli jsme moc vděčni paní
Leticii, že nám tak poutavě vysvětlovala svou práci. Nezbývá, než Vás pozvat
na slavnostní posvěcení zvonu nazvaného po našem slavném rodákovi dne
4. června 2010. Těšíme se na viděnou!
Jan Šrámek ml.

Příprava na vyklopení nádoby
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Když se za krásného jarního počasí procházíme příroVĚK
ČLO
dou, obdivujeme všechnu tu krásu stvoření, říkáme si, jak to Bůh

LIFE UPDATE

všechno tak nádherně stvořil, jak je ta příroda úchvatná. Často se však člověk
dostává do pozice, kdy přírodu jenom obdivuje, ale nepečuje o ni. Příroda je sama o sobě nádherná, ale z velké části přírodu ovlivňuje člověk. A právě člověk je někdy pro
přírodu největším nebezpečím. Když se mluví všude ve světě o ochraně přírody, před
kým nebo před čím ji máme chránit? Právě před člověkem. Úlohou každého člověka by
mělo být využívat přírodu, ale také ji chránit a pečovat o ni. Zde je nutné rozlišit tu
správnou hranici mezi využíváním a zneužíváním přírody. Jak se dočteme v Genesis,
Bůh daroval člověku veškeré stvoření a dal mu za úkol, aby byl jeho správcem a aby
o toto stvoření pečoval. Člověk tedy má přírodu jistě využívat ke svému prospěchu, ale
v takové míře, aby toto stvoření neničil, ale jednal s ním hospodárně.
Loni se v médiích objevily nepravdivé informace o tom, že Vatikán ustanovil nové
smrtelné hříchy, a to hříchy v sociální a především ekologické oblasti. To je výmysl.
Papež však otázku ochrany životního prostředí nezanedbává. V jeho poslední encyklice
Caritas in veritate zdůrazňuje a otevírá tuto problematiku současného světa, kdy si lidé
často přírody neváží a svým chováním ji poškozují. Papež Benedikt XVI. píše:
Příroda je výrazem plánu lásky a pravdy. Předchází nás a je nám dána Bohem jako
prostředí k životu. Hovoří k nám o Stvořiteli a o jeho lásce k lidstvu. Je určena k tomu,
aby byla „sjednocena“ v Kristu na konci časů. (…) Příroda je nám k dispozici nikoli
jako „shluk náhodně rozesetých odpadků“, nýbrž jako dar Stvořitele, který určil její
vnitřní řád, aby z něj člověk čerpal nutné ukazatele k její „ochraně a k péči o ni“.
Je však třeba také zdůraznit, že pravému rozvoji odporuje, pokládá-li se příroda za
důležitější než samotná lidská osoba. Proto je třeba odmítnout také opačný přístup, který
směřuje k její úplné technizaci, protože přírodní prostředí není jenom matérie, kterou lze
disponovat podle našeho zalíbení, ale podivuhodné dílo Stvořitele (…)
Způsoby, jakými lidstvo zachází s životním prostředím, závisejí na způsobech, jakými
zachází samo se sebou, a naopak. To vybízí dnešní společnost k vážnému přehodnocení
svého životního stylu, který v mnoha částech světa inklinuje k požitkářství a konzumismu, lhostejno ke škodám, jaké z toho plynou. Je nutná účinná změna mentality, která
povede k přijetí nových stylů života. (…)
Církev má odpovědnost za stvoření a musí tuto odpovědnost uplatňovat také na veřejnosti. A když tak činí, má bránit nejenom zemi, vodu a vzduch, dary stvoření, které patří
všem. Má hájit především člověka proti sebezničení. Je nutné, aby existovalo něco jako
správně pojímaná ekologie člověka. Přírodní úpadek je totiž úzce spjat s kulturou, která
utváří lidské soužití; je-li uvnitř společnosti respektována „humánní ekologie“, pak z toho má prospěch také ekologie životního prostředí. Tak jako jsou lidské ctnosti mezi sebou spojeny, takže oslabení jedné vystavuje riziku ty ostatní, tak také ekologický systém
stojí na respektování plánu, který se týká jak zdravého soužití ve společnosti, tak i dobrých vztahů k přírodě.
podle encykliky Caritas in veritate zpracoval Petr Šrámek
tip na web: Všechny papežovy encykliky lze nalézt na www.radiovaticana.cz.
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SLOVO MINISTRANTŮM
SLAMĚNÝ KLOBOUK PANNY MARIE
Až budeš mít chvilku času v kostele, spočítej, kolik soch a obrazů
v něm zobrazuje Pannu Marii. Možná budeš až překvapen(a), kolikrát
a jakými uměleckými technikami je Ježíšova Matka ztvárněna. A nejen to, ale její sochy či obrazy jsou často ještě přikrášlovány. Dřevěné
sochy jsou oblékány do sametových oblečků a hedvábných krajek, na
obrazy jsou připevňovány zlaté předměty, sochy i obrazy jsou vybavovány slavnostní korunou. Při svých cestách po Americe jsem dokonce
spatřil sochu Panny Marie, která měla na hlavě posazený slaměný
klobouček s průsvitným hedvábným závojem.
Tohle všechno je vnějším znamením toho, že Panna Maria je pro nás někým opravdu
důležitým. Ale více než vnější znamení je potřeba rozvíjet vnitřní úctu. Abychom Marii
hned po Kristu brali jako někoho, kdo nás provází životem víry. Co všechno pro nás
Maria znamená, kým pro nás je, to můžeš například vnímat při májových pobožnostech,
při litaniích. Možná, že zde je pro tebe další úkol: aby ses snažil(a) porozumnět některým zvláštním výrazům z litanií, např.: Zrcadlo spravedlnosti, Růže tajemná, Věži
Davidova, Hvězdo jitřní…
Při litaniích znovu a znovu vyslovuješ spolu s ostatními lidmi „oroduj za nás“. Slovo
orodovat znamená za někoho prosit, přimlouvat se. Pokud toto zvolání vyslovíš, pak
tedy Marii bereš jako někoho blízkého, kdo ti může pomoci. Pomoc Panny Marie vnímaly generace lidí před námi, můžeš se zeptat třeba své babičky, jak slavné bývaly mariánské poutě. Byl(a) jsi už navštívit některé poutní místo zasvěcené Matce Boží?
Pokud si do ruky vezmeš misál a prolistuješ ho ve svátcích svatých, budeš číst hned
několik připomínek Panny Marie. Je oslavováno Mariino narození, jsou připomínány její
životní bolesti a strádání, je radostně vnímán její odchod do nebe.
A když se doma modlíš, nepoužíváš nejčastěji modlitby Otčenáš a Zdrávas Maria?
Možná že se někdy se svými rodiči či prarodiči modlíte společně modlitbu růžence. Zde
zvolání „Zdrávas Maria“ zaznívá dokonce několikrát. Ale už ti asi někdo vysvětlil, že
nejde o nějaké omílání, že jde o možnost hlubšího ponoření se do modlitby.
Jak vidíš, Pannu Marii nelze v životě víry opomenout, nelze na ni nemyslet. Bude dobře,
když jí ve svém životě necháš dostatek prostoru, když se k ní budeš s důvěrou obracet ve
svých potřebách.
A ještě úkol na závěr: kolikrát je jméno Panny Marie zmiňováno při mši?
P. Hovorka
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DOPIS Z ČADU ZE DNE 28. 3. 2010
Minulou sobotu jsme skončili postní návštěvu našich sektorů na závěr postních exercicií. Bylo toho hodně – 17 sektorů, to znamená 17 návštěv v brusu s konferencí o svátosti smíření, se zpovídáním samotným a
mší svatou. Každý týden 3 takové návštěvy.
Někdy se jelo 10 km, jindy 35 km cestou
necestou (spíše necestou) plnou prachu,
písku, kamení, děr, kmenů atd. Tady nás
čekala stovka lidí (v tom většina všudypřítomných dětiček), jinde 400 i více lidí. V této vesničce jsme zpovídali 30 minut, v jiné
2 hodiny. A všechno pod stromem (jedním
anebo i více), které dávají méně anebo více
stínu, při teplotě 40 stupňů a více... 3 dny
se to dělo v prašné mlze (bylo to písečnou
bouří někde na poušti), při prachu, který
lezl všude, kde to jen jde. Ale bylo tedy
trochu chladněji a sluníčko nepálilo...Byl to
čas těžší práce, pořádného pocení – a z Česka přicházely zprávy o zimě století – ale
také odhalování slova Ježíše ubohého, jednoduchého... On je tady – říkal jsem si během
zpovídání našich oveček pod mangovým
stromem na jednoduché židli (po půlhodině
zdála se tvrdá jak beton) za přítomnosti
svině-matky a prasátek... Vlastně přišla, a
spíš přikulhala jedna babička. Ve frontě pod
širým nebem, v plném sluníčku stála možná
hodinu. V chůzi jí pomáhala dlouhá hůl.
Žabky (tady se chodí naboso anebo v žabkách) nechala 5 m od místa zpovídání. Je to
tady zvykem ( jak s Mojžíšem: sundej sandály, když místo, na kterém stojíš, je posvátné). S velkými potížemi, s pomocí hole klekla
přede mnou (to mají v krvi a nic by nepomohlo přesvědčování, aby si sedla) a začala
se zpovídat. Samozřejmě v nářečí lele. Ani
slovíčko ve francouzštině... Vždyť ona ví,
věří, že se zpovídá Pánu, který jí rozumí,
dokonale rozumí. A já, s mými několika
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větami v lele věřím, že On je tady, že působí, i když si po lidské stránce nerozumíme.
Vždyť On přišel, aby se tady dotýkal bídy těch nejmenších, aby je uzdravoval a posiloval naději... A ona vstala a vrátila se na své místo pod stromem, kde za chvíli
s obnoveným srdcem přijme Pokrm, který jí dá život věčný. Za kým sem přišla a odkud, nikdo neví, proto tady strávila celé 3 dny, tady spala a jedla mango a to maličko,
co si s sebou přinesla... Jo, ještě o stromech pár slov. Ty, pod kterými se shromažďujeme, jsou báječné, úžasné. I ty nejstarší stromy u nás jsou jak křoví ve srovnání s těmi
tady. Co je neuvěřitelné, jsou pořád zelené. Někdy mají jen méně listů. V jejich stínu
najde odpočinek i 500 lidí! Jsou mohutné. Můžu se na ně dívat hodiny. Jejich 20 až
30 m dlouhé větve jsou jak naše stromy. Často po mši si z nich děcka dělají houpačku.
Jak je to možné, že se nezlomí?... Odkud berou vodu? Tady neprší někdy 6 měsíců.
Ani kapka deště. U nás stačí pár dní vedra a listy jsou pod stromem, všechno umírá, a
tady nejenže se zelenají, ještě to kvete! Opravdu. Uprostřed suchého období... Pán Bůh
má starost o všechno, co žije v extrémních podmínkách, je tam, kde by se zdálo, že
nemá co dělat. On je tady, si říkám, On je tady... Drahé ovečky české, přeji Vám k
těm svátkům, ať Vaše víra v přítomnosti a působení Zmrtvýchvstalého Ježíše pořád
roste a přináší ovoce. Ovoce radosti a pokoje v každodenním životě, v chvílích těžkých,
ale i těch krásných. Neboť „je-li Bůh s námi, kdo proti nám”, že jo. Objímám všechny
srdečně a vroucně (tady to jinak nejde), posílám všem + a ujišťuji
o modlitbě. Také počítám s vaší modlitbou.
Díky. Jarek
PS: O prázdninách chci navštívit západ Kamerunu (je tam hodně polských misionářů). Půlka července až půlka srpna. Možná někdo by se připojil? Není to tam tak
drsný jako v Čadu. Letadlo je drahé, ale sám pobyt není tak náročný. Přemýšlejte,
a třeba nashledanou.
Aktuální dodatek z doby velikonoční:
Moc děkuji všem, kteří se modlí v těchto dnech víc za Poláky a Polsko, teda i za mne.
Moc to potřebujeme i jako národ. Snad i v tomto Pán má nějakou cestu pro nás tomu věřím. Už se aspoň moc lidí dozvědělo o Katyni.
Já si také myslím - stalo se to den
před nedělí Božího Milosrdenství,
stejně jako smrt papeže JP II. - že
ďábel se mstí na nás za šíření
Božího milosrdenství. Jen on pořád
neví, že s tím se nic nedá dělat, že
všechno, také tato katastrofa je proti
němu... Tady se také modlíme Korunku a hlásáme Milosrdenství. Vy
tam v české zemi se také nebojte a
povídejte všem, také těm odpadlíkům a hříšníkům (kdo není hříšník?), že náš Bůh je má mooooc rád
a udělá všechno pro naši spásu. +
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OSLAVTE S NÁMI
Rok 2010: 150 let od smrti J. N. Neumanna
Rok 2011: 200 let od narození J. N. Neumanna
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?“

P

ro mě je to vznešená osoba skrývající celoživotní 3E -energii, entuziasmus a empatii. Člověk neodmyslitelně spjatý s knihou a důrazem na důležitost vzdělání společnosti. Člověk, jehož dalším heslem by mohlo být - každý den se něco nového naučit. Náš
rodák, který je mým příkladem.
Růžena Štemberková, Prachatice

sem nyní v lázních a všichni o mne pečují, nemusím se o nic starat, mám čas přemýšJnepřemýšlí,
let, rozjímat... V běžném životě však je tomu jinak. Člověk nad mnohými ,,proč?“
většinou je přijímá samozřejmě. Stále naráží na nedostatek času, bojuje
s malichernostmi. Vyčerpává se hledáním nových cest, které jsou většinou spojeny
s nepochopením. Těžce prosazuje svůj názor. Je obtížné propojit každodenní problémy
s hledáním své správné ,,vnitřní" cesty, s hledáním těch správných odpovědí. Přijmout
s pokorou ,,svůj kříž" a přinášet oběti. Bylo to tak i v minulosti, ale stejně je tomu i dnes.
A proto je mi J. N. Neumann aktuálním vzorem.
Hana Weissová

Chcete se i vy s námi podělit, kým je pro vás sv. Jan N. Neumann?
Zašlete svou odpověď na e-mailovou schránku casopisjp@seznam.cz nebo zaneste do
farní kanceláře v Prachaticích.
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Za Jeţíšem do Kašperských Hor
Muzeum Šumavy pokračuje v sérii svých umělecko-historických výstav věnovaných
křesťanské ikonografii. Jako autor na nich tradičně spolupracuje přední historik umění,
profesor Karlovy univerzity, PhDr. Ing. Jan Royt, ředitel Ústavu pro dějiny umění FFUK
v Praze. Po výstavách jako Lidová zbožnost na Šumavě, Sv. Jan Nepomucký, Lidové
devocionálie, Barokní kultura, Sv. Vintíř a poustevnictví, Poslové nebes, Zahrada
mariánská, Dítě Ježíš, Memento mori! a další, přichází letos na řadu expozice s názvem
Kristus v umění věků. Muzeum Šumavy tu prezentuje jednak své vlastní sbírkové
předměty a jednak množství uměleckých památek 15.- 20.století, vypůjčených ze sbírek
českých muzeí a galerií, církve i soukromníků. Výstavní prostory v Kašperských Horách
se naplnily ukázkami domácího i evropského umění - obrazy, grafikou, plastikami i pracemi uměleckého řemesla. Vedle děl mistrů zde nachází své místo rovněž lidová tvorba
jako dřevořezby nebo podmalby na skle, objevily se také ikony.Velká skupina předmětů
z vlastních sbírek Muzea Šumavy se s předstihem podrobovala restaurování v ateliéru
akademického malíře Jana Hály z Lažánek u Blatné.
Díky spolupráci regionálního nakladatelství Karmášek v Českých Budějovicích
vychází v edici Historie k výstavě bohatě ilustrovaná doprovodná kniha autora Jana
Royta, věnovaná ikonografii Ježíše Krista v dílech domácího i světového umění. Publikace bude šířena nejen v místě konání výstavy, ale také v síti knihkupectví. V rámci
příprav expozice vznikla rovněž aktuální studie známého českého teologa, profesora
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Karla Skalického „Ježíš Nazaretský –
Otázka a výzva člověku naší doby“. Umělecko-historická výstava v Kašperských Horách
tak rozšiřuje svůj záběr o podněty k poznání ústřední postavy křesťanství, osobnosti,
která jedinečným způsobem a nesmazatelně poznamenala charakter velké části naší
civilizace. Rovněž tuto Skalického knížku z produkce Teologické fakulty Jihočeské
univerzity ale i některé další vhodné tituly (včetně nejnovějších překladů bible) si budete
moci koupit v době kašperskohorské výstavy. K výstavě se připravuje také několik
doprovodných akcí jako přednášky a koncerty.
Umělecko-historická expozice Kristus v umění věků se bude konat v době květen –
říjen 2010 ve výstavních prostorách Muzea Šumavy v Kašperských Horách. Čestnou
záštitu nad ní převzal českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour OFMCap.
Slavnostní zahájení se uskutečnilo 28. dubna v návaznosti na program mezinárodní
konference Poutní cesty a Šumava, kterou připravuje regionální centrum pro rozvoj
venkova, působící v oblasti Českého lesa a Šumavy - AgAkcent. Vernisáž výstavy byla
uvedena slavnostní mší svatou v kostele sv. Markéty, kterou celebroval s dalšími duchovními světící a pomocný biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád. Bezprostředně po bohoslužbě následovalo vlastní otevření výstavy, prezentace doprovodné knihy a
společenské setkání. O hudební doprovod se postaral soubor Ritornello s uměleckým
vedoucím Michaelem Pospíšilem.
Pořadatelé zvou k návštěvě širokou veřejnost.
PhDr. Vladimír Horpeniak,
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
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DOPORUČUJEME
KNIHA O PRVNÍM
ČESKOBUDĚJOVICKÉM BISKUPOVI
V březnu 2010 byla veřejnosti slavnostně představena na
sklonku minulého roku vydaná monografie Jan Prokop Schaaffgotsche, první biskup českobudějovický. Jejím autorem je
ThDr. Rudolf Svoboda, Th. D., který v současnosti přednáší na
Katedře církevních dějin Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Publikace vznikla přepracováním a rozšířením jeho disertační práce obhájené r. 2008, kterou sepsal v rámci výzkumného záměru Katedry církevních dějin a patristiky TF JU, věnovaného dějinám katolické církve v jižních Čechách
v 18. až 20. století.
Po klasickém úvodu o pramenech a literatuře autor v počátečních kapitolách
rozvádí společenské a náboženské poměry doby, v níž hr. Jan Prokop Schaaffgotsche
(1748 – 1813) žil, a na příkladu několika jeho starších současníků načrtává ideální obraz
katolického biskupa období osvícenství. Pokračuje vylíčením Schaaffgotscheho původu a jeho cesty za vzděláním, které tomuto nadanému
mladšímu potomkovi z početné šlechtické rodiny, z jejíhož příbuzenstva
vzešlo několik vysokých církevních hodnostářů, usnadnilo získání místa
nesídelního kanovníka v Olomouci. Nebyl však jen pouhým uživatelem
kanovnických obročí, která mu později v Hradci Králové a pak v Olomouci poskytovala hmotné zázemí. Po vysvěcení na kněze (1771) již
v mladém věku načerpal pro své budoucí poslání cenné zkušenosti ve
vrcholných správních úřadech diecéze královéhradecké, poté arcidiecéze
olomoucké i ve vedení kněžského semináře v Brně. Základní složky
církevní správy se však jeho působení dotklo jen minimálně.
Následující líčení procesu založení českobudějovické diecéze (1785) se přirozeně
prolíná s osudy jejího prvního biskupa, který v jejím čele stanul ve věku 37 let.
V průběhu téměř tři desetiletí trvajícího Schaaffgotscheho vedení nové diecéze si autor
publikace zvláště všímá stabilizace její správy a biskupovy péče o výchovu kněžského
dorostu. Od kandidátů kněžství se kromě náležitého studia očekávala ve vztahu k Bohu
vroucná zbožnost, ve vztahu k lidem největší laskavost, mírnost a shovívavost a ve
vztahu k sobě samému kázeň, trpělivost, sebezapření a neustálé cvičení se v křesťanských ctnostech, jež měly vyzařovat z celé bytosti budoucího kněze. Zajímavou
součást knihy tvoří letmé nahlédnutí do náplně biskupovy práce za využití úředních knih
o konání biskupských funkcí a také popsání tehdejšího stavu českobudějovické diecéze
podle jeho visitačních zpráv.
Na okraj lze poznamenat, že jeho vůbec první visitační cesta směřovala právě do
našich končin. Podle plánu generální visitace pan biskup přijel do farnosti k večeru.
Místní duchovní jej vyhlíželi před vchodem do kostela, kde vykonal krátkou adoraci. Po
požehnání se odebral na faru. Podle časových možností zkontroloval farní záležitosti.
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Mezi písemnostmi některých farních úřadů se dodnes dochovaly připomínky psané
vlastní biskupovou rukou. Druhý den ráno v procesí vstoupil do kostela. Po bohoslužbě
promluvil k věřícím, visitoval kostel a uděloval svátost biřmování. Po návštěvě školy a
prozkoušení žáků si na faře vyslechl zástupce místně příslušných úřadů a farníků a dokončil visitaci. Po obědě ještě naposledy zavítal před svatostánek do kostela a udělil
svátostné požehnání, načež následoval odjezd do další farnosti.
V závěru knihy autor zasazuje tuto významnou osobnost jihočeských (nejen) církevních dějin do kontextu doby a porovnává její vnímání, zachycené v literatuře, se svými
poznatky, přičemž se mu na podkladě historických pramenů povedlo poopravit některé
tradované nepřesnosti. Prvního českobudějovického biskupa Jana Prokopa Schaaffgotscheho hodnotí jako zásadového člověka, který může být pro svoji lidskost, niterně
prožívané křesťanství a přístup k povinnostem vzorem a inspirací i pro dnešní generaci.
Sp.

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
NÁVRAT KE STROMU ŽIVOTA
(EVOLUCE A KŘESŤANSTVÍ)
MAREK ORKO VÁCHA
Myslím si, že každý z nás si někdy
položil otázku, jak to vlastně bylo se
stvořením světa. Jak se na věc dívají
darwinisté, kreacionisté či teologové? Kdo má pravdu? Asi mnohé zklamu, ale ani tato
kniha katolického kněze Marka Váchy, mimochodem vystudovaného molekulárního
biologa a genetika, nám jednoznačnou odpověď nedává, ani to není jejím cílem. Spíše se
snaží o to, abychom otevřeli oči i mysl, dívali se a naslouchali. I mě některé části knihy
donutily poopravit si pár svých osobních dogmat. Sice se chvílemi může zdát, že se
ztratíte v labyrintu chromozomů, molekul a uhlíkových metod, ale nebojte se, vše je
vysvětleno na konkrétních příkladech a knihaje tedy nám, laikům, srozumitelná. Když
tak pročítám jednotlivé stránky, domnívám se, že by mnohým křesťanům (zejména
kreacionistům) jen prospělo projevení alespoň malé pokory vůči vědeckým poznatkům.
Vždyť všichni se snažíme dobrat k jednomu - pravdě, která nás osvobodí. Jistě, jsme
teprve na začátku, plno odpovědí zůstane ještě dlouho skrytých a snad je to i dobře, ale,
jak se říká, snaha se počítá. Možná i díky této knize si mnozí z nás uvědomí, že se právě
tady a teď nacházíme uprostřed jednoho velkého zázraku, kterým svět je. Svět, který je
ve své pestrosti ještě barevnější, než jsme si představovali, a Boží cesty ještě nevyzpytatelnější, než jsme si kdy mysleli.
Pavel Beran
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ABY SE MŠE SV. SLOUŢIT MOHLA SLAVNĚ
Obrazová reportáž Ivana Janoty ze slavení
mše sv. „tridentské“ dne 25. dubna 2010
DOMINICA III. POST PASCHA
v kostele Obětování PM v Českých Budějovicích
zvukové záznamy na www.literatskebratrstvo.cz
info: www.krasaliturgie.cz
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POZVÁNKA na 1. ročník benefiční akce

PRACHATICKÁ HOSPICOVÁ DESÍTKA
běžecký závod na 10 km dlouhé trati pro všechny milovníky i odpůrce běhu.
Pořadatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice
Datum konání: sobota 15. 5. 2010
Start běžeckého závodu: 10,00 hod.
Přihlášky: v sobotu 15. 5. 2010 od 8,30 – 9,30 hod. v kanceláři závodu (Vzdělávací
centrum při Hospici sv. Jana N. Neumanna)
Startovné: 100,- Kč (případný výtěžek bude použit ve prospěch nevyléčitelně
nemocných pacientů hospice)
Občerstvení: v cíli závodu, po doběhu točená hospicová desítka, pro zvlášť unavené
možná i hospicový ležák
Ceny: dobrý pocit a snad i něco navíc…
Trať: Start z nedalekého parkoviště, obrátka na 5. km, povrch asfalt a panel
Závodí se v kategoriích:
Muži:
A:do 39 let B: 40 – 49 let C: 50 – 59 let D: 60 – 69 let E: 70 a starší
Ženy:
F:do 34 let G:35 – 44 let H:45 let a starší
Informace:

Patrik Coufal, 388 311 726, 733 755 821
ekonom@hospicpt.cz, www.hospicpt.cz

Doprovodné akce:
Součástí benefiční akce PRACHATICKÁ HOSPICOVÁ DESÍTKA jsou soutěže a
hry pořádané v parku, který se nachází v areálu nestátního zdravotnického zařízení
Hospic sv. Jana N. Neumanna. Za mírný poplatek zde mohou děti a všichni soutěživí dospělí vyzkoušet ryze „nehospicové“ hry (víčka v hnízdech, garážová vrata aj.)
organizované našimi dobrovolníky.
Přijďte v sobotu 15. 5. 2010 v době od 10,00 do 12,00 hod. s celou rodinou –
zaběhat si, zasoutěžit nebo „jenom“ na hospicovou desítku…
Těšíme se na Vás!

V

sobotu 22. 5. 2010 v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské ve Volarech bude
slavena Svatodušní vigilie s lucernáriem.

Začátek obřadů venku před kostelem u ohně v 19.00 hod.
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