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S TA R É P R A C H AT I C E

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE

Svatý Bonifác
Červen je v liturgii velmi pestrý. Skončila velikonoční
doba a jako závěrečný akord jsou tu ještě tři slavnosti,
které její ústřední myšlenku doplňují a prohlubují: Nejsvětější Trojice (slavili jsme ji o poslední květnové neděli),
Těla a krve Páně (Božího těla) a Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova. Ta letos připadá na 11. červen a bude se slavit
zvlášť slavnostně. Končí jí totiž kněžský rok a v Římě se
sejde velké shromáždění kněží z celého světa, aby spolu
se Svatým otcem poděkovalo Pánu Bohu za dar kněžství a
vyprošovalo všechny potřebné milosti pro celou církev do
dalších let. Dá-li Pán Bŧh, pojedou i někteří z nás. Měsíc
červen bývá někdy nazýván měsícem Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova, podobně jako květen je měsícem mariánským.
Tradičním termínem pro slavení slavnosti Těla a krve Páně je čtvrtek po Nejsvětější
Trojici (letos 3. června). Ve většině našich farností se ale překládá na následující neděli.
Památka eucharistické svátosti se sice koná už na Zelený čtvrtek, v den jejího ustanovení, ale tam, v předvečer Velkého pátku, nemŧžeme naplno projevit takovou radost, jaká
by byla dŧstojným vyjádřením naší vděčnosti za tento veliký dar. Zpŧsob oslavy se
v jednotlivých farnostech liší, záleží na místních podmínkách. Všude je samozřejmě
středem slavení mše svaté. Kromě ní se někde koná prŧvod, jinde celodenní adorace
nebo jiná podobná forma eucharistické úcty. Všechny formy mají svá pozitiva i svá
úskalí. Tento den je také vhodným termínem pro slavení prvního svatého přijímání dětí.
Červen je jediným měsícem v roce, ve kterém se neslaví žádná památka Panny
Marie. Nejvíce se mariánským tajemstvím přibližujeme o památce sv. Cyrila Alexandrijského (27. června), biskupa, který v první polovině 5. století hájil proti konstantinopolskému patriarchovi Nestoriovi učení, že Kristus je pravý Bŧh a pravý člověk v jedné
osobě. Dosáhl toho, že koncil v Efesu v roce 431 slavnostně prohlásil, že Panně Marii
právem náleží titul Matka Boží. Letos ale jeho památka připadá na neděli, proto se
vynechává.
Svátkŧ a památek svatých je hodně. Na prvním místě jmenujme slavnost svatých
apoštolŧ Petra a Pavla (29.6.). Neméně dŧležitá je slavnost Narození sv. Jana Křtitele
(24. 6., šest měsícŧ před Narozením Páně). Z ostatních biblických postav mívá v červnu
svátek sv. Barnabáš (11.6.), letos ale ustupuje slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Prvokřesťanské osobnosti zastupují: sv. Justin (1. 6.), filosof a teolog, rodák z Palestiny, který se snažil představit křesťanskou nauku světu vzdělancŧ prostřednictvím
platónské filosofie a podstoupil mučednickou smrt v roce 165 v Římě, sv. Marcelin a
Petr (2.6.), římští mučedníci z doby Diokleciánova pronáslednování, jejichž jména jsou
uvedena v 1. eucharistické modlitbě (římském kánonu), sv. Vít (15. 6.), který zemřel ve
stejné době v jižní Itálii a od dob sv. Václava je jedním z hlavních českých patronŧ, a sv.
Irenej (28.6.), žák sv. Polykarpa ze Smyrny, biskup v Lyonu, kam doprovázel maloasij2

ské křesťany, kteří se usazovali v jižní Galii. Zemřel mučednickou smrtí okolo roku 200.
Z jeho spisŧ církev čerpá dosud, do kněžského breviáře bylo zařazeno hned několik
úryvkŧ. Poslední den v měsíci, v návaznosti na slavnost sv. apoštolŧ Petra a Pavla, se
slaví památka svatých prvomučedníkŧ římských, umučených během pronásledování
křesťanŧ za císaře Nerona po požáru města v roce 64.
Také světcŧ z doby vrcholného středověku a počátku novověku si připomínáme
několik: sv. Antonína z Padovy (13. 6.), kněze, vynikajícího kazatele, člena řádu františkánŧ, sv. biskupa Jana Fishera a Tomáše Mora (22. 6.), anglické mučedníky, které nechal
popravit král Jindřich VIII. v londýnském Toweru v roce 1535, protože považoval za
velezradu, že zŧstali věrní papeži, když on sám se postavil proti němu, a sv. Aloise
Gonzagy (21. 6.), řeholníka, jezuity. Ten je vzorem zasvěcené čistoty a patronem studující mládeže. Zemřel v roce 1591 v Římě, protože se nakazil morem, když ošetřoval
nemocné. Bylo mu teprve 23 let.
V 19. století žili a zemřeli sv. Jan Nepomuk Neumann (19. 6.), náš rodák, biskup ve
Philadelphii (památka se slavní ve výroční den jeho svatořečení v roce 1977), a sv. Karel
Lwanga a jeho druhové, mladí chlapci, kteří byli upáleni při pronásledování křesťanŧ
v Ugandě v letech 1886 a 1887. Také je svatořečil papež Pavel VI. (v roce 1964).
Nakonec jsem si nechal vynikající osobnost, misionáře, apoštola Německa – sv.
Bonifáce, biskupa a mučedníka. Jeho památku slavíme 5. června. Nesmíme si ho plést se
sv. Bonifácem, mučedníkem ze začátku 4. století, který má svátek 14. května a v lidové
tradici se řadí k tzv. „ledovým mužŧm“. Po něm má tento Bonifác jen jméno (které
v češtině znamená „Dobroděj“). Pŧvodně se jmenoval Winfrid. Narodil se v Anglii okolo
roku 670. Byl vychován benediktiny v klášteře v Exeteru a stal se jedním z nich. Na jaře
716 se mu splnila touha být misionářem. Byl vyslán s několika druhy k pohanským
Frísŧm. Ti však právě válčili s (tehdy už) křesťanskými Franky a přenesli svou nenávist
k nepřátelŧm i na křesťanskou víru. Winfridova mise skončila nezdarem. Odebral se do
Říma k papeži Řehoři II. Setkal se s ním právě v den svátku sv. Bonifáce. Svatý otec
v tom viděl symboliku, dal mu mučedníkovo jméno a vyslal „nového“ Bonifáce jako
posla víry do pohanského Durynska. Později rozšířil jeho pravomoce na celou Germánii
a při další návštěvě Říma ho v roce 722 vysvětil na misijního biskupa. V té době se stala
příhoda, která je z Bonifácova života nejznámější: Pohané v Hesensku uctívali prastarý
dub, zasvěcený bohu války Thorovi. Bonifác popadl sekyru a před jejich očima ho
porazil. Pohanští kněží zděšeně čekali na reakci svého krutého boha, ale nic se nestalo.
Bonifác dokonce ze dřeva stromu postavil kapli a zasvětil ji sv. apoštolu Petrovi. Mnoho
pohanŧ se pak dalo pokřtít.
Během třiceti let procestoval Bonifác křížem krážem celé Německo a několikrát
navštívil i Řím. V roce 732 ho papež Řehoř III. jmenoval svým vikářem pro Germánii a
pověřil ho úkolem vybudovat organizační strukturu církve v Německu. Založil a uspořádal četná biskupství, svolával reformní synody, podporoval kláštery. Ve svých 72 letech
se stal biskupem v Mohuči.
Když viděl, že všechno, co bylo jeho úkolem, už je vykonáno, chtěl se ve svých
80 letech ještě jednou vrátit na místo, kde jako mladý začínal a dokončit to, co se tenkrát
nepodařilo. Odešel do Fríska a pŧsobil tam velmi úspěšně – až do svatodušních svátkŧ
5. června 754. Toho dne byl se svými druhy přepaden tlupou pohanŧ a brutálně zavraž3

děn u řeky Borne u Dokkumu. Jeho ostatky byly uloženy nejprve v Utrechtu, potom
v Mohuči, a nakonec byly přeneseny do kláštera ve Fuldě (ve středním Německu), který
založil a který velmi miloval.
Bonifác patří k největším misionářŧm v dějinách církve vŧbec. Právem se řadí po
bok sv. Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Františka Xaverského a jiných velkých hlasatelŧ
Kristovy radostné zvěsti.
P. Pavel Liška, Netolice
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Jak se z Prachatic nových staly Prachatice Staré
Území Prachaticka bylo osídleno již v pravěku skupinkami
sběračŧ a lovcŧ, a to přibližně v pozdním paleolitu a mezolitu (10–6 tisíciletí př. n. l.). Další dŧkazy osídlení, sekyrka,
etážovitá nádoba a hrot kopí z knovízské kultury, jsou až z mladší
doby bronzové a dále i z doby železné. Z doby římské a ze stěhování
národŧ se zatím dochoval jediný nález, římská mince. Nejstarší středověké osídlení se podle dnešních poznatkŧ nacházelo právě v dnešních Starých Prachaticích
a v Ostrově, a to pravděpodobně v 9.–10. století. Nejspíše již v té době bylo svázáno
s významnou obchodní trasou známou jako Zlatá stezka. Tato osada byla pod správou
Vyšehradské kapituly a její význam rostl, čehož je dŧkazem stavba kamenného kostela
na sklonku 11. nebo ve 12. století. Není vyloučeno, že se v jeho blízkosti nacházelo
feudální sídlo jako centrum místní správy pro vybírání cla, ale díky strategické poloze
nejspíš i kvŧli obraně tohoto místa. V prŧběhu 13. století nejspíše přestala vyhovovat
poloha Prachatic, a tak za účelem vystavění města v úplném slova smyslu bylo hledáno
místo s lepšími podmínkami. Po uskutečnění tohoto záměru ztratila osada na významnosti a v roce 1370 je uváděna již jako Staré Prachatice.
Kostel na návrší
První ověřený zápis o (Starých) Prachaticích pochází z roku 1130 a jak jinak,
než že je spojen s obchodováním na
Zlaté stezce. Jde v něm o potvrzení
nároku vyšehradského probošta na
příjmy z celnice. A právě na návrší
vedle předpokládané celnice stál již od
poloviny 12. století výše zmíněný románský kostel. Ve druhé polovině 13.
století došlo k jeho přestavbě, kterou
4

získal raně gotickou podobu s rozlehlou obdélnou lodí.
Nejstarší písemná zmínka o kostele se však dochovala
až z r. 1408. V 16. století byl k němu přistavěn presbytář. Z téže doby pochází sanktuář a nástěnná malba,
znázorňující drama Posledního soudu, i předsíň kostela.
Po mnohých barokních úpravách, přestavbách a rekonstrukcích (v letech 1687, 1756, 1771) získal kostel
dnešní jednolodní podobu s pravoúhle uzavřeným
presbytářem, se sakristií na severní straně a s předsíní a
s masivní věží v západním prŧčelí. Ta byla dříve opatřena střechou hruškovité formy s lucernou, v roce 1891
získala dnešní jehlancovou podobu. Kostel již nejméně
od roku 1578 slouží jako hřbitovní kostel města Prachatic. Spadá pod správu prachatické farnosti. Při východní
straně hřbitova je dekorovaná kaple z první poloviny
18. století s hrobkou prachatických děkanŧ, nesoucí stejné zasvěcení jako kostel.
Když se otevřou kostelní vrata…
Hlavní oltář pochází z období baroka, přesněji z roku
1696. Je opatřen obrazem od F. Fabera a dřevěnými
sochami patronŧ kostela, apoštolŧ Petra a Pavla. Boční
oltáře Ukřižování a Čtrnácti svatých pomocníkŧ pochá5

zejí z první poloviny 18. století a jsou osazeny sochami. Stejného stáří je i zdejší kazatelna. Zajímavou součástí interiéru jsou torza náhrobníkŧ prachatických měšťanŧ a pánŧ
z Bělče, pocházejících ze 16. a 17. století, či mnohé nástěnné gotické malby, z nichž nejstarší mají pŧvod až ve století čtrnáctém.
Literatura:
webové stránky obce Staré Prachatice ( http://www.stareprachatice.wz.cz/historie.html )
Roman Podlaha: Prachaticko známé i zapomenuté
Roman Podlaha: Ozvěny šumavských zvonŧ
Katalog Diecéze českobudějovické L. P. 1987
F. Mareš, J. Sedláček: Soupis památek
historických a uměleckých
v království Českém

Foto k textu a na obálce
Jan Plánek
Zpracoval
Jaroslav Pulkrábek
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NA NÁVŠTĚVĚ U

Sr. Angely Polívkové SCB,
představené Kongregace Milosrdných sester

VIZITKA
Narozena: 16. 7. 1951 v Oudoleni na Vysočině
Sourozenci: 3
Původní povolání: textilní návrhářka
Věčné sliby v roce: 1980 ve Znojmě-Hradišti
Předchozí působiště: Nepomucenum, Řím
Současné působiště: Neumanneum Prachatice
Kde jste prožila dětství a léta dospívání?
Narodila jsem se v malé vesničce na
Vysočině v Oudoleni, kde máme jen
malou kapličku - farní kostel je
v Havlíčkově Borové, a přesto z této malé
vesničky pochází 14 řeholních povolání a
jedno kněžské – náš otec Jan. Mám jednu
skvělou sestru a dva moc fajn bratry. Jsem
vděčná za křesťanskou výchovu, i když
takovou opravdovou konverzi jsem prožila
až ve dvaceti letech, kdy jsem se rozhodla
žít podle evangelia. Celý život vnímám
vzácné zázemí modliteb a obětí mé maminky, která mě provází až do dnešních
dnŧ. Její příklad víry mě vždy povzbuzoval
- Žalm 92 obsahuje větu : "... zŧstanou
šťavnatí a svěží... " a o tom její život
svědčí!
Absolvovala jste textilní průmyslovku, ale
máte i zdravotnické vzdělání. To je opravdu široký záběr!
Co se týká vzdělání – k tomu bych jen
podotkla, že to, co mi bylo dovoleno a
dopřáno, stačilo na všechny úkoly, které
mně byly v životě svěřeny - vzdělávat by
se člověk měl po celý život - /o to se také
snažím/ - a právě život je ta nejdŧležitější
vysoká škola !!!
Jak se stane, že mladá dívka, která ráda
8

sv. K. Boromejského v Neumanneu
v Prachaticích

tancuje, obléká se podle poslední módy a
užívá si života se svými vrstevníky, pocítí
touhu po zasvěceném povolání?
Prožila jsem moc hezké dětství i mládí jako " klub mladých" jsme pořádali rŧzné
akce, zábavy, zájezdy... měli jsme moc fajn
partu - v obci máme moc hezký kulturní
dŧm, moc ráda jsem tančila - dnes je to
"diskotéka" pro Pána a pro bližní... Jezdili
jsme hodně do přírody na vandr, kde jsem
poznala krásu společenství, kde se hoši
uměli podělit o poslední cigaretu, nebo
krajíc chleba...
U sester boromejek jsem měla několik
příbuzných a skrze ně jsem se více seznámila s jejich životem. Nejvíce mě oslovila
maminky sestra Liborie, která mi s láskou
odpovídala na mnoho otázek a byla pro
mne vzácným vzorem milující, obětavé
řeholnice.
Od malička jsem měla moc ráda děti a
mnohým jsem dělala chŧvičku - jako každá
dívka, tak i já jsem měla vysněno, že až se
vdám, že chci mít hodně dětí.

Když jsem navštívila příbuznou sestřičku,
která v té době sloužila u tělesně a duševně
postižených dětí ve Šternberku, byla jsem
hluboce zasažena těmito trpícími dětmi a
dnes definuji, že : "Kristus v trpícím dítěti
se mě dotkl nejhlouběji " a potom že už mě
nic nezadrželo...V mém rozhodnutí mě
ještě podpořila pouť na sv.Hostýn, kde
Panna Maria to "chuligánče srazila na
kolena" - tam jsem se rozhodla být blízko
těm, kteří trpí... a zvolit duchovní mateřství , které mě naplňuje nadšením a nemám
pocit, že by mŧj život nebyl plodný .
Tehdy jsem se setkala i s Matkou Vojtěchou, která měla odvahu otevřít náruč a
přijmout mě do společenství.
Jak vzpomínáte na své první působiště?
Mé první pŧsobiště bylo v malebném prostředí v Plavči u Znojma - moje „řeholní
kolébka“ – rotunda, zámeček, park... blízkost milované tety Liborie, která mě s trpělivostí uváděla do tajŧ duchovního
života...
Po tajné obláčce jsem směla sloužit právě
postiženým dětem, později to byli starouškové v domově dŧchodcŧ v Moravských
Budějovicích, potom jedenáct let v Městě
Albrechticích, kde máme charitní domov
pro naše sestry. Pak jsem byla 7 let na Hradišti u Znojma.
Prožila jste 4 roky v Římě. Čím Vás ten
pobyt tam nejvíc obohatil?
Do Říma, kde jsme sloužily v české koleji
Nepomucenum našim bohoslovcŧm a
kněžím, jsem byla poslána v roce 2000. Za
čtyři roky jsem tam prožila mnoho krásných zážitkŧ, trošku poznala Řím a okolí jezdili jsme na výlety, také do hor a k
moři. Poznala jsem tam mnoho vzácných
osobností jako je např. milovaný kardinál
Tomáš Špidlík a mnozí jiní...Jsem za
tuto zkušenost velmi vděčná.

Často Vás můžeme zahlédnout za volantem. Je jízda autem pro Vás relaxace nebo
stres?
Jízda autem byla pro mne vždy velkou
radostí – Znojmo–Řím za 12 hodin!!!
Jezdím hodně a ráda... I to mŧže být služba
druhým...
Když mluvíte o sv. Janu N. Neumannovi,
říkáváte často „náš Janíček“. Čím je Vám
tento náš světec blízký?
Po Římě mě „Boží vítr“ zavál na malebnou Šumavu, do krásného městečka Prachatic, kde sloužím komunitě sester už
šestý rok v rodném domě sv. Jana Neumanna – „našeho JANÍČKA" – jeho přímluvě svěřuji všechny kněze, zvláště ty,
které jsem ve svém životě směla potkat... On také neměl cestu ke kněžství
lehkou, tak jim rozumí a jeho přímluva je
mocná – věřím!!!
Poznat ve svém životě, co je pro něho plnit
vŧli Boží, není vždy snadné, ale je jasné,
že když Bŧh člověku svěří nějaké poslání,
že ho vybaví potřebnými dary a milostmi. S dŧvěrou se svěřuji do JEHO péče
a čím jsem starší, tím vroucněji za dar
povolání k řeholnímu životu děkuji. VÍRA
a HUMOR jsou naše křídla – je takové
moje životní krédo a vždy mě velice
oslovovala a povzbuzovala modlitba sv.
Terezie z Avily :
„NIČÍM SE NEZNEPOKOJUJ, NIČÍM SE
NERMUŤ – VŠECHNO POMÍJÍ, BŦH SE
NEMĚNÍ – VŠEHO DOSÁHNEŠ TRPĚLIVOSTÍ – MÁŠ-LI V SRDCI BOHA, NIC TI
NECHYBÍ, JEHO LÁSKA STAČÍ…“

Myslíte si, že jste byla někdy svědkem
zázraku?
Ano, celý mŧj život mi připadá jako jeden
velký zázrak.
Připravila Marie Horová
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Pouť ke sv. Janu Neumannovi
P. Pavel Liška
autor fotografií P. Anton Verbovský CSsR
.
pouti ke hrobu sv. Jana Neumanna se mezi kněžími naší diecéze mluvilo dlouho.
První zmínka padla už při oné památné pouti do Prachatic v červnu 1989, které se
zúčastnil i tehdejší filadelfský arcibiskup Anthony Joseph Bevilacqua. Tehdy to bylo jen
zbožné přání. Totalita pak brzy skončila, mohlo se začít svobodně cestovat, ale stále se
vynořovaly nové a nové překážky. Někteří se tam mezitím vydali individuálně. Jako
první, v srpnu 1991, Otec biskup Antonín Liška, který se právě tam dověděl, že je
jmenován českobudějovickým biskupem. Letos uplynulo od smrti sv. Jana 150 let, tak
jsme si řekli: „Buď teď, nebo nikdy“! Ustavil se přípravný výbor, vybrala se cestovní
kancelář a byl stanoven termín: 12.-17. dubna.
Na cestu se nás vydalo 22: 2 biskupové, 11 kněží a 9 laikŧ. V Americe se k nám na
tři dny přidal také pan biskup Esterka, který trvale žije v Los Angeles a má na starosti
pastoraci Čechŧ v zahraničí. Let proběhl hladce, odpoledne místního času (časový posun
je -6 hodin) jsme přistáli v New Yorku. Na letišti už na nás čekal autobus s čínským
řidičem a českou prŧvodkyní.
Hned jsme se vydali na cestu do Philadelphie. Měly to být dvě hodiny jízdy, ale
prŧjezd městem v odpolední dopravní špičce nás trochu zdržel. Bylo už skoro tři čtvrtě
na sedm, když jsme zastavili u nového moderního kostela Krista-Světla (Christ Our
Light) v Cherry Hill na okraji Philadelphie. Tam jsme měli svou první mši sv. na americké pŧdě. Kostel byl od velikonoc nádherně vyzdobený, úplně jsme se ztráceli v záplavě
květin. Pan farář sice nebyl rád, že na nás musel tak dlouho čekat, ale byl srdečný. Do
hotelu to pak byl už jen kousek.
Druhý den jsme začali prohlídkou pamětihodností. Obvykle se Američanŧm smějeme, že je pro ně pamětihodností všechno, co je starší než 20-30 let. Ale ve Philadelphii je
to přece jen jiné. Tady byla v roce 1776 vyhlášena nezávislost Spojených státŧ, tady byla
podepsána Ústava, město bylo nějaký čas metropolí USA. Navštívili jsme Independence
Hall (Síň nezávislosti). Paní prŧvodkyně nám s velkým nadšením popisovala každý
detail onoho památného dne. Dokonce dovolila naší prŧvodkyni, aby nám to překládala
do češtiny – to prý se jinak nesmí. Vŧbec: Amerika je zemí svobody, a přitom jsme
pořád slyšeli, co se nesmí: nesmí se fotit na mostech, nesmí se pít alkohol na veřejnosti,
pivo v běžných samoobsluhách vŧbec nedostanete, musíte pro něj do specializovaných
obchodŧ, které bývají v zapadlých uličkách, aby se nedaly snadno nalézt. Pan biskup
Esterka dokonce tvrdil, že se nesmí na ulici kouřit. Zlí jazykové ovšem říkají, že on,
známý odpŧrce kouření, nás chtěl jen zastrašit. Pro jistotu jsme vždycky hledali místo,
kde už ležely nějaké nedopalky, a tam jsme si nedělali skrupule. Z Independence Hall
jsme se šli podívat na známý Zvon svobody.
Celý den drobně pršelo. Byl do jediný deštivý den naší cesty, bohužel právě ten, na
kterém nám nejvíc záleželo. Ale to už k pouti patří. Po krátkém občerstvení jsme odjeli
na Loganské náměstí, na kterém stojí katedrála sv. apoštolŧ Petra a Pavla. Stavěla se
právě v době pŧsobení sv. Jana Neumanna. Kolik se jen natrápil, aby na ní sehnal peníze.

O
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Několikrát se musela stavba téměř zastavit,
protože nebylo za co pokračovat dál. Přál si
ji mnohem skromnější, ale musel přihlížet
k názorŧm lidí kolem sebe. I dnes je u ní
lešení. Tak velké kostely se musí pořád
opravovat. Sotva se na jednom konci
skončí, na druhém už je třeba začít znovu.

Katedrála je nádherná. Kdysi to byla
jedna z nejvyšších staveb ve městě,
„shlížela“ na své okolí. Dnes je obklopena výškovými budovami, takže se „krčí“
jakoby v koutku. Toho jsme si všimli
víckrát, hlavně v New Yorku. Kostely, na
naše poměry veliké, vypadají vedle
mrakodrapŧ titěrně. Ale je v tom určitá
symbolika. Církev se zdá být uprostřed
občanské společnosti také takovou
nenápadnou „popelkou“, ale přesto tu je
a její přítomnost je nesmírně dŧležitá.
V pravé boční lodi katedrály je pěkná
mozaika, zobrazující nejdŧležitější
události ze života sv. Jana Neumanna.
Od katedrály jsme šli na radnici. Měli
jsme domluvené setkání se starostou.
Protože měl ten den nějaké povinnosti
mimo město, poslal za sebe místostarostu. Setkání proběhlo „mezi dveřmi“. Ačkoliv byl v místnosti řečnický
pult a plno židlí, zŧstali jsme stát v rohu a v kroužku debatovali. Dělali jsme
si výčitky, že to je naší špatnou organizací, ale druhý den u pana kardinála to
bylo přesně stejně. Asi je to v Americe
zvykem.
Na tomto setkání bylo příjemné, že
pan místostarosta jednal s naším pa11

nem místostarostou jako rovný s rovným, ačkoliv Philadelphia má (bez aglomerace, jenom vnitřní město) asi 1,6 miliónu obyvatel a je tedy přibližně 100x větší než Prachatice.

Pak se přiblížil hlavní bod naší pouti – mše sv. u hrobu sv. Jana. Ten je v kryptě
redemptoristického kostela sv. Petra na 5. ulici. Otec biskup Jiří měl krásné kázání,
nejhezčí, jaké jsem od něj slyšel. Škoda, že jsem ho nenahrál, nebo si alespoň nedělal
poznámky, abych vám ho mohl zprostředkovat. Položil jsem na oltář kamínek z hrobu
rodičŧ sv. Jana v Prachaticích, a také poslední číslo našeho časopisu, s prosbou, aby sv.
Jan žehnal naší práci, aby se dařila a přinášela duchovní užitek vám všem. Po mši sv.
byla beseda s redemptoristy-správci kostela. Umožnili nám dŧkladnou prohlídku celého
areálu.
K večeru jsme se chtěli podívat také na místo, kde sv. Jan zemřel, ale už se stmívalo,
pršelo a navíc místo není nijak označené (prý si to radnice nepřeje), tak jsme ani nevystoupili z autobusu, jen jsme při zastávce na semaforu udělali pár fotek a jeli dál. Stejně
to tam nyní vypadá jinak než tenkrát. Není to jedna ulice, ale dvě, uprostřed vede dálnice, a právě v tom místě se zařezává pod povrch.
Ve středu dopoledne jsme odjeli na arcibiskupství. Je to moderní, prosklená, třináctipodlažní budova v těsném sousedství katedrály. Setkání proběhlo znovu „mezi dveřmi“,
ale bylo ještě mnohem srdečnější, než na radnici. Pan kardinál Justin Rigali je úžasný
člověk, navíc pokud jde o sv. Jana – na rozdíl od pana místostarosty – plně „v obraze“.
Pracoval mnoho let v římské kurii, zná několik jazykŧ, tak jsme s ním mohli mluvit
každý jak uměl – anglicky, francouzsky, italsky. Jen čeština mu byla vzdálená.
Pak už nás čekala cesta do Washingtonu. Trvala zase asi dvě hodiny. Nejprve jsme se
podívali na město z vyhlídky na Staré poště, potom jsme se prošli po ulicích – kolem
Bílého domu, Washingtonova památníku, Kapitolu – všichni ta místa znáte, denně se
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objevují v televizním zpravodajství. Mě osobně Washington příliš nezaujal. Je to moderní město, postavené „na zelené louce“. A přece tam jsou dvě místa, na kterých jsme
prožili pěkné chvilky. Prvním je katedrála Panny Marie – „Národní svatyně Neposkvrněného Početí“. Je to moderní budova, dostavěná v roce 1959. Jak je to v Americe zvykem,
snaží se napodobovat rŧzné stavební slohy, známé z dějin církve – byzantský, románký,
gotický, apod. Úplná směsice – a přece to nepŧsobí odpudivě. V kapli Nejsvětější
svátosti jsme měli mši svatou. Hlavním koncelebrantem byl pan biskup Esterka. Zúčastnilo se jí i několik Čechŧ, kteří žijí ve Washingtonu a dověděli se o nás. Po mši svaté
jsme si katedrálu prohlédli, hlavně českou národní kapli. Je to velká čest pro český
národ, že na rozdíl od jiných, větších a mocnějších, mŧže mít v Národní svatyni Spojených státŧ amerických svou kapli. Je v ní uctíváno Pražské Jezulátko, sv. Václav a také
sv. Jan Neumann.
Ten tam má bronzovou sochu v životní velikosti a
jeho
život
je
zobrazen na vitrážích vstupních dveří. Bylo milé vidět
prachatický kostel
na obraze v centru
hlavního
města
Spojených státŧ.
Druhým příjemným místem
bylo Velvyslanectví České republiky
u Spojených státŧ
amerických. Když jsme tam přijeli, náš řidič, který jezdil podle satelitní navigace,
zastavil vedle velké oprýskané kŧlny, nějakého skladiště, a řekl: „Tohle je ta adresa!“
Začali jsme se smát a říkali jsme, že to by tak asi odpovídalo možnostem České republiky. Ale byla to jen legrace. Velvyslanectví bylo na protější straně ulice, na vršku, za
horizontem byla z toho místa vidět jen střecha. Pan velvyslanec Petr Kolář a jeho spolupracovníci nás přijali velmi srdečně, pohostili nás a věnovali nám dvě hodiny času,
ačkoliv měli právo odpočívat po velkém zápřahu. Jen pár hodin před tím totiž odletěl
zpět do vlasti pan premiér Fischer, který tam byl několik dní na pracovní návštěvě. Tam
jsem se také nečekaně sešel s několika dávnými známými z dob počátkŧ mého kněžského pŧsobení. Měl jsem velkou radost.
S přenocováním byly trochu problémy. V hotelu probíhaly za plného provozu stavební práce a museli jsme v jednu chvíli dokonce zvýšit hlas, abychom se domohli svých
práv. Generální manažer řetězce se nám druhý den telefonicky omluvil.
Ráno jsme se rozloučili s panem biskupem Esterkou, na kterého čekala cesta do
Austrálie, a odjeli zpět do New Yorku. Cesta trvala víc než čtyři hodiny, přijeli jsme tam
asi o pŧl jedné. Prvním bodem programu byla vyhlídková plavba lodí okolo Manhattanu.
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Bylo nádherné počasí,
krásný rozhled. Vypluli jsme
z přístaviště na řece Hudson,
obepluli jižní cíp ostrova a
pokračovali po East River
pod Brooklynským a Madisonským mostem, okolo
budov OSN, až někam na
úroveň Central Parku. Pak
jsme se vrátili k Soše svobody a odtud po Hudsonu zpět
k přístavišti. Nedaleko ostrova se Sochou svobody je
malý ostrŧvek (Ellis Island),
na kterém bývalo imigrační centrum. Tam strávil také sv. Jan Neumann několik dní
v karanténě před vstupem na americkou pŧdu. Vzpomínali jsme na to s pohnutím.
Dalším bodem programu byla mše sv. v kostele Panny Marie Rŧžencové na jižním
konci Manhattanu. Také ten se krčí pod obrovským mrakodrapem. Je postaven na místě
rodného domu svaté Elizabeth Ann
Seton (1774-1821), první americké
světice. Byla to matka pěti dětí a po
smrti svého manžela strávila mnoho let
vyučováním, zakládáním a řízením škol,
sirotčincŧ a nemocnic. Vykonala mnoho
dobrého a svědčila o podivuhodné Boží
přítomnosti v našem každodenním
praktickém životě.
Po mši sv. jsme se prošli po místech,
která jsou centrem finančního světa.
Zašli jsme na Wall Street ke známé
budově burzy (když jsem jako malý kluk začal chodit do školy, učili jsme se básničku o
„vrazích z Wall Streetu“) a pokračovali po Broadwayi směrem na sever. Samozřejmě
jsme neopomněli zazpívat známou písničku: „Chodím po Broadwayi hladov sem a
tam...“. Šli jsme navštívit Ground Zero, místo, na kterém stála tzv. „dvojčata“ (budovy
WTC), která se zřítila při teroristickém útoku 11. září 2001. Už není přístupné, je ohrazené a probíhají na něm stavební práce. Prošli jsme kolem a prohlédli si plány, jak to bude
vypadat, až to bude hotové. Kolem kostelíka sv. Pavla, který jako zázrakem zŧstal
neporušený, když se všechno kolem řítilo, jsme došli až k radnici. Odtud nás už čekala
jen cesta autobusem do hotelu v New Jersey City.

V

pátek po snídani jsme se vrátili zpět do centra Manhattanu. Vyjeli jsme výtahem na
vyhlídku, která je v 67 patře jedné z budov Rockefellerova centra. Lze z ní přehlédnout téměř celý Manhattan – a je to zase jiný úhel pohledu, než jsme měli možnost vidět
den před tím z lodi. Užili jsme si to i přesto, že bylo pod mrakem a foukal silný vítr.
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Odtud je to jen co by kamenem dohodil ke katedrále sv. Patrika. Mysleli jsme si, že
tam byl sv. Jan Neumann vysvěcen na kněze. Samozřejmě jsme věděli, že budova je
pozdější, ale předpokládali jsme, že ta pŧvodní byla na stejném místě. Až při prohlídce,
při které nás laskavě doprovázel sám pan rektor katedrály, jsme se dověděli, že to tak
není. Takzvaná „Stará katedrála sv. Patrika“ je úplně jinde! Litovali jsme, že už nebudeme mít čas tam zajít.
(To jsme ještě s jistotou nevěděli, že budeme mít času dost!).
Po obědě jsme se rozdělili. Biskupové a kněží odjeli na Apoštolskou nunciaturu při
OSN, ostatní šli do obchodního domu nakupovat. Pan nuncius Celestino Migliore nás
přijal velmi srdečně, pohostil nás a choval se k nám jako ke starým známým, přestože
nikoho z nás nikdy předtím neviděl. Na toto setkání přišel také pan velvyslanec České
republiky při OSN dr. Martin Palouš, který se pak stal naším laskavým prŧvodcem,
ochráncem a pomocníkem po celý zbytek pobytu. Díky jemu se všechno to nečekané
zvládlo v pohodě a bez problémŧ.
Pak jsme odjeli do České národní budovy na 73. ulici. Provázel nás pan ředitel Fejk
(který byl předtím ředitelem zoologické zahrady v Praze). Stěžoval si, jak těžko shání
peníze na provoz. Jako příklad uváděl revizi výtahŧ, která se musí dělat každé dva
měsíce a musí ji provádět specializovaná firma, která má na to certifikát. Samozřejmě, že
to stojí mnoho peněz. Jako „na potvoru“ nás o několik minut později asi 15, včetně pana
velvyslance Palouše a jeho manželky, uvízlo ve výtahu a trvalo téměř pŧl hodiny, než
nás vyprostili!
Den jsme zakončili mší svatou ve slovenském kostele sv. Jana Nepomuckého na 66.
ulici. Slováci chtěli pŧvodně zasvětit tento kostel sv. Cyrilu a Metoději, ale pan arcibiskup to nedovolil (prý myslel, že jsou
to ruští světci a obával se vlivu Rusŧ.
Pravděpodobnější se mi však zdá
vysvětlení, že někde v diecézi už měl
kostel sv. Cyrila a Metoděje některý
jiný ze slovanských národŧ a on
nechtěl mít druhý téhož zasvěcení).
Celebrovali jsme tam pak každý den
(kromě neděle) až do odletu. Teprve
doma jsme zjistili, že sv. Jan Nepomucký je mimo jiné také patronem
šťastného návratu – že měl „v popisu
práce“ postarat se o náš návrat. Tak
jsme byli na pravém místě!
Do hotelu jsme se vraceli až za tmy. Mohli jsme se kochat záplavou světelných
reklam na Times Square a v jiných ulicích centra.
V sobotu po mši sv. jsme se seznámili se slovenským panem farářem Martinem
Svitanem (den předtím tam byl jen kaplan). Ukázalo se, že je to skvělý chlapík. Je mu už
75 let a velkou část života prožil v Římě. Naši kolegové, kteří tam studovali, si s ním
měli pořád o čem (a hlavně o kom) povídat. Má trochu drsný zpŧsob humoru: vyjel na
nás, zda nejsme „dajací českí bratia“ – jako by si chtěl ověřit, zda jsme opravdu katolíci!
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Teprve když viděl, že jsme z toho zaražení, se rozesmál a dal najevo, že si dělá legraci.
Potom nás celý týden hostil jako své nejlepší přátele.

V jednu hodinu jsme se vydali na letiště. Hned jak jsme tam vešli se potvrdilo, čeho
jsme se obávali – náš let byl zrušen. Zařadili jsme se do nekonečně dlouhé fronty –
trvalo víc než tři hodiny, než jsme se dostali na řadu. Sdělili nám, že mají místa na
středu, ale hrozí, že ten den se ještě létat nebude. Pak by nás museli znovu posunout o
další týden! Tak jsme raději rovnou vzali čtvrtek. I tak nás rozdělili do několika letadel.
Museli jsme sehnat ubytování. Díky panu velvyslanci Paloušovi, a také díky našemu
panu generálnímu vikáři Pintířovi, který s námi v Českých Budějovicích probděl několik
nocí, se to podařilo zařídit. Biskupové s jedním knězem dostali pokoj přímo na českém
velvyslanectví při OSN, část se nás uchýlila do České národní budovy a část na slovenskou faru. Řeholníci se odebrali do klášterŧ svých řeholí. Náš čínský řidič na nás počkal,
rozvezl nás po městě a teprve pak se s námi rozloučil. Prŧvodkyně Věra slíbila, že když
bude mít čas, ještě za námi přijde. A skutečně: skoro každý den se objevila. Byla bezvadná! V České národní budově nám řekli, že tam mŧžeme být do pondělí, pak mají nasmlouvané jiné lidi. Byli jsme z toho trochu vykolejení, ale naštěstí se nelétalo nejen
z Ameriky, ale ani do Ameriky. Ti „nasmlouvaní lidé“ tedy nepřiletěli a my jsme tam
mohli zŧstat až do čtvrtka.
V neděli ráno jsme jeli metrem do Queensu na Long Islandu. Tam se v kryptě kostela
Panny Marie Karmelské scházejí Češi a Slováci na nedělní mši svatou. Byla to velká
sláva a pro mnohé z nich příjemné překvapení. Tolik českých kněží najednou tam prý
ještě nikdy nebylo. Mně osobně se moc líbilo, že věřící Češi a Slováci v New Yorku (na
rozdíl od mnoha evropských metropolí) drží pohromadě! Po mši svaté se scházejí v sále
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naproti kostelu a jsou jako jedna rodina. Pro nás navařili dva hrnce guláše, spoustu
pečiva a dokonce – nevím kde – vyčarovali také dort na oslavu mých narozenin (to byla
asi zásluha našeho pana vikáře Josefa!).
Odpoledne měli (a nejen věřící) v nedaleké české pivnici besídku školních dětí.
Nenechali jsme se přemlouvat. S překvapením jsme poslouchali, jak 7-8 leté děti se
zápalem zpívají české a moravské národní písničky: Okolo Frýdku cestička, Běží liška
k Táboru, aj. Jestlipak je stejně velké děti tady u nás znají? Pivo nám chutnalo, i když se
v Americe musí jmenovat Czechvar. Na název Budvar tam vlastní práva jiná firma.
K večeru jsme se konečně dostali na místo, kde sv. Jan Neumann přijal kněžské
svěcení, do Staré katedrály sv. Patrika. I tato budova je pozdější – ta pŧvodní v roce 1866
vyhořela – ale stojí na stejném místě. Pro každého z nás to byl silný zážitek!
Další program už si vytvářel každý sám podle svých zájmŧ a zálib. Škoda, že jsme
s tím předem nepočítali a nebyli na to připraveni! Každý den dopoledne jsme se scházeli
ve slovenském kostele ke
slavení mše svaté. Po ní
jsme se například: procházeli po Central Parku, navštívili episkopální katedrálu sv.
Jana, která se často objevuje
v amerických romantických
filmech jako místo konání
svatebních obřadŧ, baptistickou katedrálu, hrobku
generála a pozdějšího
prezidenta Granta, areál
Columbia University s kaplí
sv. Pavla, jezuitský kostel
sv. Ignáce Loyoly, kde právě
měli biřmování, Metropolitan Museum of Art, Museum of the City of New York, letadlovou loď přeměněnou na muzeum, koncertní síň Carnegie Hall, ve které v prosinci
1893 poprvé zazněla i Dvořákova Novosvětská symfonie, hokejovou halu Madison
Square Garden, kde hrají své zápasy New York Rangers, budovu OSN (ve vstupní hale
právě probíhala výstava fotografií o boji s nakažlivými chorobami ve třetím světě), ještě
jednou jsme se vrátili do Staré katedrály sv. Patrika, hledali jsme kostel sv. Mikuláše, ve
kterém měl sv. Jan Neumann primici (zjistili jsme, že stál na 2. Avenue a v 60. létech 20.
století byl zbořen), zajeli jsme i na sever do černošských čtvrtí Harlemu a Bronxu (tam je
krásná botanická zahrada), a mnoho jiného. Třem z nás se podařilo s pomocí amerických
přátel se ještě jednou vrátit do Philadelphie a znovu se pomodlit u hrobu sv. Jana.
V úterý jsme měli večírek na českém velvyslanectví při OSN. Pan velvyslanec
Palouš a jeho spolupracovníci nám poutavě vyprávěli o smyslu OSN a o jejích úkolech
v dnešní době.
Ve středu odpoledne nás v České národní budově přijala paní generální konzulka
Žigová. Byla překvapená. Předtím pŧsobila v Rām Allāhu v Palestině a věděla, že tam
přijíždí hodně poutníkŧ z Čech. Ale že by někdo jel na pouť do Ameriky, o tom v životě
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neslyšela. Do Ameriky se přece jezdí za prací, za studiem, za turistikou ... Byla ráda,
když jsme jí vyprávěli o sv. Janu Neumannovi. Nevěděla, máme v Americe tak významnou osobnost. Bude to moci využít k propagaci České republiky.
Ve čtvrtek po mši svaté jsme s napětím odjeli na letiště. Hned u vchodu bylo zřejmé:
tentokrát poletíme! Spadl nám kámen ze srdce. Přesto: byl tak hustý provoz, že jsme
téměř hodinu a čtvrt pomalu rolovali po ranveji, než na nás došla řada, abychom vzlétli ...
Neříkám, že jsem byl úplně se vším spokojen. Mrzelo mě, že jsme strávili skoro celý
den ve Washingtonu, kde sv. Jan Neumann pravděpodobně nikdy nebyl, a blízké Balti-

more (vzdálené asi 50 km), ve kterém prožil řadu let, 16. ledna 1842 tam složil jako
první redemptorista v Americe řeholní sliby a 28. března 1852 tam přijal biskupské
svěcení, jsme jen projeli po dálnici, ani jsme ho přes stromy pořádně neviděli. Přesto
jsem moc rád, že jsem tuto pouť mohl vykonat a přijímám to jako dar od Pána Boha. Vím
i z jiných cest, že člověk nemŧže mít všechno najednou. Alespoň je na co se těšit příště!
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Mrakodrápání

K

do se chce dostat do Ameriky, musí se nejprve vydrápat do mrakŧ za pomoci
letadla, tedy pokud nepluje lodí. A v amerických velkoměstech se opět mŧžete
drápat do mrakŧ díky výtahŧm ve výškových budovách. A tak jsme se v dubnových
dnech drápali po stopách Jana Neumanna. Ve Filadelfii jsme například vyjeli až do 12.
patra biskupství, abychom se setkali s Neumannovým následníkem na biskupském stolci.
V New Yorku nás rychlovýtah přenesl během několika vteřin až do 80. patra, abychom
si mohli prohlédnout katedrálu svatého Patrika, místo, o němž jsme se domnívali, že zde
byl Jan vysvěcen na kněze. Z omylu jsme byli vyvedeni v samotné katedrále, kde nám
rektor kostela pověděl o jiné, pŧvodní katedrále. Do té jsme se dostali díky tomu, že
jsme měli najednou více času. Protože cestu zpět do vlasti nám o několik dní odložil
výbuch sopky na Islandu.
A díky sopečnému prachu jsme se mohli setkat s mnohými newyorskými Čechy a
Slováky, které bychom jinak úplně minuli. Vzájemně jsme se povzbudili, a my jsme je
povzbudili také k intenzivnějšímu vnímání postavy Jana Neumanna. Myslím, že kromě
návštěvy hrobu prachatického rodáka bylo toto nejvíce obohacujícím prvkem naší poutě.
A také určitě mnohé plody přineslo to, že jsme mohli tento téměř dvoutýdenní pobyt
strávit s našimi biskupy Jiřím a Pavlem. Povzbudivá slova obou nás provázela nejen při
společných bohoslužbách, ale i jindy jsme mohli být svědky jejich optimistické nálady i
v krušných chvílích.
Znovu děkuji všem, se kterými jsem mohl strávit tuto pouť, i všem, kteří nás na ní
doprovázeli svou modlitbou. Zájemce o podrobnější povídání na téma této pouti zvu na
obrazovou prezentaci i svědectví dalších účastníkŧ ve dnech diecézní poutě 18. a 19.
června v Prachaticích.
Petr H.
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RUBRIKA MLÁDEŽE

Sekce pro mládež ČBK připravuje na dny 15.– 21. 8. 2010
Celostátní setkání animátorŧ, 4. ročník formačního týdne, který je
í
určen mladým lidem a dobrovolníkŧm, kteří vedou společenství mládeže
tn
tá nebo se ve farnosti věnují dětem a mládeži.
s
o
l
Ce
Smyslem těchto setkáních animátorŧ je pomoci mladým lidem z celé republiky, kteří
ve farnostech a školách pracují s mládeží nebo se na tuto službu připravují.

á
tk
se

Poslední CSA se konalo v roce 2006, a to v Litomyšli. Toto setkání provázelo téma
O modlitbě a katechismu. Postupně na něj zavítalo 8 biskupŧ a desítky kněží, kteří
povzbuzovali přes 500 účastníkŧ. Setkání animátorŧm nabídlo mše svaté celebrované
českými a moravskými biskupy, přednášky a diskuse s odborníky i se svými vrstevníky,
rŧzné druhy modlitby, koncerty a divadelní představení... Nechyběla ani útulná čajovna,
příležitosti k zatancování i popovídání... Účastníci si také mimo jiné mohli vyslechnout
životní svědectví nevidomé dívky, kněze – politického vězně či ženy na vozíčku, která
hovořila o přímluvné modlitbě. Nechyběl ani koncert skupiny Marcipán či mezinárodní
skupiny Heaven´s Shore. Program a náplň setkání předčil očekávání většiny účastníkŧ.

ZNÁME SVOU CÍRKEV?

P

řed několika lety se na autech začaly
objevovat jednoduché, leč jasně
hovořící samolepky. Jednoduše a jednou
čarou znázorněná ryba. Podle symbolu ryby se již v prvokřesťanských dobách poznávali
pronásledovaní křesťané. Když jeden nakreslil do písku rybu, čekal na reakci druhého.
Byl-li totiž křesťan, okamžitě zareagoval.
Řecké znění slova ryby ICHTYS navíc symbolizuje složeninu z počátečních písmen
řeckých slov IESUS CHRISTOS THEU YIOS, SOTER (Ježíš Kristus Syn Boží, Spasitel). Již první křesťané spatřovali v ideografu ryby symbol Spasitele a v samotném Písmu
svatém je podobenství o rybách -věřících, jejichž duši přinese víra spásu, rybářích apoštolech, či církvi, označované jako rybářská síť, hned několik. A například kardinál
Tomášek měl ve svém osobním znaku rybářskou síť a jeho heslo znělo LAXABO RETE
(Rozestřu sítě).
Jaroslav Pulkrábek
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SLOVO MINISTRANTŮM
ZA ZDÍ NAŠICH KOSTELŮ
Na počátku měsíce června jste možná mohli prožít zvláštní okamžik, který však pro
mnohého nebyl úplně příjemný. Slavnost Těla a Krve Páně (lidově Božího Těla) je totiž
v mnohých kostelích prožívána tím zpŧsobem, že je vystavena eucharistie v monstranci a
pak se v prŧvodu vyjde na ulici, na náves, náměstí. Udivené pohledy okolojdoucích,
možná i tichý posměch, ťukání na čelo, to není věc, kterou bychom chtěli zakoušet. Ale i
to patří k víře. Že se totiž nebudeme stydět před světem za to, čemu věříme. Jestli v kostele vyznáváme, že Ježíš je skutečně přítomný v kousku chleba, pak bychom měli být
schopni toto vyznání učinit i před těmi, kteří vidí jen „kousek oplatky a nic víc“.
Musíme si uvědomit, že ani Ježíš sám při svém procházení po ulicích Galileje se ne
vždy setkával s pochopením a přijetím. A když byl všem vystaven na očích přibitý na
kříž, posmívali se mu. I my procházíme městy, vesnicemi, s Ním, přítomným v Nejsvětější svátosti. A přestože je toto gesto spíše nepřijímáno, je výrazem naší touhy nést
Krista tomuto světu. Procházíme a svěřujeme tyto ulice, tyto domy – náš každodenní
život – jeho dobrotě. Naše ulice jsou Ježíšovými ulicemi! Naše domy jsou domy pro něj
a s ním! Jeho přítomnost proniká náš každodenní život. V tomto gestu stavíme před jeho
oči utrpení nemocných, osamělost mladých i starých, pokušení, strachy – celý náš život.
Procesí chce být velkým a veřejným požehnáním pro naše město: Kristus je - osobně –
Božím požehnáním pro svět, paprsek jeho požehnání dopadá na nás na všechny.
(Benedikt XVI, Homilie na svátek Těla a Krve Páně, 2005)
Nebezpečím tohoto vyjití na ulici je to, abychom při něm netoužili zakrýt naši vnitřní
nejistotu a obavy z odmítnutí nějakou vnější pompézností. Nastrojíme se do nejkrásnějších ozdobných krajek, oprášíme starobylé korouhve (prapory), pozveme dechovku. Ne
že by to vše být nemohlo, ale bylo by chybou se příliš soustředit na toto vnější, ale v srdci neprožívat radost z přítomnosti Krista mezi námi.
Pro některé je těžké jednou za rok vyjít takto se svou vírou veřejně „na světlo“. Jiní
by naopak přivítali častější možnost podobných akcí. Ale ať patříme k těm či oněm, vždy
platí jedno: Především já osobně jsem po každém svatém přijímání živou monstrancí,
která prochází ulicemi. Mohou lidé okolo mne vnímat toto nesení Krista ve mně? A jak
vlastně mohou skrze mne lidé zakusit Jeho přítomnost, když mé přicházení mezi ostatní
neprovází ani nošení korouhví ani dechovka?
P. H.

Benny HINN

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ

DOBRÉ RÁNO, DUCHU SVATÝ
Kniha, kterou Vám zde s radostí představuji a doporučuji, je svědectvím o úžasném setkání autora knihy s třetí božskou osobou.
Při čtení jednotlivých kapitol se až tají dech, jak krásný vztah má
mladý Benny HINN s Duchem svatým, který se pro něj stal tím
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nejlepším přítelem a pomocníkem v každém konání. Tak jako mnoho lidí i Benny
častokrát slyšel vyprávění o Duchu svatém a zatoužil po setkání s NÍM.
I když se cítil slabý a maličký, trpěl velkou vadou řeči, přesto se pokusil pozvat do
svého života TOHO, o kterém slyšel již tolikrát. A tak začalo jeho velké dobrodružství.
To, co s Ním prožíval, popsal jako něco neuvěřitelného. Něco, co naprosto změnilo jeho
život. Po tvářích mu stékaly slzy úžasu a radosti. Připadalo mu, jako by se ocitl v nebi.
Navštívení Ducha svatého byl pro něj ten nejkrásnější dárek k narozeninám či
k Vánocŧm, jaký kdy dostal.
Duch svatý se postupně ujal celého Bennyho života. Dává mu odpovědi na všechny
jeho otázky, pomáhá mu s modlitbou, oživuje pro něj PÍSMO SVATÉ, vede jej v práci i
ve studiu a také jej uzdravuje z nemocí. Benny si neustále prozpěvuje a zároveň zjišťuje
velké změny ve své rodině i v okolí, kde pŧsobil. Duch svatý začal skrze něj jednat.
Podmínkou bylo jediné: POZVÁNÍ.
„Duch svatý je gentleman, který nevstoupí do místnosti, pokud není zván. Neposadí
se, není-li vybídnut. Nepromluví k tobě, pokud ho neoslovíš.“ (str. 59)
Benny Hinn nenechal Ducha svatého dlouho čekat a myslím, že toho nelituje. Jeho
svědectví přineslo i do mého srdce spoustu radosti, pokoje a touhy po setkání.
Až zítra ráno vyjde slunce, i já chci s láskou říct: „DOBRÉ RÁNO, DUCHU SVATÝ.“
Petr Juhaňák

21. ročník Katolické charismatické konference
se bude konat ve dnech 7. až 11. července 2010 v Brně.
Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu
nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a také náměstek
primátora města Brna MUDr. Daniel Rychnovský. Program konference tvoří přednášky,
adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. Vybíráme z něj hlavní témata:
Motto: "Uviděl ho a byl pohnut soucitem" (Lk 10,33)
Středa 7. 7.
19.00 - 21.00 mše sv. v katedrále na Petrově (biskup Vojtěch Cikrle)
Čtvrtek 8. 7.
9.45-12.00* přednáška Dvojjediná láska (Lk 10,25-37) – P. Jacques Philippe
15.00-16.15* přednáška Bŧh jako Bližní - P. Vojtěch Kodet
16.45-18.00 mše sv. (P. Jan Pacner)
19.00-21.00 koncert chval – John de Jong s kapelou (pavilón F)
Pátek 9. 7.
9.45-12.00* přednáška "Padl do rukou lupičŧ..." (Lk 10,30) - P. Bogdan Stepien
15.00-16.15*přednáška "Šel kolem a vyhnul se mu" (Lk 10,31) - P. Tomáš Holub
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16.45-18.00* mše sv. (P. Aleš Opatrný) - paralelní mše svatá pro děti v pavilónu G1
19.30-21.00 Paralelní večerní programy na rŧzných místech v Brně:
1. Biblické tance s komunitou Blahoslavenství - v areálu BVV
2. Jak si uchovat pokoj v srdci - P. Jacques Philippe - v areálu BVV
3. Drogová situace v naší zemi - plk. Jiří Komorous - v areálu BVV
4. Nemocný člověk v rodině - MUDr. Marie Svatošová - kostel sv. Michala
5. Závislost a nezávislost v manželství - PhDr. Josef Zeman – kostel sv. Augustina
6. Adorace s komunitou Emmanuel - kostel sv. Tomáše
Sobota 10. 7.
9.45-12.00* přednáška „Ošetřil jeho rány...“ (Lk 10,34) – P. Jacques Philippe
15.00-16.15* přednáška Milosrdenství je akční – Katka Lachmanová
16.45-18.00* mše sv. (P. Michael Slavík) – paralelní mše svatá pro děti v pavilónu G1
Neděle 11.7.
9.45-10.30* přednáška "Jdi a jednej také tak..." - ale jak? - P. Aleš Opatrný
11.00-12.15 mše sv. (biskup František Radkovský) a závěr konference
* U akcí označených hvězdičkou je zajištěn program pro děti od 4 let v paralelní dětské konferenci.

Diecézní centrum pro rodinu vás zve na duchovně relaxační pobyt pro rodiny
11. 7.–18. 7. 2010
Dŧm Jan Nepomucký v Perninku Karlových Varŧ
Program: Přednášky, společný čas manželské dvojice i celé rodiny, pobyt v přírodě,
adorace, mše svatá, možnosti sv. smíření.
Ubytování ve zrekonstruované budově ve dvou-až pětilŧžkových pokojích se sociálním
zařízením, celodenní domácí strava.
Ceny: Dospělí 2500,-Kč, dotovaná cena 1800,-Kč, dítě do 18let s celou porcí 1470,-Kč,
dítě s poloviční porcí 1070,-Kč, do dvou let bez lŧžka a stravy zdarma.
P. Michal Pulec, Alena a Pavel Poláčkovi, DCR, České Budějovice
Kontakty : dcr@bcb.cz, t.č.731 402 981-0, 380 420 342-1
Že jsou akce s DCR vhodné třeba i pro vaši rodinu vám mohou dosvědčit účastníci jedné
z nich, které možná poznáte na fotografii. Prožili pěkný víkend na téma „Máj – lásky čas“
v klášteře Nové Hrady a jeho nádherném jarním okolí. Kromě přednášky pro rodiče o sexualitě v manželství (Prokop Remeš) a následných diskusí na toto téma prošli se všemi asi
25 dětmi z 9 rodin při náročném, ale krásném
odpoledním výletu Terčino údolí přes tvrz
Cuknštejn a společně objevovali taje rytířství.
Bližší o všech podobných akcích se dočtete
na www.bcb.dcr.
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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 měsícŧ.
Zeptali jsme se některých z nás:

„Kým je pro Tebe sv. Jan Nepomuk Neumann?“
Do mého povědomí přišel svatý Jan Nepomuk Neumann někdy začátkem devadesátých
let. Tehdy jsem začínal dálkově studovat a zvládnout rodinu, zaměstnání a studium bylo
mnohdy nad mé síly.
A právě v těch těžkých chvílích mě moje manželka povzbuzovala a radila, abych
prosil o přímluvu
sv. Jana Neumanna a v modlitbě mu svěřil pod jeho ochranu toto studium.Tehdy mě
ho krátce vylíčila jako velmi vzdělaného a pracovitého člověka a k tomu ještě našeho
rodáka, a že určitě to bude ten pravý ochránce, který tomu bude rozumět. A skutečně od
té doby se dá datovat rozvíjející se vztah se svatým Janem, který je podle mé osobní
zkušenosti skutečně velikým přímluvcem a velice podivuhodným zpŧsobem mě doprovází na cestě životem. Jsem velmi vděčný za takové milé a vznešené přátelství. Je to
přeci skutečná síla, že se mŧžeme s jistotou jeho svatosti, plnosti přebývání s Bohem, na
sv. Jana N.Neumanna obracet jako na našeho blízkého, který je přitom známý a velice
uctívaný i v jiných zemí světa.
Josef Capůrka, Chocholatá Lhota
Jan Nepomuk Neumann je pro mě především inspirací v následování Krista. V době, kdy
jsem začal poznávat jeho životní cestu, uvědomil jsem si velikost jeho ducha. Někdy se
snad mŧže zdát, že žil v době, která je pro nás velmi nostalgická, kdy společnost fungovala, bylo dostatek věřících i kněží – prostě idylka. Seznámení s životem Jana N. Neumanna však ukazuje, kolik nejrŧznějších peripetií musel řešit – v Čechách i v Americe.
Obdivuji, jak nezahořkne, ale znovu a znovu hledá, kudy ho vede Pán. Je ochoten měnit
plány podle Božích pozvání a impulsŧ. V tom je pro mě velkým vzorem a přímluvcem.
Roman Dvořák, ředitel DCM Č.B. a DCŽM Ktiš
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 či pošlete poštou
do farní kanceláře v Prachaticích.
24

Exkurze dětí do Českých Budějovic

STALO SE

Co je k vidění v Českých Budějovicích? Tak by se mohl ptát ten, kdo do našeho krajského města jezdí hlavně kvŧli nákupŧm či jinému zařizování. Prachatické děti ze všech tří
ZŠ, které se znají z hodin náboženství nebo akcí s katechetkou Lenkou, poznaly v úterý
4. května krásnou oázu v rušném centru Č. Budějovic, o které mnozí nemají ani tušení.
Svou cestu městem začalo osazenstvo plně obsazeného autobusu blízko soutoku Malše
a Vltavy, odkud společně obhlédli zadní trakt piaristického kláštera, v němž v letech
1824–1831 studoval Jan N. Neumann, a z obou stran obešli budovu biskupství
s připomínkou, čí je to sídlo. Počasí moc nepřálo, a tak krásné budějovické náměstí jen
rychle přešli pod střechu katedrály, v níž si krátce vysvětlili její dŧležité části. A pak už
rychle k cíli, kterým byl klášter Kongregace sester Nejsvětější svátosti na Rudolfovské
třídě plné aut.
Nejdříve sestry předvedly šicí dílnu na výrobu parament s mnoha rozpracovanými
kněžskými rouchy i jinými textiliemi pro liturgii. Několik milých švadlenek tu vyrábí
úžasná díla, vznikly tu např. i oblečky pro Pražské Jezulátko či ornát pro papeže. Viděli
jsme strojové vyšívání jedné starší sestry, která se této krásné, ale náročné práci věnuje
jako poslední z kolektivu velké dílny, již tu sestry mívaly. Pak ještě prohlídka a výklad
v kostele kláštera a konečně jsme vyrazili po slabém dešti na obhlídku slíbené ekozahrady za areálem budov ZŠ a MŠ, které sestry také provozují.
Je to velké, nečekaně klidné zákoutí s mnoha neobvyklými rostlinami, rozdělenými
do části s popínavými rostlinami a vřesovištěm, zahrady mokřadní, kamenné, stepní
a skalky. Celou zahradu lze přehlédnout ze zastřešené ekoučebny, odkud nám ji ukázala
a popsala naše prŧvodkyně, jedna ze sester kongregace.Vše, co se děti dozvěděly, pak
mohly zpracovat v klášterním sále při svačince do svých pracovních listŧ jako prezentaci
pro své učitele v ZŠ, kteří je uvolnili z vyučování.
V klášteře při čaji bylo dobře, ale pak zas rychle na domluvenou polední modlitbu,
kterou pro všechny vedl v klášterním kostele Obětování Panny Marie na piaristickém
náměstí všemi radostně přijatý, bývalý kaplan prachatický, Roman Dvořák. Zastoupil
tím generálního vikáře, jenž se ze setkání s dětmi musel omluvit pro časové zpoždění.
Závěrečným úkolem pro děti bylo po prohlídce s výkladem o kostele i přilehlém
klášteře zaznamenat několik údajŧ o Janu N. Neumannovi, který zde prožil svá studentská léta. Takže díky všem za pestrý program v zamračeném všedním dnu.
MaM + LeHPřidat z 5 fotek exkurze dětí do ČB
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OZNAMUJEME
MEDJUGORJE 5. 7.–14. 7. 2010
(letos podvanácté)
POUŤ VHODNÁ PRO RODINY S DĚTMI, MLÁDEŽ I DŦCHODCE
PROGRAM
5. 7. Odjezd v 5:00 z Vlašimi
- prohlídka Salzburgu nebo jiného zajímavého města v Rakousku ( 9 hodin )
- noční přejezd na MAKARSKOU RIVIERU
6. 7. Celodenní pobyt u moře
- navečer příjezd do Medjugorje. Během pobytu duchovní program, přednášky,
výstupy na Podbrdo a Križevac. Duchovní doprovod dvou kněží.
- každý den koupání ( moře, vodopády Kravica 8 km od Medj. )
13. 7. Odjezd z Medj. na Makarskou ( 9 hodin pobyt u moře )
Navečer odjezd domŧ
14.7. Návrat dopoledne
CENA
Doprava
Ubytování postel
zem
stan

2850 Kč
7 EUR / noc
3.5 EURA / noc
2 EURA / noc

(dohromady 7 nocí )

NUTNÝ PAS A POJIŠTĚNÍ !!!
Bližší informace M. Kahounová 317 852 776, 604 211 621, milakah@seznam.cz
Cena potravin v Bosně podobná cena jako v Česku

Akademické týdny
Několikadenní kulturně vzdělávací setkání pořádané každý rok na přelomu července a
srpna, otevřené všem, kdo nejsou lhostejní ke svému okolí ani k sobě.
Poutavou formou je na něm posluchačŧm zprostředkován odborný pohled na nejrŧznější
témata z psychologie, filozofie, historie a přírodních věd. Posluchači mají také široký
prostor pro diskusi.
Součástí programu jsou i koncerty, celodenní výlet za poznáním a večerní posezení
u ohně.
Celá akce se koná venku pod širým nebem, na louce obklopené lesy. Pouze v případě
nepříznivého počasí probíhají přednášky v hale.
Potkávají se tu dŧchodci, mládež, věřící i nevěřící, svobodní a rodiny s dětmi, lidé s rŧznými názory a obohacují se navzájem. Setkání provází nevšední velmi přátelská atmosféra a mnozí účastníci z rŧzných koutŧ republiky přijíždějí znovu.
Akademické týdny se staly tradiční součástí kulturního života v Novém Městě nad Metují, které díky neobyčejnému prostředí poskytuje možnost spojit poznání s odpočinkem.
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Ty, kdo sem zavítají, mohou zaujmout nejen přírodní krásy podhŧří Orlických hor, ale i
historické památky, jak v samotném Novém Městě, tak i v jeho okolí.
„Malé akce“ pořádané během roku nabízejí možnost zúčastnit se přednášek i těm, kdo
nemohou navštívit naši hlavní akci.
Historický začátek Akademických týdnŧ spadá do r. 1932. R. 1991 byly obnoveny P. Jaroslavem Knittlem, žákem zakladatele P. PhDr. oc.Habáně OP. Po smrti P. Knittla
v r. 1994 pokračuje v tomto díle občanské sdružení Akademické týdny.
V roce 2010 se bude konat 20. ročník AT od 30.7–6.8 2010
Akademické týdny o. s. pořádají pro děti účastníkŧ letošního 20. ročníku Akademických
týdnŧ příměstské PUTOVÁNÍ PO TAJEMNÝCH OSTROVECH
Program je vhodný pro děti od 6 do 16 let.
Zahájení 31. 7. v 13.00, ukončení 6. 8. v 13.00.
Hlavní vedoucí: Jiřina Kálalová (skautský vedoucí, zdravotník zotavovacích akcí, studentka psychologie a speciální pedagogiky UK)
Bližší informace: evakalalova @seznam.cz
http://www.akademicketydny.info

Pro mládež
18. 7. 2010 (neděle) – 25. 7. 2010 (neděle) Enter Camp – letní tábor Ktiš
Je to akce pro katolickou mládež, především z českobudějovické diecéze, ve věku 16-23
let. Nabízí se ti jedinečná možnost občerstvit a obnovit svou víru, posílit svŧj duchovní
život, upevnit svou odhodlanost jít za Kristem nebo pokročit v hledání osobního povolání. Toto setkání chce být „vstupem“ do nové fáze tvého života, chce tě popostrčit k dalším krŧčkŧm. Nebude chybět ani prostor pro to pořádně si zablbnout a vybláznit se, něco
zajímavého se naučit, vyzkoušet, či vlastnoručně vytvořit! www.entercamp.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ na LOMEČKU
pro dívky od 16–35 let
Pokud přemýšlíš, jak využít letošní prázdniny,
zveme Tě ke ztišení, modlitbě, naslouchání Božímu slovu, zamyšlení nad vlastním životem do prostředí poutního místa Lomec u Vodňan v termínu 8. 8. – 12. 8. 2010
Téma pro společné dny: OTEVŘENOST PRO BOŽÍ BLÍZKOST
Duchovním prŧvodcem bude P. Josef Sláčík z Prachatic
Duchovní i hmotné zázemí vytváří Šedé sestry III. řádu sv. Františka
Začátek je v neděli kolem 18. hodiny a ukončení ve čtvrtek během dopoledne.
Bližší informace a možné přihlášení: tel.: 383 382 703, e-mail: kongregace@lomec.cz
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HORNOVLTAVIČTÍ NĚMEČTÍ RODÁCI
se v květnu sešli u příležitosti svátku patrona rodného kostela. Po německy sloužené
bohoslužbě, kterou celebroval vimperský farář Michal Pulec, byla požehnána pamětní
deska, jež je poděkováním za úsilí, které rodáci věnují zvelebování kostela. Zároveň s ní
byla v interiéru chrámu umístěna tabule se jmény padlých hornovltavických občanŧ v letech 1939–1945 a nainstalována nová mříž, umožňující otevření kostela po celý den.
-jp-
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Jednu z květnových hodin náboženství jsme si zpestřili
návštěvou kaple sv. Jana Nepomuckého „pod branou“
v Prachaticích. S koštětem, novou květinou, svící a klíčem zapŧjčeným na městském úřadě jsme, jak doufáme,
udělali radost sv. Janu k svátku. A možná nejen jemu.
-lh-
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RŮZNÉ

PĚŠÍ POUŤ PRO MLADÉ MUŽE POŠUMAVÍM
Pořádají bohoslovci Arcibiskupského semináře v Praze

Pouť budou doprovázet sami bohoslovci a na rŧzných místech bude k dispozici kněz.
Maximální počet účastníkŧ je 30. Není to pro lenochy, ale každý zdraví mladý muž tuto
trasu ujde. Pŧjde se Pošumavím po zelených a červených turistických značkách!
Termín konání je od úterý 3. 8 do neděle 8. 8.2010.
Více informací a přihlášky na http://www.tammim.spolco.cz

PROSBA ČBK O POMOC PŘI POVODNÍCH
Pro oblasti Zlínského a Moravskoslezského kraje
Příspěvek ke zmírnění vzniklých škod je možné zaslat na sbírkové konto Diecézní
charity ostravsko-opavské: 5015003434/5500 u Raiffeisenbank,
variabilní symbol: 333.
Lze využít také formu dárcovských sms, a sice zasláním sms ve tvaru DMS
POVODNE2010 na telefonní číslo 87 777. (Cena DMS je 30,- Kč , Charita obdrží
27,- Kč. DMS zabezpečuje Fórum dárcŧ, tyto zprávy nefungují z tarifŧ rámcové
smlouvy ČBK a T-mobile )
Vítána je rovněž pomoc při odstraňování škod, kdy bude zapotřebí
přiložit ruku k dílu.
Tiskové zprávy o povodních 2010 naleznete na stránkách charity
Hlavním koordinátorem povodňové pomoci
za Diecézní charitu ostravsko-opavskou je Filip Habrman
tel.: 599 525 955, 737 245 480
e-mail:filip.habrman@caritas.cz

V
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neděli 13. června 2010 při farní mši svaté od 9.15 hod. oslavíme s dětmi,
které se celý rok připravovaly, jejich 1. svaté přijímání.
-lh-

Po stopách sv. Jana Nepomuka Neumanna

L

etos 5. ledna uplynulo 150 let od smrti prachatického rodáka sv. Jana N. Neumanna.
Příští rok oslavíme 200let od jeho narození v Prachaticích.
Jsem také prachatická rodačka, chodím ulicemi Prachatic jako chodil Jan Neumann,
slavím mši svatou ve stejném kostele, často navštěvuji jeho rodný dŧm (dnes klášter
sester "boromejek" a hospic nesoucí jeho jméno), procházím se zahradou kde běhal malý
Jan, moji předkové odpočívají na stejném hřbitově jako rodiče a sestra sv. Jana...... Kdo
mě znáte, víte, jaký jsem patriot a kde mohu, o svém rodném městě a slavném svatém
rodákovi Janovi vyprávím. I moji žáci v hodinách náboženství nemají šanci toto přehlédnout. K mé velké radosti velmi silně se mnou prožívali i pouť k hrobu sv. Jana do Filadelfie, ze které jsem se, spolu s dalšími poutníky, před několika týdny vrátila. Byly to
opravdu požehnané dny v místech, kde bylo sv. Janovi dopřáno sloužit Kristu jako kněz
redemptorista a později jako biskup. Měla jsem možnost navštívit i farní školu sv. M.
Goretti v Chicagu a vnímat samozřejmost náboženské výchovy při jedné z tamních
farností. Zvláštní?! Před 174 lety přichází mladý klerik ze Šumavy do Ameriky a jako
jeden z dŧležitých prvkŧ své služby vidí kvalitní vzdělávání i v náboženské oblasti.
Stává se spoluzakladatelem amerického katolického školství. V jeho rodném kraji po
téměř 200 letech chodíme také od školy ke škole, ale o většině škol, kde pŧsobíme,
nemŧžeme říci, že by zde náboženská výchova dětí byla samozřejmostí. Bohu díky za
každou možnost kontaktu se žáky a studenty. Mám radost nejen z možnosti výuky
nepovinného předmětu náboženství na školách, ala také z besed ve školách a z návštěv
dětí a učitelŧ v rámci projektového vyučování v našem kostele. Mnohé děti během těchto
hodin výuky přicházejí do kostela poprvé.
V úterý 4. května jsem se svými žáky vyrazila po stopách sv. Jana Neumanna do
Českých Budějovic. Navštívili jsme mimo jiného kostel Obětování Panny Marie na
Piaristickém náměstí. V lavicích tohoto kostela také sv. Jan sedával a v areálu bývalého
kláštera navštěvoval 8 let piaristické gymnázium. Zde se rodila jeho touha sloužit druhým a později při studiu v nedalekém semináři rozhodnutí jít za oceán jako kněz misionář. A tak se mi postupně jeho život skládá jako mozaika a stále žasnu nad bohatstvím
života našeho krajana.
Blíží se měsíc červen a s ním i tradiční oslavy sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.
Do Filadelfie je přece jen daleko, ale přijměte pozvání do jeho rodiště letos v sobotu
19. června. Poutní mše začíná v 10 h. V tento den připravilo také město Prachatice
program v rámci oslav 1000 výročí středověké obchodní cesty "Zlatá Stezka". (více na:
www.prachatice.cz a www.prachatice.cz/farnost)
Lenka Hanžlová, katechetka

ZVEME VÁS NA POUTNÍ MŠE SVATÉ NA VOLARSKU
V sobotu 12. června 2010 od 14.00 hod. do Cudrovic
V neděli 20. června od 11.00 hod. do Zbytin
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Pouť ke cti svatého Jana Nepomuka Neumanna – výročí 200 let od jeho narození
Program:
*Dny duchovní hudby v Prachaticích. Zahájení dne 4. června v Dolní bráně od 17.oo hod. Svěcení
nového zvonu Sv. Jana N. Neumanna v kostele sv. Jakuba od 18.30 hod. Poté první koncert.
*adorační dny 13. – 17.6.2010 :
neděle 13. června od 17 do 18 hodin
pondělí až čtvrtek od 17 do 20 hodin v kapli Jana N. Neumanna;
od 20.oo hod. mše svatá v kapli Jana N. Neumanna
18.6. pátek - zahájení prachatické pouti k JNN:
18:00 mše svatá v kostele sv. Jakuba
19:00 prezentace z pouti do USA + hudební doprovod mládeže
21:00 noční bdění s adorací v kostele, možnost přespání mládeže na faře (potřeba nahlásit se
na e-mail peta.hovorka@seznam.cz a vzít s sebou spacák a karimatku)
K tomu vyjde z Českých Budějovic pěší pouť v pátek ráno, kterou zahájí v 7:00 hodin v katedrále.
Po ní vyjdou poutníci na trasu dlouhou 27 km směr Lhenice, kde přenocují na místní faře. Druhý
den je bude čekat přes 20 km dlouhá cesta do Prachatic. S sebou si nezapomeňte vzít kancionál,
turistickou obuv, pláštěnku, střídmě jídla a spacák.
19. 6. sobota – poutní oslavy JNN:
Program ve farním kostele sv. Jakuba:
7:30 ranní chvály s četbou – farnost
8:15 rŧženec za povolání - DCM + bohoslovci
9:00 hudební chvály spojených kŧrŧ Literátského bratrstva DNES
10:00 poutní mše svatá s otcem biskupem Jiřím Paďourem, OFMCap.
12:00 koncert mládežnické skupiny Druhý dech z Prachatic
13:00 pásmo svědectví účastníkŧ pouti do Filadelfie – moderátor P. Roman Dvořák
14:00 poutní kázání na téma „Život z eucharistie“ – P. Stanislav Přibyl, CSsR
15:00 svátostné požehnání pana biskupa
Od 7:30 hodin bude příležitost ke svaté zpovědi.
Program v Hospicu JNN:
13:00 - 15:00 otevřen rodný dŧm JNN – prezentační smyčka o JNN
12:00 - 15:00 adorace v hospicové kapli - P. Jiří Kalaš
12:00 - 15:00 vzdělávací centrum hospicu - pohoštění + prezentační smyčka pouti do Filadelfie
SV. JAN PRACHATICKÝ informační měsíčník prachatického vikariátu
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