Cena 20,-Kč

STOŽECKÁ KAPLE

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE

Proměnění Páně

L

iturgie prázdninových měsíců plyne pokojně, bez větších vrcholů či zlomů. Největším svátkem tohoto období je svátek Proměnění Páně. Slaví se 6. srpna. Připomíná
nám událost, o které mluví všechna tři synoptická evangelia. Zejména u Marka má
významné místo. Je zasazena do širších souvislostí (Mk 8,27-9,13: Petrovo vyznání
u Césareje Filipovy – 1. předpověď utrpení – povzbuzení k následování – proměnění) a
spolu s nimi tvoří střed evangelia nejen umístěním (konec 8. a začátek 9. kapitoly z 16),
ale i obsahem. Když uvážíme, že v nejstarším znění toto evangelium končilo 8. veršem
16. kapitoly a tedy neobsahovalo žádné zprávy o zjeveních Zmrtvýchvstalého, vynikne
její důležitost pro pochopení Ježíšovy osoby.
Podle staré tradice, kterou zaznamenali už ve 4. století sv. Cyril Jeruzalémský a sv.
Jeroným, se proměnění událo na hoře Tábor v Galileji. Mnoho biblistů se však přiklání
k názoru, že mohlo jít o Hermon na severu země. Mají k tomu závažné důvody: hora se
vypíná přímo nad Cesarejí Filipovou, o které je řeč v předchozím textu, je opravdu
vysoká (2814 m n.m. oproti 588 m hory Tábor) a bývá značnou část roku zasněžená
(Ježíšovo roucho zářilo jako sníh!).
Církev nám předkládá tuto událost k rozjímání každý rok dvakrát. Kromě 6. srpna ještě
(a především) na druhou neděli postní. Letos o ní v obou případech čteme z evangelia
podle Lukáše (Lk 9,28-36).
Panně Marii jsou vyhrazeny čtyři dny:
15. 8. slavnost Nanebevzetí (je tak významná, že se slaví, i když připadne na neděli),
o týden později památka Panny Marie Královny (letos se vynechává),
16. 7. památka Panny Marie Karmelské,
5. 8. památka Zasvěcení římské baziliky Santa Maria Maggiore (lidově Panny Marie
Sněžné).

S

vaté si můžeme pro lepší přehled rozdělit do několika skupin (i když kritérií pro
takové rozdělení je celá řada a některé světce bychom mohli zařadit do několika
různých skupin):
1. Apoštolové: o prázdninách mají svátek tři – sv. Tomáš (3. 7.), sv. Jakub Starší (25. 7.)
a sv. Bartoloměj (24. 8.). Významný je letos především svátek sv. Jakuba, protože připadá na neděli. U nás se sice kvůli tomu vynechává, ale u jeho hrobu v Santiagu de
Compostela se slaví jubilejní rok. V našem časopise jsme se o tom zmínili už v únorovém čísle.
2. Ostatní biblické postavy: připomínáme si Umučení sv. Jana Křtitele (29. 8.), sv. Marii
Magdalénu (22. 7.) a sv. Martu (29. 7.). K nim můžeme připojit i rodiče Panny Marie
sv. Jáchyma a Annu (26. 7.), i když jejich jména neznáme z Bible, ale jen z apokryfních spisů. O nich platí víc než o komkoli jiném, že dobrý strom se pozná po
ovoci.
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3. Patroni Evropy: ze šesti spolupatronů Evropy má v létě svátek hned pět – sv. opat
Benedikt, který na troskách antického světa začal budovat novou Evropu v duchu
hesla „Modli se a pracuj“ (11. 7.), sv. Cyril a Metoděj, kteří spojují východ a západ
Evropy, byzantskou a římskou tradici (5. 7.), sv. Brigita Švédská, která ve 14. století
prožila polovinu života ve své rodné zemi a druhou polovinu v Římě a symbolicky
spojuje sever a jih kontinentu (23. 7.) a sv. Terezie Benedikta od Kříže (Edita Steinová), filosofka, konvertitka ze židovství, karmelitka, mučednice z koncentračního
tábora v Osvětimi v době 2. světové války (9. 8.). Jen sv. Kateřina Sienská má svátek
už na konci dubna.
4. Ke sv. Cyrilu a Metoději můžeme přiřadit jejich žáky a pokračovatele sv. Gorazda a
jeho druhy (27. 7.) a sv. Prokopa, opata (4. 7.). Všichni patří mezi naše národní patrony.
5. Ze světců antické doby v srpnu slavíme sv. jáhna a mučedníka Vavřince (10. 8.),
sv. biskupa a učitele církve Augustina (28. 8.) a jeho maminku sv. Moniku (27. 8.).
Ta je patronkou všech matek, které se modlí za návrat svých dětí k Pánu Bohu.
6. V červenci a v srpnu mají svátek také mnozí významní řeholníci, zakladatelé či
reformátoři řeholních společností: sv. Bonaventura, františkán, biskup a učitel církve
(15. 7.), sv. Ignác z Loyoly, kněz, zakladatel Tovaryšstva Ježíšova (31. 7.), sv. Alfons
z Liguori, biskup a učitel církve, zakladatel redemptoristů (1.8.), sv. Dominik, kněz,
zakladatel Řádu kazatelů (8. 8.), sv. Klára, duchovní sestra a spolupracovnice sv.
Františka z Assisi (11. 8.), sv. Bernard z Clairvaux, opat a učitel církve, nejvýznamnější osobnost Řádu cisterciáků (20. 8.). Po jejich boku má své místo i blahoslavený
Hroznata, premonstrát ze západních Čech (14. 7.).
7. Světci moderní doby: sv. Jan Maria Vianney (4. 8.), farář arský, venkovský kněz
z doby duchovního rozvratu po Velké francouzské buržoazní revoluci. Byl hlavním
patronem právě skončeného Roku kněží, který Svatý otec Benedikt XVI. vyhlásil
v souvislosti se 150. výročím jeho smrti. Sv. papež Pius X. (21. 8.) seděl na Petrově
stolci v létech 1903–1914, v době velkého napětí, které vyvrcholilo 1. světovou
válkou. Byla to doba napětí i uvnitř církve – tzv. modernismu. Reformoval liturgii,
vybízel k častému přijímání svátostí a stanovil předpisy pro 1. svaté přijímání dětí.
Svatý kněz Maxmilián Maria Kolbe (14. 8.) byl mužem širokého rozhledu. Vstoupil
k františkánům, vystudoval v Římě, působil několik let jako misionář v Japonsku,
rozjížděl tiskový apoštolát v rodném Polsku (časopis Rytíř Neposkvrněné) a podobně
jako sv. Terezie Benedikta od Kříže zemřel mučednickou smrtí v době 2. světové
války v koncentračním táboře v Osvětimi.

O

prázdninách slaví několik kostelů našeho vikariátu svůj titulární svátek (mají
pouť): Prachatice, Lhenice a Želnava (sv. Jakub Starší), Čkyně, Svatá Máří a Zbytiny (sv. Marie Magdaléna), Netolice (Nanebevzetí Panny Marie), České Žleby a Pěkná
(sv. Anna), Ktiš (sv. Bartoloměj), Strunkovice nad Blanicí (sv. Dominik), Vitějovice
(sv. Markéta), Záblatí (Umučení sv. Jana Křtitele) a několik filiálních kostelů.
Přeji vám všem, milí čtenáři, požehnané a klidné prázdniny, plné radostných zážitků.
P. Pavel Liška, Netolice
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KOSTELY NAŠEHO VIKARIÁTU
Stožecká kaple
Slepému volarskému kováři Jakubovi
Klauserovi se ve snu zjevilo místo, kde ze
skály vyvěrá pramen, který jej ze slepoty
vyléčí. S průvodcem pak ono místo našel a
po opakovaných koupelích se mu zrak
opravdu vrátil. V roce 1791 jako díkůvzdání
Panně Marii, ke které se často modlil, nechal u pramene vystavět dřevěnou kapličku, a protože se
tato událost rychle roznesla po okolí, stala se kaple pod
Stožeckou skálou vyhledávaným poutním místem. Proto již
v roce 1804 nechala volarská radnice dřevěnou stavbu
strhnout a na jejím místě vystavěla kapličku zděnou. První mše svatá se zde sloužila
24. července 1865 a o dva roky později navštívil kapli
pražský arcibiskup Bedřich Schwarzenberg, bratr
Jana Adolfa – majitele českokrumlovského panství,
který ji nechal rozšířit o přístavbu v tyrolském stylu.
Ale ani tak nestačila přílivu poutníků. Vždyť například na pouť 15. 8. 1920 se zde o svátku Nanebevzetí
Panny Marie sešlo 5 600 věřících. V roce 1815 do
kaple přibyl obraz Panny Marie s růží a Ježíškem od
volarského malíře Ignáze Schramla (1762–1846);
zvaného Oidl-Naz. Dnes v kapli najdete kopii onoho
obrazu. Originál se má
nacházet v replice stožecké kaple v Philippsreutu. Ke kapli kdysi
vedly tři křížové cesty, a to stožecká, z Dobré a českožlebská se zasklenými obrazy na dřevě.
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Po druhé světové válce a
následném odsunu německých obyvatel začala
kaple chátrat, až z ní zbylo
pouze torzo. Přesídlení
Němci zničení kaple těžce
nesli a v roce 1985 si
postavili naprosto věrnou
kopii kaple v nedalekém
Philippsreutu. Stav původní Stožecké kaple a vznik
repliky podnítil pracovníka odboru kultury tehdejšího ONV v Prachaticích
Jana Kocourka, původním povoláním lesníka, k znovuvybudování kaple. Po zajištění
finančních prostředků a stavební firmy Památky Tábor n. p. byla v roce 1986 za přispění
vojáků demolice trosek kaple ukončena a Jihočeské státní
lesy upravily přístupovou cestu k dopravě materiálu. Při
odklízení trosek zůstal téměř nepoškozen původní portál
kaple, který byl po menší opravě znovu použit při stavbě.
Po dvou letech se hrubé stavební práce při obnově kaple
ukončily a o rok později byla již kompletně zrestaurována. V okolí byly vytěženy suché jilmy a pod patronací
Českého svazu ochránců přírody či dobrovolníků z Prachatic, Volar a Stožce celý prostor uklizen. Slavnostní
otevření se událo 9. listopadu 1988, pochopitelně v kontextu doby bez vysvěcení. K tomu došlo až po pádu
totality 25. srpna 1990 tehdejším českobudějovickým
biskupem Miloslavem Vlkem. Hlavní pouť se zde koná
vždy v neděli po 14. srpnu.
Mohlo by se tedy zdát, že jedno z nejmalebnějších a
nejnavštěvovanějších poutních míst bylo pro další
generace zachráněno. Ale je to
složitější. Od rekonstrukce uplynulo více než dvacet let, kaple je
napadena dřevomorkou a i když
jde zatím o malé ložisko, jehož
likvidace by nemusela být tak
nákladná, na opravu nemá obec
Stožec peníze. A tak budeme
muset počkat, až zas v nějaké
jiné obci vystaví další repliku.
Jaroslav Pulkrábek
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Stožecká kaple
HILDE PEYR-HÖWARTHOVÁ
Tvůj kříž
se tyčí k modrému letnímu nebi,
které se tam nahoře
klene nad temnými lesy
tak bez viny,
jako by se tu nebylo nic událo,
jako by snad nebylo
všech těch v úhor obrácených polí,
těch mrtvých vsí,
jejichž život vyschl jak pramen.
Zarostly pěšiny,
jimiž jsme chodívali – z oltáře však
usmívá se vědoucně a blízce
na nás u jejích nohou
Matka Páně.

Není bolesti tak veliké,
aby nemohla přejít –
pomalu kane pokoj a mír
do naší nepokojné mysli;
náhle nám svítá,
že jsme po strastiplné pouti
konečně nalezli cíl.
(Kohoutí kříž)

Pozvánky na letní poutě v prachatickém vikariátu
Sobota 17. 7. – Dobrá Voda u Záblatí – Panna Marie Karmelská – 11.00
Neděle 18. 7. – Vítějovice – sv. Markéta – 8.00
Neděle 25. 7. – Prachatice – sv. Jakub – 9.15
Neděle 15. 8. – Dvory u Lažišť – Nanebevzetí Panny Marie – 9.30
Neděle 29. 8. – Záblatí – Umučení Jana Křtitele – 11.00
Neděle 25. 7. – Čkyně – sv. Maří Magdaléna – 10.30 (hl. celegrant P. Múčka, OMI)
Neděle 8. 8. – Vacov – sv. Vavřinec – 10.30 (hl. celebrant P. Prokop Brož, děkan KTF)
Poutní mše svaté ve volarském obvodu
sobota 18. 7. – Křišťanov - Nejsv. Jména Ježíš – 11:00
sobota 25. 7. - Sv. Magdaléna u Zbytin - Sv. Marie Magdalény – 11:00
sobota 31. 7. – Pěkná - Sv. Anny – 13:00
pátek 13. 8. – České Žleby – Sv. Anny - 14:00
sobota 14. 8. – Stožecká kaple – Nanebevzetí P. Marie – 15:00 hod.
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Poutní bohoslužby ve farnostech spravovaných z Vimperku
(a také ty, na které z našich farností putujeme):
Bučina – kaple sv. Michaela – so 10. 7. – 14.30 hod.
Havránka (býv. osada u H. Vltavice) – kaple sv. Benedikta – so 17. 7. – 16 hod.
Borová Lada – kaple sv. Anny („Annafest“) – so 24. 7. – 14 hod.
Branšov – kaple sv. Anny – ne 25. 7. – 10 hod. - bs ?
Svatá Maří – kostel sv. Maří Magdalény – ne 25. 7. – 10.30 hod.
Hliniště – kaple sv. Anny – so 31. 7. – 16 hod. – bs
Kvilda – kostel sv. Štěpána („letní pouť“) - ne 1. 8. – 10.30 hod.
Strážný – kaple Panny Marie Královny – so 21. 8. – 16 hod.
Vojslavice – kaple Panny Marie Královny – ne 22. 8. – 12 hod.
Vimperk – hřbitovní „horní“ kostel sv. Bartoloměje - út – 24. 8. – 18 hod.
Boubín – kaple sv. Huberta u Zámečku (pěší pouť z Vimperku, cca 20 km)
– so 4. 9. – 14.30 hod.
Zdíkov – kaple u Lizu - Narození Panny Marie – ne 5. 9. – 10 hod.
Boubská – kaple – Narození Panny Marie – ne 5. 9. – 12 hod. ?
Zdíkov – sv. Ludmily – ne 19. 9. – 10.30 hod.
Buk – kaple Panny Marie Bolestné – ne 19.9. – 12 hod.
Korkusova Huť – kostel Povýšení sv. kříže – ne 19. 9. – 16 hod.
Kosmo – kaple sv. Kosmy a Damiána – čt 23. 9. – 17.30 hod.
Legenda: bs - bohoslužba slova, ? - ještě nejistý čas poutě

II. Noční pouť na Pohoří na Šumavě
Pro všechny, kteří se chtějí podívat do krásného koutu Novohradských hor.
Pro student/ky, profesor/ky Bigy, skaut/ky i pro kohokoliv jiného. Pro ty, kteří hledají
svojí životní cestu. Pro ty, kteří stojí před těžkým životním rozhodnutím. Pro ty, kteří
chtějí zažít netradiční pouť se svými kamarády.
Datum: pátek 3. 9. – sobota 4. 9. 2010
Cíl: zaniklá osada Pohoří na Šumavě s kostelem P. Marie, Matky Dobré rady
Sraz: Pá 17:45 na vlakovém nádraží Č. B.
Konec: So 17:05 autobusové nádraží Č. B.
S sebou: 150,-Kč na dopravu, teplé oblečení, jídlo, karimatku, spacák
Trasa: vlakem do Rybníka a dále přes Dolní Dvořiště, Rychnov nad Malší, Tichou, Leopoldov, až na Pohoří na Šumavě.
Proč vůbec na pouť vyrazit?
Občas nás potkávají velmi důležitá rozhodnutí, které náš další život zásadně ovlivní. A je
dobré se za tyto kroky modlit a také za ně obětovat nějakou tu fyzickou námahu.
Vrcholem bude mše svatá pod vedením kněze Josefa Prokeše na místě kostela Panny
Marie, Matky Dobré rady.
Přihlášení:
Pokud chceš jet, pak se, prosím, přihlas nejpozději do úterý 31. srpna.
Přihlášky a bližší info: Tomáš Zíka, Tommy.Zika@seznam.cz, tel.:608 350 711.
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narozen: 1.9.1974
sourozenci: sestra Marta
vzdělání, pův. povolání: KTF UK
v Praze, předtím konzervatoř v Brně
vysvěcen: 2002
předchozí působiště:
Petrovice u Sušice, Svojšice, Kolinec,
Mlázovy, Sušice (2003–2004)
současné působiště: Vlachovo Březí,
Předslavice, Dub
Pro školáky právě začíná čas prázdnin.
Jak jste je ve svém dětství nejčastěji trávil
Vy?
Byl jsem doma a byl rád, že nemusím do
školy a mohu běhat, jak chci. Také jsme s
rodiči a se sestrou navštěvovali prarodiče a
ostatní příbuzné, kde o prázdninách byla
možnost více se zdržet. Rád jsem cestoval.
Do školy jste chodil ještě v době poměrně
tuhé normalizace. Vzpomínáte přesto rád
na některé učitele ?
Ta doba jistě nebyla tak tuhá jako padesátá
či sedmdesátá léta. Ale přesto nebylo
snadné připravovat se ke svátostem víceméně to bylo tajně. Určité problémy s
režimem jsem měl i já. Stálo nás to dost
utrpení i strachu. Jsem za to Bohu vděčný.
Je lépe vědět kudy kráčet v životě, i když
prožíváte ústrky a strach, než když vám
režim v ničem nebrání a vy nevíte, kde je
pravda. Na všechny učitele vzpomínám
vděčně a modlím se za ně. Nejeden z nich
mi byl příkladem a přál bych si, aby
všichni katolíci dnes dokázali žít s přímou
tváří tak, jako mnozí tehdy.
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V době „sametové“ revoluce Vám bylo 15
let. Jak jste tenkrát jako chlapec vnímal
tuto přelomovou dobu?
Byl jsem rád, že je mi už 15 let a že už by
nezavřeli mé rodiče, ale mne. Zvláště při
nedovolené demonstraci v listopadu ap.
Mladí lidé jistě všichni vnímali, že jde
především o svobodu pro nejvyšší hodnoty. A proto jsme se radovali, že ta svoboda
skutečně přišla. Už jsme se mohli beze
strachu scházet s věřícími spolužáky na
mši svatou a potom v bytě k modlitbám a
katechezím. Bylo nás kolem třiceti. Škoda,
že revoluce byla ukradnuta - a svoboda
byla věnována více a více také antihodnotám. Ale to už je pochopitelné pro společnost, ve které chybí vědomí Boha a schopnost rozlišit dobro od zla. Ta nejdůležitější
revoluce se musí odehrávat v srdci člověka
každý den a znamená: Lásku ano, sobectví
ne!
Ovlivnil Vás výraznějším způsobem někdo
při Vašem rozhodnutí stát se knězem, nebo
to byl spíše výsledek dlouhodobého osobního zrání?

Každý dobrý člověk, zvláště kněz, je tím,
kdo člověku odhaluje Boží tvář a my z ní
můžeme poznat Boží vůli pro náš život.
Takových úžasných lidí mi Bůh poslal
mnoho... a po roce a půl intenzivního
uvažování o životním povolání mi Bůh
ukázal, co je Jeho cesta pro mne.
Už od listopadu minulého roku probíhá
u Vás na faře v kapli nepřetržitá adorace,
což je počin hodný obdivu. Jaké jsou po
půl roce Vaše zkušenosti?
To zařídil Bůh. Ne já. Setkal jsem se s dvěma misionáři z Mexika a Austrálie. Jeden
z nich byl Janem Pavlem II. pověřen, aby
na celém světě zakládal kaple ustavičné
adorace. První takovou kapli založil 2. 12.
1981 Jan Pavel II. ve Vatikánu. Dnes je
takových kaplí ve světě přes dva tisíce.
Lidé otevřeli svá srdce a přijali pozvání
k něčemu, co se dá těžko vypovědět. Měli
v srdci touhu, aby za Ježíšem – živým Bohem - mohli kdykoli přijít. Chtěli jsme původně jeden týden vyzkoušet, zdali bychom byli něčeho takového schopni i v naší malé farnosti. Přidali se i mnozí z okolí
Vlachova Březí. A po týdnu naše touha
trvala, adorace pokračovala...
A tak jsem viděl, že Pán „něco“ způsobil.
Adorace začala 22. listopadu 2009 v 15:00
o slavnosti Ježíše Krista Krále. S celou
událostí jsem 8. 12. 2009 seznámil otce
biskupa (bez jeho souhlasu bychom nemohli v adoraci pokračovat) a ten reagoval
potěšeně a dovolil pokračovat, což potvrdil
při osobní návštěvě ve Vlachově Březí
15. 12. 2009. Lidé jsou vděčni… ale více
snad jindy. Zasloužilo by si to trochu víc
řádek. V podstatě jde o jediné: Bůh nás
miluje a chce být s námi. Ve Vlachově
Březí se stal zázrak, protože se našli lidé,
kteří chtějí být s Ním. A náš milý otec
biskup k tomu požehnal.

Ve Vlachově Březí je známá křížová cesta,
která vede ke kapli Svatého Ducha. Nechystáte tam pro nastávající letní měsíce
nějakou akci, při které by bylo možno si
tuto památku prohlédnout i jinak než přes
mříže?
Kostel Ducha Svatého je filiálním poutním
kostelem, jehož kořeny sahají do r. 1702,
kdy poutník Faltýn nesl z Říma do Chrudimi obraz Panny Marie s Ježíškem, pocházející z baziliky Santa Maria Maggiore.
Když po chvíli odpočinku nad městečkem
chtěl jít dál, nebylo možné obraz ze země
zdvihnout. Viděl v tom znamení Ducha
Svatého, že Madona s Ježíškem zde mají
být uctíváni. Tak tam byla postavena
kaple, kde byl obraz uctíván. Později byl
postaven malý kostel. Koná se sem procesí
a mše svatá na seslání Ducha Svatého a
také 40hodinová adorace každoročně od
27. 6. (20:00) do 29. 6. (12:00) a poutní
mše svatá 5. 8. a některé z májových pobožností. Tehdy je kostel otevřen.
Vaši farníci se opakovaně zúčastňují poutní cesty do Medžugorje. Proč právě tam?
S jakými dojmy se vracejí?
Podle svědectví šesti vizionářů přichází
k nim už od r. 1981 Panna Maria, aby nás
vedla k Bohu zcela konkrétními připomínkami toho, co nám řekl její Syn a čemu nás
učí Církev. Poselství, které Panna Maria
dává, jsou povzbudivá, a kdo již někdy
Medžugorje navštívil, pocítil zvláštní dotek Boží přítomnosti a dobroty. Pocítil přítomnost Matky Boží. Proto chápu, že i farníci tam konávají každoročně soukromou
pouť, při které jsem je skoro každý rok
jako kněz směl doprovázet. Přijíždějí silně
povzbuzeni žít s radostí to, o čem ještě
před odjezdem pochybovali. To je společné asi všem. V Medžugorje se totiž
nedozvíš nic zvláštního. V Medžugorje ale
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pocítíš Boží lásku a najednou máš sílu žít
to, co jsi znal už desítky let, ale myslel sis,
že je to nemožné . Žít autenticky s Bohem
v dnešní době není snadné. V Medžugorje
ale lidé cítí, že je to možné a že je to
krásné, že je to to pravé – plné lidství –
srdce naplněné Bohem.

Je to člověk, který dokázal žít, kněz, který
dokázal nést kříž s láskou. Pokud byl
svatořečen, tak i proto, že je vzorem
hodným následování. Pokud je takto
představen všem křesťanům, tak oč více
Čechům, jeho diecézánům a dokonce
obyvatelům Prachatic!

V každém čísle tohoto časopisu odpovídají
známí i neznámí prachatičtí farníci na
otázku: „Kým je pro Tebe sv.Jan Nepomuk
Neumann?“ Nedá mi, abych stejnou otázku
nepoložila i Vám…

Kdybyste nečekaně dostal týden mimořádného volna – jak byste s ním naložil?
Mimo jiné bych přečetl dopisy, navštívil
hroby a konal pastoraci, na kterou nezbyl
čas kvůli nemoci.
Připravila Marie Horová

Pouť kněží do Říma
P. Pavel Liška
Kněžský rok vyvrcholil setkáním kněží z celého světa se Svatým otcem v Římě ve dnech
9.–11. června 2010. Naši diecézi zastupovala skupina 10 kněží, vedená oběma biskupy.
Protože se nás sešlo mnohem víc, než se původně očekávalo (asi 10 tisíc), byli jsme
rozděleni do dvou skupin podle jazyků: anglicky, německy a italsky mluvící se scházeli
v bazilice sv. Pavla za hradbami, ti, kdo rozumějí francouzsky, španělsky a portugalsky
v bazilice sv. Jana na Lateráně. Meditace byla společná, do Lateránské baziliky se
přenášela prostřednictvím televizního okruhu.
Navštívil jsem baziliku sv. Pavla za hradbami v životě už mnohokrát, ale ještě nikdy
jsem ji neviděl tak pěkně osvětlenou a vyzdobenou. Atmosféra byla radostná, všichni
byli pozitivně naladěni. Vzpomínal jsem na sv. Jana Neumanna. On tam byl při podobné
slavnostní příležitosti: 10. prosince 1854 se zúčastnil slavnostního znovuvysvěcení
baziliky, obnovené po velkém požáru v roce 1823. Jeho jméno je uvedeno na jedné
z pamětních desek, které tuto událost připomínají.
Setkání začalo vzýváním Ducha svatého – zpěvem prastarého hymnu Veni Creator
Spiritus (Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám). Když 6000 mužů s nadšením zpívá nějaký
chorál, zní to opravdu mohutně! Někdy to slýcháme při televizních přenosech
z fotbalových zápasů, ale tam to je jen slabý odlesk. Tady to bylo ke cti a chvále Boží!
První den měl meditaci kolínský arcibiskup kardinál Joachim Meisner. Mluvil na
téma „Obrácení a poslání“. V 15 bodech se dotkl života a poslání kněží. Mimo jiné řekl:
„Největší překážkou hlásání Krista je hřích, protože znemožňuje jeho přítomnost
v našem životě. Proto – i vzhledem k našemu poslání – není nic důležitějšího, než
obrácení. Nenachází-li se kněz často po obou stranách zpovědnice – jako zpovědník i
jako kajícník – utrpí jeho duše a jeho poslání trvalou škodu. Právě to je podstatnou
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příčinou krize kněžství.“ Připomněl příklad sv. Jana Maria Vianneye, který trávil ve
zpovědnici většinu svého času.
Pak následovala eucharistická adorace, proložená zpěvy v několika světových jazycích. Během ní byla příležitost ke svátosti smíření. Tolik zpovědníků najednou se ještě
nikdy nesešlo!
Program prvního dne vyvrcholil slavením mše svaté. Hlavním koncelebrantem byl
prefekt Kongregace pro klérus kardinál Claudio Hummes.
Druhý den byl program podobný: meditaci na téma „Večeřadlo: vzývání Ducha
svatého s Marií, v bratrském společenství“ vedl kardinál Marc Ouellet, arcibiskup kanadského Québecu. Hlavním koncelebrantem mše svaté byl vatikánský státní sekretář
kardinál Tarcisio Bertone.
Po skončení programu nás organizátoři odvezli autobusy na oběd. Naše skupina
obědvala v krásné zahradní restauraci poblíž Tre Fontane, místa, na kterém byl podle
tradice popraven sv. Pavel. Samozřejmě, že jsme se tam po obědě zašli pomodlit. Navečer bylo osobní volno, většina z nás šla navštívit přátele, kteří v Římě žijí a studují.
Druhý den byl oběd až pozdě odpoledne v jídelně pro poutníky ve Vatikánu. Večer se
slavila na Svatopetrském náměstí modlitební vigílie, které předsedal Svatý otec. Začala
videoprezentací několika zajímavých osobností: dlouholetého faráře v Arsu, jehož
předchůdcem byl i sv. Jana Maria Vianney, hollywoodského faráře, německé rodiny, ze
které vyšli dva kněží a dvě řeholní sestry, a několika dalších. Všichni vydávali svědectví
o kráse kněžského života. Potom vystoupilo 5 kněží, každý z jiného kontinentu, a každý
z nich položil Svatému otci jednu otázku. Týkaly se kněžského celibátu, současné situace
v teologii a dalších témat ze života kněží. Benedikt XVI. na ně spontánně (bez papíru)
odpovídal. Večer vyvrcholil půlhodinovou eucharistickou adorací, zakončenou svátostným požehnáním. Do hotelu jsme se vrátili až dlouho po půlnoci.
Třetí den byla slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Na Svatopetrské náměstí přišli i
mnozí kněží žijící v Římě, dohromady nás bylo víc než 15.000. Prý to byla největší
koncelebrace v dějinách církve. Do mešních rouch jsme se oblékali v Aule Pavla VI.,
kde se obvykle konají středeční generální audience. Vzhledem k přísným bezpečnostním
opatřením trval nástup nesmírně dlouho. Nakonec to pořadatelé vzdali a pouštěli nás do
prostoru náměstí i mimo bezpečnostní rámy – jinak by se to bylo vůbec nestihlo.
Za zpěvu litanie ke všem svatým začala mše svatá. Svatý otec v homílii vykládal
úryvky Písma svatého, které se právě přečetly. Zmínil se o zneužívání nezletilých kněžími a pokračoval: „Kdyby měl být Kněžský rok oslavou našeho osobního lidského
nasazení, byl by těmito událostmi zničen. Pro nás však šlo o pravý opak: stát se hodnými
Božího daru, daru, který se skrývá v ,nádobách hliněných‘, a který stále znovu prostřednictvím lidské slabosti konkretizuje jeho lásku v tomto světě. To, co se stalo, chápeme
jako pokyn k očištění, úkol, který nás provází do budoucna a který nám tím spíše dává
poznat a milovat tento velký Boží dar. Dar se tak stává závazkem odpovědět na odvahu a
pokoru Boha naší odvahou a naší pokorou. Kristovo slovo, které jsme zpívali ve vstupním zpěvu dnešní liturgie, nám v tuto chvíli může říci, co znamená stát se a být knězem:
,Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem‘ (Mt
11,29)“. Potom poukázal na slova 23. žalmu: „I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu
se zla, vždyť ty jsi se mnou. Tvůj kyj a tvá hůl, ty jsou má útěcha“.
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Po homílii jsme obnovili své kněžské závazky, tak jak to děláme každý rok na Zelený
čtvrtek. Nakonec jsme zazpívali chvalozpěv „Bože, chválíme tebe“ a společně se zasvětili Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Opět panovala radostná atmosféra. Seděli jsme vedle sebe kněží z různých národů: před
námi Paraguajci, za námi Indové, každý se projevoval tak, jak je to jeho národu vlastní.
Mluvili jsme na sebe různými jazyky, a přece jsme si dobře rozuměli. Připomínalo to
Jeruzalém v den letnic, jak o tom píše autor Skutků apoštolů (Sk 2,1-11). Jen se modlím
za to, abychom zůstali i nadále otevřeni Duchu svatému, aby v nás a skrze nás mohl
působit jako tenkrát v apoštolech.
V sobotu, o památce Neposkvrněného Srdce Panny Marie, jsme měli dopoledne mši
svatou v kostele Panny Marie Lurdské naproti našemu hotelu a po ní jsme odjeli rovnou
na letiště. Děkuji Pánu Bohu za tuto krátkou, ale intenzívní pouť a prosím ho, aby přinesla ovoce všem našim farníkům i celé církvi.

PŘEDSTAVUJEME

MINISTRANT

Většina kněží začínala za oltářem coby ministranti. Z tohoto pohledu je to tedy služba
veledůležitá. Tak se na ni pojďme podívat skrze ministranta Jirku.
Skaut Jirka Vavera je jedním z vimperských ministrantů a na samotném
ministrování se mu nejvíce líbí možnost pomáhat. Jak říká,
u oltáře se na mši lépe soustředí a navíc se naučí více, než
kdyby seděl v lavici. A jak se k ministrování dostal?
„Oslovila mě Lenka Lužná a nabídla mi, ať přijdu mezi
ně taky ministrovat. Osobně si myslím, že se jí líbilo, že
jsem kluk. No, ale se mnou přišly i moje sestry Jana a Káťa. To bylo ještě za otce Jaroslava. Nejprve jsem začínal u
stolku. Nosil jsem dary od kněze ke stolečku. Rozprostíral
tam korporál, dával kalich na oltář a chodil s paténou,“
prozradil Jirka počátek své cesty za oltářní stůl.
Doma má v ministrování plnou podporu, navíc stejnou
službu zastávají i jeho tři sestry. Takže je rodiče doma
všechny honí, aby na mši přišli včas. Z řečí spolužáků si
Jirka nic nedělá. Jednak je od přírody kliďas a jednak je
přesvědčen, že každý ví své. Rád by ministranský
sbor ve Vimperku rozšířil a už má vyhlédnuté tři
kandidáty. Jirku ministrování baví a rozhodně by se
nebál ministrovat i v neznámém kostele. A jak
našeho ministranta hodnotí kamarádi zpoza oltáře?
„Je pohodový, dobrý kamarád, rozumíme si a nijak
se nehádáme. Myslím, že je dobrým vzorem pro
ostatní.“
Jaroslav Pulkrábek
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FRANCIS MACNUTT

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ

SLUŽBA OSVOBOZOVÁNÍ OD ZLÝCH DUCHŮ (Karmelitánské nakladatelství)
Téma služby osvobozování je pro naše západní myšlení, nasáklé
racionalismem, výzvou. Považujeme tuto službu za důležitou?
Dokonce i mnozí křesťané, včetně duchovních a teologů, neuznávají
existenci zlých duchů a příslušné biblické výpovědi chápou jako
symbolickou mluvu. Lze se setkat se zlehčováním služby osvobozování i těch, kdo ji vykonávají.
Zajisté není dobré vidět ďábla za každým rohem. Objevili však tito
kritikové ďábla aspoň za nějakým rohem? Je nezbytné vyhnout se
výstřelkům, avšak nelze odmítat pomoc trpícím lidem. Pokud tito
lidé nenajdou pomoc, hledají ji u špatných zdrojů: jdou za nějakým
čarodějem, spiritistou, šamanem. To je jako napít se otrávené vody.
Autor uvádí příklady, kdy okultisté poznají křesťany na dálku – pro
množství duchovní moci, kterou v sobě nosí. Je otázka, nakolik si tuto moc uvědomují
sami křesťané. Stálo by za to lépe ji využívat.
Romana Bilderová
Ukázka z knihy:
V roce 1967 jsem žádal o křest Duchem proto, že jsem poznal několik
skvělých křesťanů, kteří měli dar uzdravovat nemocné a byli plni touhy
sdílet život v Kristu. S takovou touhou evangelizovat (i když jsem v ni
věřil) jsem se u většiny z křesťanů, které jsem znal, nesetkal, a to včetně
mnoha duchovních a kněží. Naše víra byla soukromá záležitost, až na
formální příležitosti, kdy se od nás očekávalo, že promluvíme o náboženství nebo že se pomodlíme slovy naučených modliteb.
Stejně tak i o uzdravování jsem se dočetl v životopisech dávných
světců, ale na vlastní oči jsem je neviděl. Když jsem se tak setkal s křesťany, kteří se běžně modlili za nemocné a vyháněli zlé duchy, vzbudilo
to, mírně řečeno, mou zvědavost. Na otázku, jak k tomu přišli, odpověděli, že to začalo jejich křtem v Duchu.
Dokonce i Ježíš potřeboval být ve své lidské přirozenosti zmocněn
Duchem, než začal své veřejné působení, kázání, uzdravování a vyhánění zlých duchů. Když ho Jan Křtitel v Jordánu pokřtil, sestoupil na
něj Duch svatý.
Víme, že v Ježíšově lidství byl Duch přítomen od samé chvíle jeho
početí, kdy byla Maria zastíněna Duchem svatým. Když často říkám
kněžím, ať se modlí za křesťany, aby obdrželi Ducha svatého, namítají:
„Lidé už dostali Ducha svatého ve křtu a biřmování. O co vám jde?
Chcete zpochybňovat, že byli biřmováni? Nevěříte v křest?“
Evangelikálové zase namítají: „Tito lidé jsou vykoupení. Učinili už své
rozhodnutí pro Krista. Copak nevěříte, že s tím dostali i Ducha svatého?“
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ZNÁME SVOU CÍRKEV?

FARÁŘ ČI ADMINISTRÁTOR?

F

arář, administrátor či administrátor excurrendo. A aby toho nebylo málo, tak administrátor in spiritualibus a administrátor in materialibus. Tak jednu či více z těchto
funkcí zastává váš duchovní a kupodivu těch prvně jmenovaných je jak šafránu. A kdo je
tedy kdo a čím se liší?
První tři mají v podstatě stejné úkoly a pravomoci. Rozdíl je jen v trvalosti jejich postavení a v tom, zda v dotyčné farnosti sídlí. Farářovo postavení, na rozdíl od administrátora a administrátora excurrendo, je poměrně trvalé. Administrátor čili správce je jaksi
jen „pověřen řízením“, může být mnohem jednodušeji převelen kamkoliv jinam. Administrátor excurrendo („dojíždějící administrátor“) se od „obyčejného“ administrátora liší
jen tím, že nesídlí ve farnosti. Je jím zpravidla farář nebo administrátor z jiné farnosti,
který vzhledem k nedostatku kněží musí obstarávat i jinou než svou „domovskou“ farnost.
V některých případech je to tak, že jsou v určité farnosti administrátoři dva, a to
administrátor in spiritualibus (má na starosti věci duchovní a je zpravidla excurrendo) a
administrátor in materialibus (má na starosti věci světské jako účetnictví apod., bývá to
zpravidla laik nebo jáhen z dotyčné farnosti).
J. Pulkrábek

Nad sborníkem Zlatá stezka č. 16/2009
V předvečer konference na téma Staré stezky, pořádané za účasti odborníků z celé
České republiky i ze zahraničí ve dnech 9.–11. června 2010 v sále Staré radnice
v Prachaticích u příležitosti milénia Zlaté stezky, přivezli prachatičtí muzejníci z tiskárny
chutné duchovní menu v podobě 16. pokračování stejnojmenného sborníku, který si již
vydobyl značné renomé. Hned v úvodu připomínají pánové F. Kubů a P. Zavřel výsledky terénního průzkumu na trase historické Zlaté stezky, jemuž se ve spolupráci s dalšími
kolegy věnují plné dvě desítky let. Po zmapování české části pokračují od r. 2009 na
německém území.
Články s církevní tematikou se tentokrát týkají především Prachatic. J. Plánek přibližuje slovně i ve fotodokumentaci loňskou opravu střechy a krovu děkanského chrámu
sv. Jakuba a odkryv a restaurování nástěnných maleb v jeho presbytáři. V dalším příspěvku pojednává o úpravě technického vybavení historických zvonů a o novém zvonu
pro hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích r. 2008. V tomtéž roce byla
opravena kaple stejného zasvěcení na tamním hřbitově i některé jiné drobné památky.
O svém dlouholetém působišti se rozepsal emeritní archivář V. Starý. Z jeho tvůrčí dílny
mj. pochází článek o bratrstvu oltáře Navštívení sv. Alžběty v kostele sv. Jakuba
v Prachaticích, činném od konce 15. století do r. 1626, kdy bylo sloučeno se slavným
literátským kůrem. Příspěvek od zkratkou níže uvedeného původce zase rozebírá trampoty, s nimiž se r. 1681 potýkal jeden stárnoucí lhenický farář, než dosáhl vytoužené fary
v Netolicích.
Ve zprávě o činnosti archeologického pracoviště Prachatického muzea za uplynulé
dva roky se kromě průzkumu, probíhajícího v lokalitě někdejšího kostela sv. Jana Křtite14

le v Netolicích, sluší upozornit na drobnou zmínku včetně fotografie z práce při obnově
farního kostela Nejsvětější Trojice v Bohumilicích. Těsně pod současným dlážděním
lodi se ukrývalo kompletně dochované základové zdivo starší fáze kostela. Rovněž tato
skutečnost upomíná na důležitost provedení odborného archeologického výzkumu, který
dokáže rozpoznat, popsat a zhodnotit nálezovou situaci, která se jakýmkoli zásahem
nenávratně zničí. Jedině tak se rozšíří obzory našeho poznání nejen pro období, z nichž
se dochovalo jen mizivě písemných dokumentů.
Nové číslo Zlaté stezky nabízí ještě další pozoruhodné příspěvky, např. o prachatické
Staré radnici, o morových nákazách, které ve středověku postihly obyvatelstvo města
pod Libínem, o tvrzi v Drslavicích, o těžbě drahých kovů na Šumavě a v Pošumaví, mj.
okolo Záblatí, o sochaři Josefu Kvasničkovi, o zedníku Jakubu Bursovi nebo o nejasných
okolnostech smrti amerického vojáka, který padl v květnu 1945 nedaleko Volar.
Sp.

PRÁZDNINY = PRÁZDNÉ DNY?

SLOVO MINISTRANTŮM

Ano, je tomu tak: začaly
dva měsíce cestování,
koupání, zábavy a volnosti
a někdy také nudy. Ono totiž umět využít správně volný čas, to je mnohem větší námaha,
než se jen „nechat posouvat v čase“ díky učení ve škole, psaní úkolů a zájmovým kroužkům. Najednou však nastává zcela jiná situace, kdy mnohdy záleží jen na tobě, co uděláš
s novým dnem. Mohlo by se i stát, že některé dni z měsíce července a srpna zůstanou
nevyužity. Že by tyto dni zůstaly prázdné, bez výplně, beze smyslu. A den, který nemá
smysl, můžeš ze svého života klidně vyškrtnout.
Naštěstí to nezáleží jen na tvé snaze, zda tvé dni mají smysl. Ono totiž celému tvému
životu dává smysl Bůh. Ještě více se ti to objasní, když nahlédneš do zprávy o stvoření.
Bůh stvořil člověka a pozval ho k podílu na utváření světa. Ale ještě dříve, než člověk
něco začne vykonávat, jako první věc prožívá spolu s Bohem den odpočinku. Den, kdy
se Bůh raduje ze svého díla a zve člověka, aby se radoval také a aby skrze stvořené věci
vnímal krásu samotného Stvořitele. Člověk začíná svůj vstup do života prázdninami.
Prázdninami s Bohem a zcela pro Boha.
A teprve potom je člověk schopen také něco vykonat. Prázdniny tedy nejsou odpočinutím po namáhavém studiu či zaměstnání, ale jsou počátkem, od něhož se všechno odvíjí.
My jsme zvyklí brát prázdniny jako konec školního roku (podobně bereme neděli jako
konec pracovního týdne). Ale podle slov Bible je tomu přesně naopak: na počátku všeho
jsou prázdniny (či den volna). Prázdniny nejsou podmnožinou práce. Nejsou podmnožinou, která umožňuje, abychom se „nezadřeli jako opotřebovaný stroj“.
Spíše je práce (a učení) tím, co vyplývá z prázdnin (z odpočinku). A znovu opakuji:
prázdniny neznamenají prázdné dny, ale dny, kdy se naplno mohu věnovat vztahu k Bohu. Prázdniny jsou velkým darem. Jsou to dny, kdy na prvním místě může být Bůh,
protože nemáš tolik povinností, tolik úkolů. Prázdniny mají být „dny plné Boha“.
Petr H.
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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?“
VZPOMÍNKA NA SV. J. N. NEUMANNA

V

roce 1968, kdy jsme se přistěhovali do Prachatic, mé první setkání s J. N. Neumannem bylo, když pan děkan Kukačka se po každé mši sv. modlil prosbu, „aby J. N.
Neumann byl brzy připočten mezi Tvé svaté“.
V roce 1977 došlo ke svatořečení a velkým protiopatřením ze strany tehdejšího režimu.
Pod jejich tlakem jsme se oslav neúčastnili.
Velkou změnu přinesla pouť druhého roku duchovní obnovy v červnu 1989. Vzpomínám
na pasovského biskupa Edera, který mám řekl: „Mějte odvahu a já se za Vás budu
modlit.“ Dva nádherné dny prožité v kostele, naplněném do posledního místečka a ještě
stáli lidé venku, se nedají zapomenout. K této pouti složil tehdejší děkan P. Fr. Štríbl
píseň k poctě J. N. Neumanna. Rádi a často jsme ji zpívali v duchu, protože to jinak
nešlo, místo mír a obrodu měnili na mír a svobodu, které jsme se brzy dočkali. Z nezapomenutelné dovolené s P. Havrdou jsme z Německa přivezli krásnou sošku našeho světce.
Malé osobní svědectví, jak mocný přímluvce je náš světec. Jeden z mých pěti vnuků se
narodil s nezhoubným melanomem v oku. Na oko téměř neviděl a hrozilo, že mozkové
centrum vypojí oční nerv a nebude vůbec na oko vidět. Svěřila jsem jeho uzdravení J. N.
Neumannovi a téměř denně ho svěřovala našemu světci. Po operaci je jeho oko plně funkční
a pouze na čtení nosí brýle. Svěřte své starosti našemu světci a nemožné se stává možným.
Jeho biskupské heslo „UTRPENÍ KRISTOVO POSILUJ MĚ!“ nás může provázet
celým životem.
Jana Šebellová, Prachatice

K

dyž jsem byla školačka, dostala jsem od svého bratrance obrázek Jana N. Neumanna. Usmívající se biskup Jan je na něm vyobrazen stojící před katedrálou sv. Petra a
Pavla ve Filadelfii. Zleva je obklopen houfem dětí, zprava dospělými. Na druhé straně
obrázku mám modlitbu: "Svatý Jene, veď mne po celý život." Myslím, že jsem se ji modlívala. Obrázek jsem znovu objevila po svém návratu z pouti do Filadelfie před pár týdny.
A kým je pro mne sv. Jan? Především dobrým člověkem, křesťanem, který je věrný
svému povolání a jde životem s pohledem upřeným na Krista a s citlivým srdcem slouží
bližním. Kéž by byl život každého z nás cestou „v jeho stopách se vším všudy“.
Lenka Hanžlová, Prachatice
Děkujeme všem, kteří jste se v tomto ročníku vikariátního časopisu „JP“ s námi
podělili o to, kým je pro vás sv. Jan N. Neumann.
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Ohlédnutí za prachatickou poutí
Oslava sv. Jana N. Neumanna

T

ato pouť proběhla opravdu pěkně. Je mnoho co chválit a poděkovat všem lidem,
kteří se na ní podíleli různým způsobem. Mile překvapila reportáž ČT i Katolického
týdeníku, včetně Prachatického deníku. Zaujal mně excelentní zpěv Literátského bratrstva i nová píseň, kterou jsme při mši svaté zpívali. Spolu se vzácnými hosty a poutníky z celé diecéze jsme mohli tvořit jedno společenství. Po mši svaté byl koncert skupiny
Druhý dech a po něm pásmo svědectví našich známých a přátel z dubnové pouti do
Filadelfie, kdy bylo zajímavé slyšet, co účastníky nejvíce oslovilo. Pak následovalo
poutní kázání P. Přibyla, redemptoristy, které jsem ale neslyšel, protože jsem zase
navštívil vzdělávací centrum hospice a adoraci v hospicové kapli. V tomto centru byla
prezentace pouti do Filadelfie a malé občerstvení, kde si mohl člověk v klidu posedět a
popovídat. Adoraci v hospici doprovázel P. Jiří, byla zde možnost tiché i společné
modlitby a též jsem zaslechl krásný zpěv. I na odpoledním programu byla dobrá účast
poutníků, zejména v kostele, co jsem mohl vidět. Tam probíhala od 15 hodin též adorace
s otcem biskupem Jiřím a pouť byla zakončena slavnostním požehnáním Nejsvětější
svátostí. Právě z adorace před Kristem bral sv. Jan posilu pro svoje působení…
Od sv. Jana Prachatického se máme co učit; nejvíce mně na něm oslovuje např. jeho
odvaha, že se nebál dobrodružství a těžkostí, a přitom velká pokora i poslušnost, víra
v Boží blízkost. Též inspirativní je jeho rodina – otec Filip i matka Anežka, stejně jako
jeho sourozenci. Je velmi vhodné si o něm přečíst nějakou knihu a pochopit, o jak
velkou osobnost jde a v čem nám může být příkladem.
Jan Šrámek ml.
19. 6. 2010 u příležitosti oslav 150.
výročí úmrtí prachatického rodáka sv.
Jana N. Neumanna navštívil také
hospic J. Ex. Msgre Diego Causero,
apoštolský nuncius – velvyslanec státu Vatikán v ČR, dřívější vyslanec papeže Jana Pavla II. při OSN v Ženevě.
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Vzal, lámal a dával
Část kázání litoměřického generálního vikáře P. Stanislava Přibyla,
CSsR z Diecézní pouti v Prachaticích
Eucharistie je významným a nedocenitelným darem. Tak jako můžeme neustále klečet před Pánem Ježíšem a rozjímat o tom, že je s námi,
můžeme také obdivovat skutečnost, že svou přítomnost mezi námi
zařídil právě takto. Dal se nám za pokrm a nápoj. Jeho přítomnost
nemá nijak vznešenou podobu, vždyť chléb a víno patřily v Ježíšově
době k opravdu základním potravinám.
VZAL
Přestože žijeme v jiné zeměpisné oblasti, chléb je i u nás základní
potravinou a symbolem základní životní úrovně, na níž by měl dosáhnout každý. Svědčí o tom nejen naše zkušenost, ale i moudrost našeho
národa. Od Babičky Boženy Němcové, kde je krásně napsáno, jak je pečení chleba, ale i
jeho požívání provázeno až posvátnou úctou a uctivým zacházením, přes různá přísloví,
jako například, že chléb se nikdy nepřejí, nebo že kdo se nesrovná s chlebem, nesrovná
se ani s lidmi, až po krásný zvyk uctívat příchozí hosty chlebem a solí. Jistě si z našich
rodin pamatujeme, že naše maminky, dříve než zakrojily do chleba, jej požehnaly křížem
a že dbaly na to, aby se chleba dojídal. Neexistovalo, že by se někdy chleba vyhodil do
popelnice. Dodnes, když vidím, že se to děje, mám jakýsi pocit svatokrádeže.
Chléb se tvoří z mnoha zrn, semletých v mouku. Obilí bylo vždy jistinou přežití, ale
jeho zásoba také zakládala fakt bohatství. Stejný pocit svatokrádeže mám tedy i v případě, že se dnes obilím topí, a že díky „podivuhodnému“ systému dotací Evropské unie je
pro zemědělce mnohdy větším ziskem, když se neurodí, než kdyby se urodilo. Ptám se,
kam vede naše evropská civilizace, pyšná až do nebe na svou vyspělost, ochotná poučovat celý svět, když si neváží něčeho tak základního, jako je chleba.
Chléb je Boží dar. Je jím také pro to, že Bůh nejprve musí požehnat zemi, aby rodila,
a potom teprve přichází člověk se svým umem, aby zasel, požnul, vymlátil, semlel a
upekl. Jen spojení Božího požehnání, obdarování člověka a lidského umu přináší hodnotu, z níž lze žít a přežít. Jen takto vzniká tak zvaný „trvale udržitelný rozvoj“. Jiná cesta
vede nejen ke znevážení lidské práce a umu, ale také ke zničení toho, kde se tento um
uplatňuje, totiž Božího daru. Více, než kdekoli jinde, musí v této oblasti platit přísloví:
Bez Božího požehnání marné lidské namáhání.
Zamyšlení nad úctou ke chlebu jako k základnímu prostředku obživy člověka nás
vede k zamyšlení nad ostatními dary. Co vlastně dneska má nějakou hodnotu? Zdá se, že
jsou to informace. Něco, co nelze ani vzít do ruky. Peníze nejsou již bezprostředně kryty
zlatem ani jinou hodnotou lidské práce, ale jsou kryty informacemi z burz, které se mění
v závislosti na té či oné události. Když například jsou někde volby nebo padá vláda,
hned se to projevuje v hodnotě měny. Informace, mnohdy podivným způsobem mediálně
zprostředkovaná, zhodnocuje to, co člověk v potu tváře vytvořil, anebo to také znehodnocuje. Pokud tyto informace nejsou pravdivé, dochází k tomu, čeho jsme svědky, a co
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se neustále skloňuje – k ekonomické krizi. Oč zdravější je žít tak, aby spojením Božího
požehnání a lidského namáhání vzniklo něco tak krásného a tak pro náš život podstatného, jako je chléb. Vždyť se nemodlíme: peníze naše vezdejší dej nám dnes, ale chléb náš
vezdejší dej nám dnes. A tak to i zůstane. Jestliže se v Modlitbě Páně nachází chléb jako
to, zač se máme modlit, pak je to to nejdůležitější z hmotného světa, co potřebujeme.
Ostatní skutečnosti v této modlitbě jsou totiž skutečnosti duchovní, z hmotného zůstává
jen chléb.
A Pán tento chléb vzal, aby jej lámal, dával svým učedníkům, učinil jej svým Tělem
a tak zůstal stále s námi. To nás zavazuje k úctě k chlebu a k jídlu a nápojům vůbec,
protože to je to, čím nás Bůh sytí a napájí, to je opravdový Boží dar, o který prosíme a
především proto, že to je materiál, který Bůh používá k nejposvátnější události našeho
života.
Je tomu ostatně tak u všech svátostí. Bůh nám dává svou milost, když při tom používá lidských prostředků: materie a slova. A Eucharistie je přece jedna ze sedmi svátostí…
LÁMAL
Když Pán Ježíš ustanovil Eucharistii, rozdělil chléb, tím, že ho rozlomil, a podělil své
učedníky. Není to neznámé gesto. Ostatně chléb, který se používá v Orientu, se nekrájí,
ale láme. Pán Ježíš lámal chléb a rozdával jej, když zázračně nakrmil zástupy, učedníci,
kteří s ním šli do Emauz, jej poznali při lámání chleba. Ve zvuku lámání chleba, který
Ježíš rozdává svým učedníkům při poslední večeři a říká: Vezměte a jezte, toto je mé
tělo, můžeme slyšet hluk a křik následujícího dne, kdy byl náš Pán veden na smrt a
ukřižován. O Eucharistii se říká, že je to nekrvavé zpřítomnění jediné a jedinečné krvavé
oběti Krista Pána na Kalvárii. Papež Benedikt XVI. píše v jednom ze svých eucharistických textů o této propojenosti Eucharistie s obětí a smrtí Pána Ježíše na kříži: Obojí patří
k sobě: Slova pronesená při večeři Páně by bez smrti byla, obrazně řečeno, jen měnou
bez krytí, a naopak smrt bez těchto slov by byla pouhou popravou bez nějakého zřejmého smyslu. Obojí společně však zakládá toto nové dění, v němž je nesmyslnost smrti
proměněna ve smysl, v němž se nelogično stává logikou a slovem, v němž se zničení
lásky, které s sebou smrt sama o sobě přináší, stává naopak jejím osvědčením a trvalým
potvrzením.[1] Když se něco láme, většinou se to ničí. Můžeme si zlomit ruku nebo
nohu, když se něco poničí, říkáme o tom, že se to polámalo. Oběť Pána Ježíše, předznamenaná ve Večeřadle, a do konce světa stále zpřítomňovaná v Eucharistii, je také zničením. Tak jako se obětovala v jeruzalémském chrámu nejrůznější zvířata – a když o tom
v Písmu svatém čteme, tak si lze představit, jaká to musela být jatka, – tak se obětoval
Beránek Boží, Ježíš Kristus krvavým způsobem jednou provždy. Tato oběť se neopakuje,
neboť je dokonalá. Proto se také mluví při proměňování, že obětí Ježíše Krista se uzavírá
smlouva nová a věčná. Nová je v tom, že už neobětuje člověk Bohu něco ze svého
majetku, případně svůj život, ale že se obětuje sám Boží Syn. Bůh je tím, kdo dává oběť,
kdo oběť přijímá, i samotným předmětem oběti. Tím, že je Pán Ježíš zároveň člověkem,
usmiřuje Bůh lidstvo sám se sebou. Bůh je nejvýš spravedlivý, ale Bůh je také milosrdný. Jak je možné, aby byl zároveň spravedlivý a milosrdný? Spravedlnost je přece
vlastnost, zobrazovaná onou dámou se šátkem na očích a s váhami v ruce, aby měřila
každému stejně, padni komu padni. Milosrdenství je naproti tomu záležitost srdce,
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latinsky se nazývá misericordia, čili „mizerné srdce“, ve smyslu, že někdo má pro
někoho slabost. A právě v oběti Pána Ježíše na kříži se - budu-li parafrázovat jeden žalm
– políbí spravedlnost s milosrdenstvím. Pán Ježíš zemřel, nevinný za nás viníky, neposkvrněný Beránek za nás, zatoulané ovce. Tak se naplnila spravedlnost a Bůh má v ruce
novou kartu, kartu milosrdenství a odpuštění. Možná si teď pan biskup Jiří už říká, že
jsem porušil jím dané pravidlo, a udělal z kázání přednášku, ale toto bylo nutné vysvětlit,
abychom pochopili to, co je jádrem naší víry a co má nedozírné důsledky do našeho
každodenního života.
Právě v Eucharistii, kdy denně přijímáme Kristovo Tělo za pokrm a jeho Krev jako
nápoj, dostáváme sílu k dalšímu životu, který je životem vykoupeného člověka, za něhož
zaplatil Boží Syn a tak uzavřel novou a věčnou smlouvu. Už se nemusíme bát, že Bůh
bude jen hrozným Soudcem, protože víme, že je milosrdným a milujícím Otcem. Bůh
nás vždycky miloval, ale zároveň tu stála z naší strany nepřekonatelná překážka hříchu,
která nám bránila, abychom se mohli uchýlit do jeho náruče. Myšlenky na spravedlnost,
soud a milosrdenství nás napadají především tehdy, když se ocitáme tváří v tvář smrti.
Tehdy vidíme, jak malicherné byly naše spory, jak ubohé naše snažení, jak slabé naše
výsledky. To by mohlo vést k beznaději a strachu. Ale Pán za nás tento strach prožil,
potil se krví, spíše zakřičel, než zvolal Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil. Od
tohoto okamžiku však platí do slova a do písmene slova žalmu: i kdybych šel temnotou
rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. Strach je to, co nás svazuje, jistota Boží
podané ruky je to, co nás osvobozuje. To vše se mohlo stát, když Pán Ježíš završil svou
obětí život mezi námi lidmi. A symbolem toho je slovo lámal.
DÁVAL
Když Pán Ježíš rozlomil chléb, rozdává jej svým učedníkům. A tehdy říká: Vezměte a
jezte. Ono dával je nedílně spojené s předchozím lámal. Jen když rozdělím, mohu
rozdávat. Je-li něčeho jeden kus, těžko rozdávat.
Co nám vlastně Pán dává v Eucharistii? Především sám sebe. To je největší milost a
v tom vlastně spočívá nebe, že Bůh je v nás a my jsme v něm. Dále nám dává nejrůznější
další milosti. Tak jako v každém pokrmu jsou tuky, cukry, vitamíny a nejrůznější další
prvky, které nám pomáhají naše tělo udržet v dobré kondici, tak dostáváme v Eucharistii
nejrůznější drobné posily, abychom mohli obstát v jednotlivých oblastech našeho života,
které jsou přece tak rozmanité.
Stejně tak, jako si dobré věci schováváme „na potom“, uchováváme Nejsvětější
Svátost, čili Eucharistii. Eucharistie jako jediná svátost není jednolitá akce. Při všech
ostatních svátostech se ta svátost vykoná či udělí a je tím samým hned použita, k tomu,
pro co byla ustanovena. V Eucharistii máme další privilegium. Nemusíme ji hned spotřebovat, a tak zůstává Pán mezi námi. To je nádherná skutečnost. Pán nejen přichází a
odchází, jak tomu bývá u všech lidských setkání, ale on zůstává. On s námi je. On na nás
čeká. To začali lidé více chápat a prožívat ve středověku a trvá to až dodnes. Katolický
kostel to není jen shromaždiště k modlitbě, naslouchání a slavení svátostí, je to místo,
kde přebývá Bůh.
Když se budeme chtít dostat k nějaké významné osobnosti, často se nám to nikdy
nepodaří. Kdo z nás se mohl setkat třeba s Karlem IV.? Zcela určitě nikdo, protože jsme
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se minuli v čase. Já bych se například velmi rád setkal s Johannem Sebastianem Bachem,
a chtěl bych ho slyšet hrát na varhany, komponovat pašije, chtěl bych se s ním prostě
setkat. Vím, že je to nyní nemožné, musím počkat na věčnost. Minuli jsme se v čase.
Pojďme dál. Kdo z nás se setkal s anglickou královnou? Jen o ní čteme, asi ji obdivujeme, možná litujeme, ale máme šanci se s ní setkat? Nebo s naším panem prezidentem.
Tam už je šance vyšší, ale přece jen nepatrná. Ježíš, který je nade všechny lidi, který je
Pán pánů a Král králů, se z vlastní vůle a dobroty rozhodl, že bude Emmanuel – Bůh
s námi, že bude Bohem, který bude vždycky blízko. On, který může všechny slavné lidi
světa všech časů strčit do kapsy, nám dává šanci být s ním, kdykoli chceme. To je opravdu nesmírný dar.
Možná by mě moje vytoužené setkání s mistrem Bachem obohatilo, kdybych viděl a
slyšel Karla IV., byl by to pro mě pravděpodobně zážitek navždy, ale co by mi to ve
skutečnosti přineslo? Setkání s těmito slavnými osobnostmi by bylo jistě zajímavé a inspirující. Ale setkat se s Kristem, se Synem Božím, je spasitelné. To je přece úplně něco
jiného!
A jak k tomuto setkání přistupujeme? Bohužel nám mnohým zevšednělo. Pokleknutí
před svatostánkem patří někdy spíše k rutině katolíka – a podle toho to taky mnohdy
vypadá – než k jedinečným okamžikům života. V kostelech – a tím se nechci nikoho
dotknout, ale jen upozornit – bývá často špína, na oltáři zvadlé květiny nebo žádné,
popadané mouchy, pavučiny, všechno zaprášené, vlhko a na dveřích mříž. Je toto příbytek pro Krále našich srdcí, je to příbytek pro toho Nejslavnějšího, který kdy žil na zemi?
Spíše se to podobá vězení! Bohužel…
Když se Pán Ježíš takto dává, upozorňuje i nás, že se máme rozdávat. V jedné koledě
se zpívá A co my ti, chudí, dáme, darovat ti co nemáme. Avšak přece jenom každý z nás
něco má. I ona sama koleda na to odpovídá: my ti zadudáme, písně zazpíváme. Možná je
úsměvné, že nyní na začátku léta cituji koledu, ale ona poukazuje na skutečnost, že
každý z nás má něco, co by mohl dát. I o nás platí ono klíčové slovo této pasáže dával.
Co tedy můžeme dát? Především sami sebe. A konkrétně? V dnešní uspěchané době je to
– domnívám se – především čas. Dát druhému kus své pozornosti, dát mu trochu svého
času. Často slyšíme: Nemám čas, a přitom ho všichni máme 24 hodin denně až do smrti.
Jak je důležité být s druhým člověkem! Samozřejmě s tím, s nímž je mi dobře. Pokud ale
budeme jen s tím, se kterým je mi dobře, nejde o lásku, ale o sobectví. Pak o nás platí
slova Ježíšova: Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu?
Copak to nedělají i celníci?… Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský
Otec. (Mt 5, 46.48) Buďme nablízku a dávejme svůj čas těm, kdo to potřebují. To neznamená mluvit a mluvit, často to spíše znamená trpělivě naslouchat. Navštěvujme nemocné, věnujme se těm, kdo jsou sami, potěšujme zarmoucené, aby platilo další Ježíšovo
slovo: Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce
v nebesích. (Mt 5,16).
Ale kde nabít baterie, aby naše světlo svítilo? Právě u Ježíše, který na nás čeká ve
svatostánku. On je často dnes ten nemocný, osamělý a zarmoucený, jak jsem před
okamžikem zmínil, protože je sám. On se nám daroval, a my tento dar přijímáme jen se
zdráháním. Nemáme čas. Kupujeme pole, zkoušíme nová spřežení, ženíme se a vdáváme, ale na něj čas nemáme. A pak se divíme, že spíše živoříme, než žijeme. Udělejme si
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na Pána čas! Pár minut každý den. Tam, kde je to možné, navštivme kostel, tam kde je
zamčený, alespoň postůjme v jeho blízkosti. Když jedeme do města něco zařizovat,
nezapomeňme se stavit v kostele.
To je velká výzva pro nás, kněze. Snažme se, aby kostely byly otevřené. Samozřejmě
musíme rozumně omezit riziko současné doby, totiž že bude kostel vykraden, samozřejmě není v lidských silách otevírat denně několik kostelů vzdálených od sebe kilometry.
Ale přece jenom ruku na srdce, nějaká rezerva tu bude.
CONCLUSIO
Milí přátelé, jsem přesvědčen, že o všem tom, co tu bylo řečeno, intenzivně přemýšlel
malý biskup z Prachatic, avšak veliký světec, jehož výroční den si dnes připomínáme –
svatý Jan Neumann. Vyrůstal v rodině, která si vážila chleba a lidské práce, odmalička
byl blízko tomu, který jej později povolal ke vznešené službě kněze a biskupa. Jan jej
neváhal následovat. Tak jako Ježíš vzal sám sebe z tohoto kraje, lámal se v oběti ztráty
domova a cesty do nebezpečného neznáma a dával se všem těm, kteří jej potřebovali.
Tak jako jeho Mistr se setkával často s nepochopením, které mělo mnohdy i podobu
vrženého kamene či sliny na tváři. Mnozí ho považovali za přepjatého fanatika, blázna,
který nespí. Dodnes váháme, zda jeho život na doraz byl spíše obětí nebo hazardem
s vlastním zdravím. Ale Bohu díky, církev nám pomohla z těchto rozpaků, když jeho
život pečlivě prozkoumala a postavila jej na oltář – nám za příklad a pomocníka.
Můj milý spolubratr redemptorista a náš společný svatý patron vykonal ve Spojených
státech ohromné dílo. Založil desítky kostelů a škol, byl doslova nepostradatelným
zakladatelem. I když zemřel z dnešního i tehdejšího pohledu v mladém věku 49 let,
vykonal více, než mnohý stoletý. Jedna z iniciativ, kterou založil, a která je spojena s tématem našeho uvažování je takzvaný čtyřicetihodinový výstav Nejsvětější svátosti
Oltářní. Proč právě čtyřicet hodin? To nevím, možná se to lze někde dočíst, ale podíváme
-li se na číslo čtyřicet v dějinách spásy, vidíme Izraelity, kteří putovali 40 let po poušti,
Krista postícího se 40 dní, nebo proroka Eliáše, který šel v síle toho pokrmu čtyřicet dní
a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorebu. Čtyřicet dní, to je téměř šest týdnů, tedy doba,
kdy se žena – rodička vrací do běžného života, kdy se její tělo zotavuje z náročného
procesu předávání nového života. Myslím si, že právě těch 40 hodin, kdy se lidé na
určitém místě modlí před Ježíšem, vystaveným v Nejsvětější svátosti, může znamenat
přerod, změnu, očištění, nový začátek. A to nejen v nás, ale i v místě, kde se taková
pobožnost děje. – Pan biskup Jiří se mi po své pouti do Spojených států svěřil, že by byl
rád, kdyby se toto dědictví svatého Jana Neumanna ujalo i v českobudějovické diecézi.
Rád toto jeho přání podporuji a prosím nás všechny, abychom přes všechnu náročnost,
kterou organizace takové pobožnosti přináší, se nebáli ji zavádět. Věřím, že na přímluvu
slavného prachatického rodáka přinese obnovu tohoto kraje.
Vzal, lámal a dával – to jsou tři úkony našeho Pána k naší spáse, které se udály tehdy
v jeruzalémském večeřadle, dějí se dodnes na mnoha místech světa a budou se dít, dokud
svět světem bude. Tato tři malá gesta mají obrovský dosah do našeho života.
P. Stanislav Přibyl, CSsR
[1] Joseph RATZINGER: Vrchol a pramen – Texty o eucharistii, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2009, str. 23-24
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POUŤ DO MEDŽUGORJE 2010

STALO SE

V měsíci květnu zasvěceném Panně Marii se vydali farníci z Vlachova Březí a okolí na
pouť do Medžugorje. Každý den ráno v 8 hodin jsme slavili českou mši svatou. Poutníci
měli možnost se zúčastnit každodenního večerního mezinárodního modlitebního programu či adorací v kapli vedle kostela sv. Jakuba či venku v prostoru za kostelem. V pátek
se konaly modlitby klanění Kříži ( tj. modlitby za uzdravení duše a těla). Kdo chtěl,
mohl vystoupit na kopce Podbrdo a Križevac. Navštívili jsme také komunitu Cenacolo,
kterou před téměř 30 lety zde založila sestra Elvíra. Komunita není závislá na státu a pobývají zde mladí lidé z celého světa, kteří pracují a pravidelně denně se modlí. Členové
vyrábějí různé výrobky, jejichž prodej slouží k zajištění provozu společenství a také
podporují finančně nově založené komunity v Jižní Americe. V Cenacolu jsou ubytováni
mladí lidé, kteří se chtějí zbavit svých závislostí (alkohol, drogy, gamblerství apod.) Zde
jsme vyslechli krásné svědectví dvou mužů dříve závislých na heroinu. Je zajímavé, že
úspěšnost vyléčení - např. skoncování s drogami, se zde pohybuje okolo 80%, zatímco
na klinikách ve světě okolo 3%.
Z naší vlasti zde v době naší pouti bylo celkem 6 českých autobusů. Z hlediska cizích
národů jsme potkávali především Italy, Němce a Korejce. 8. května – v den svátku „Panny Marie Prostřednice všech milostí“ přijelo do Medžugorje i hodně poutníků z Bosny a
Hercegoviny a z Chorvatska. Před všemi 24 venkovními zpovědnicemi se utvořily
zástupy lidí a kněží zpovídali i na židlích v okolí kostela.
PB

Večerní mše svatá venku
Modlitba růžence na kopci Podbrdo

Mše svatá v kapli za účasti polského, slovenského a českého kněze
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RESTAUROVÁNÍ MALÝCH VARHAN V PRESBYTÁŘI KOSTELA
SV. JAKUBA V PRACHATICÍCH

J ednomanuálové
varhany se 7 znějícími rejstříky, vestavěné do novogotické skříně, umístěné na bočním kůru
po pravé straně presbytáře, byly
postaveny v r. 1894 Josefem Vanickým z Třebechovic u Hradce Králové,
opravovány pak v r. 1983 Jaroslavem
Hubeným z Protivína. Během dalšího
čtvrtstoletí nebyl nástroj udržován,
tedy byl velmi znečištěn, poškozen,
na mnoha místech napaden aktivním
červotočem.
O celkové zrestaurování byl požádán
varhanář a soudní znalec z Prahy Ing.
Martin Poláček, který potřebné práce
(čištění, konzervaci, opravy a ladění)
prováděl po etapách v období 2 let a
na konci dubna t.r. odevzdal tento
nástroj „v plně funkční a zvukově
velice zdařilé podobě jakožto důstojný
protějšek již obnovených varhan hlavních“, jak je uvedeno v zápise o předání a převzetí.
Děkujeme tímto za kvalitní práci jeho odborné firmy.
ŽEHNÁNÍ A ZVEDÁNÍ ZVONU
KOSTELA SV. JAKUBA

G

enerální vikář českobudějovické diecéze P.
Adolf Pintíř požehnal v pátek 4. června
2010 před prvním koncertem XV. ročníku Festivalu duchovní hudby v prachatickém kostele sv.
Jakuba Většího nový zvon, který nese jméno
sv. Jana Nepomuka Neumanna. „Zvony, které
mají srdce stejně jako lidé, jsou neodmyslitelně
spojeny jako komunikační prostředek s životem
Božího lidu," uvedl mimo jiné P. Adolf Pintíř. Na
zvon se symbolicky zvonilo i hrstí soli za přítomnosti starosty Prachatic Jana Bauera a českobavorské skupiny soumarů.
Nový zvon byl pak 8. června vyzdvižen jeřábem
do jižní věže kostela. Technicky složité operace
trvající zhruba tři hodiny se ujala firma Boroko
28

z Brodku u Přerova. Zdvihání sledovalo několik desítek
kolemjdoucích. Zvon, který váží 485 kilogramů, po
prvním zkušebním zvonění začal oficiálně zvonit 19. června na třiatřicáté výročí svatořečení prachatického rodáka
sv. Jana Neumanna. Nahradil zvon Salve, kterému před
časem puklo srdce. Zvonit bude mimo jiné jako Soumaráček vždy ve 22:00, kdy se podle stále dochované
tradice dávalo od středověku znamení soumarům na
cestě, že Prachatice zavírají na noc své brány.
Podle www.prachatickonews.cz – Fotoreportáže
Autoři fotografií Zdeněk a Tomáš Přibylovi – PrachatickoNews a
František Hamberger – stavební technik

CUDROVICKÁ A ZBYTINSKÁ POUŤ

J ako
každý rok, tak i letos v sobotu 12. června se
konala první ze sérií poutí ve volarském obvodu.
Od 13.00 hod se začali scházet poutníci z Čech a
Německa na místě, kde stával kostel Panny Marie
Královny v Cudrovicích. Ve 14.00 hod začala tradiční česko-německá poutní mše sv. za účasti prof.
ThDr. Alberta-Petera Rethmanna, P. Jindřicha
Hyblera, volarských ministrantů a asi čtyř desítek
poutníků, mezi nimiž byly letos i sestry benediktinky
z komunity Venio OSB z Mnichova. Tyto české a německé řeholnice se zde zastavily
v rámci svého pěšího modlitebního putování Šumavou. Dvě zástupkyně této českoněmecké komunity na počátku homilie krátce představily svou komunitu a svou pouť.
Potom už následovala homilie prof. Rethmanna, v níž mimo jiné uvedl, že Cudrovice
nejsou jen místem vzpomínek, památníkem, ale červený kříž na tomto místě ukazuje na
přítomnost. Kristus je mezi námi přítomen, když se v Jeho jménu scházíme.
Za týden, v neděli 20. 6. v 11.00
hod se konala druhá v pořadí, spíše
německo–česká, poutní mše sv. ve
farním kostele sv. Víta ve Zbytinách. Také zde se sešli rodáci
z Německa a spolu s českými
farníky a poutníky vytvořili jednu
rodinu Božích dětí. Jak uvedl prof.
Rethmann, jsme všichni bratři a
sestry, protože máme jednoho
nebeského Otce.
Karel Falář, Volary
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JAN KŘTITEL NA KNÍŽECÍCH
PLÁNÍCH
Mnohé farnosti mají
faru i kostel a pro
změnu chybí farníci.
V případě Knížecích
Plání je tomu naopak. Kostel i fara,
stejně jako celá ves vzala za své v padesátých letech. Díky své
poloze se totiž octla za ostnatým drátem hraničního pásma. Ale
farníci zůstali a 26. června 2010 se již podvacáté sešli na poutní mši svaté v blízkosti
pietně opraveného hřbitova a u památníku padlých ve světových válkách, který se jako
zázrakem uchoval, položili věnec.
JP
RODINNÉ KRATOCHVÍLENÍ

D

ětská vikariátní pouť a pouť rodin prachatického vikariátu se nesla v duchu opravdové rodinné oslavy v renesančním stylu. Toto slavení umocňovalo prostředí
nádherného zámku Kratochvíle a jeho zahrady. Děti a jejich rodiče si mohli prohlédnout
zahradu, v níž nechybí bylinná zahrada, vodní příkop s labutěmi a zámečtí pávi, kteří na
děti a především na střílení z muškety hned tak nezapomenou. V tento poutní den v zámecké zahradě navíc viděli děti a
rodiče rytířská klání a některé z dobových bojových technik, které si
mohli i vyzkoušet. Naučili se tancovat, zpívat, poznali renesanční módu
a sami si vyrobili „krejzlík“ neboli
„okruží“, pro tuto dobu tolik charakteristické. Prohlédli si také částečně
zrekonstruovaný zámek a na závěr je
na svém panství přivítal i pan Petr Vok z Rožmberka. Ten je osobně pozval na zahradní
slavnost spojenou s hostinou, kde se mohli všichni občerstvit koláči, preclíky a čajem.
Potom pouť pokračovala do nedalekého Velkého Boru, odkud šli všichni procesím ke
kapli Sv. Trojice. Tam prožili poutníci mši svatou v prostředí lesa v opojné vůni konvalinek se zurčením lesní studánky, kde je samozřejmě léčivá voda. Po závěrečném požehnání dostal každý z poutníků hrneček, aby mohl místní vodu z léčivého pramene ochutnat a odnesl si domů vzpomínku na tuto opravdu vydařenou pouť.
Na závěr patří poděkování všem, kdo se podíleli na přípravě této poutě. Děkujeme
panu kastelánovi Kratochvíle Vojtěchu Troupovi a všem průvodcům, městu Netolice a
ochotným místním spolupracovníkům, občanům Velkého Boru, katechetům, kněžím,
rodičům a především dětem, bez kterých by tato pouť neměla smysl. Bohu díky! Jeho
přítomnost a požehnání jsme cítili na každém kroku našeho společného putování.
L.H.
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B

ěhem školního roku se pravidelně konaly dětské bohoslužby v Husinci, každou
první středu v měsíci a v Prachaticích první neděli v měsíci. V Prachaticích v kapli
měla pani Katka připravený program pro předškolní děti.

První sv. přijímání
V neděli 6. června přijal v Záblatí
1. sv. přijímání Dan Turek.
O týden později přijalo poprvé Pána Ježíše
v eucharistii 15 dětí v Prachaticích.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE VIMPERKU
Pár dotazů pro prvokomunikantky:
Holky, co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodly pro 1. svaté přijímání? Sárka: Chtěla
jsem být s Pánem Ježíšem, „ochutnat ho“. A jak jste se cítily a jak vám „chutnal“?
Klárka: Ucítila jsem v sobě něco víc než to co vždycky, je moc „dobrý“. Jak jste se těšily
na tuto slavnost? Sárka: No, ze svátosti smíření jsem měla strach, jaké to bude, ale byla
hezká. Na mši jsem se těšila. Přišli všichni
z rodiny? Klárka: Ano, jen teta nemohla a děda nepřišel. Jak se tváří sourozenci na vaše
1. svaté přijímání? Maruška: Mají radost, šílenou. (Taky by chtěla). Bude nějaká oslava?
Jasně, grilovačka.
Připravila V.P.
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PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ VE VOLARECH
neděli 27. 6. 2010 v 9. 00 hodin v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské ve Volarech
začala slavnost slavností. Pět dívek a jeden chlapec poprvé přijali Živého Pána
Ježíše, přítomného tělem i krví i duší v Nejsvětější svátosti.
Více fotografií na www.farnostvolary.estranky.cz
K.F.
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