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Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY – KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA 

(vyd. Cesta Brno 2008) 

 
 

N emusíš být učený, 
ale máš být učenlivý. 

 
 

C o všechno jsi už dostal? 
Co všechno jsi už pokazil? 

Děkuj, lituj, důvěřuj! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

J en ten, kdo je přesvědčený, 
může být pro druhé přesvědčivý. 

 
 
 

M editace – to je uspořádání 
neuspořádaného v nás. 

 
 
 
 

B ůh nás miluje,  
ale nerozmazluje. 

 
 

M áme-li Bohu náležet, 
musí nám na Božím slovu záležet. 

ilustrační foto Ivan Janota 
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ÚVODNÍK VIKÁŘE 
 

Konec prázdnin a začátek 

školního roku je mezníkem ne-

jen pro školáky, ale svým způ-

sobem pro každého z nás. I pro 

náš vikariátní časopis nový 

školní rok znamená zrod prv-

ního čísla nového ročníku. 

Předsevzetím redakční rady pro tento ročník je 

zachovat základní prvky, na které jsme v „jp-čku“ 

zvyklí a zároveň přinést i určité změny. Rádi 

bychom zachovali formát a mnohé rubriky, které 

přibyly minulý ročník, a zároveň při zachování 

ceny rozšířili časopis o několik stránek. To by nám 

mělo umožnit častěji zařadit poesii (jak někteří 

z čtenářů žádali), jemně zvětšit fotografie a zároveň 

jich uveřejnit i o něco málo více, zařadit slovníček 

pojmů používaných v naší církvi a snad i znovu 

vložit obsah jednotlivého čísla. Jednou 

z podstatných změn je také to, že máme nového 

šéfredaktora. Je jím pan Jaroslav Pulkrábek. Chci 

mu touto cestou a také všem členům redakční rady 

poděkovat za nezištnou a obětavou práci. Také celé 

radě i Jaroslavovi přeji a vyprošuji potřebnou sílu, 

moudrost i inspiraci. Ať všem žehná na přímluvu 

sv. Jana Prachatického Bůh Otec, Syn i Duch 

svatý. 

Dovolte mi také, abych vyjádřil své poděkování 

všem, kteří v průběhu prázdnin a dovolených 

nasadili své síly a připravili pro děti a mládež 

hodnotnou zábavu. Děkuji všem, kteří připravili 

EnterCAMP i exercicie na Ktiši, vedli tábory pro 

děti, zorganizovali výlety. Ať vám všem je věčnou 

odměnou Ježíš a jeho Duch. 

P. Josef Sláčík 
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Je tu opět září, začínáme nový ročník naší procházky liturgickým kalendářem.  

 

N ejdůležitějším svátkem tohoto měsíce je Povýšení svatého kříže (14. 9.). O něm 

jsme podrobněji hovořili před rokem. Je následován a doplněn památkou Panny 

Marie Bolestné (15. 9.). Z ostatních mariánských svátků budeme tentokrát slavit jen 

Narození Panny Marie (8.9.), památku Jména Panny Marie (12. 9.) letos vynecháme, 

připadne na neděli.  

Na konci měsíce, 29. 9., oslavíme svaté archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela. 

 

Z  apoštolů má v září svátek sv. evangelista Matouš (21. 9.), celník (to bylo pro židy 

synonymum hříšníka), který na Ježíšovo zavolání nechal všeho, obrátil se a stal se 

jedním z nejvýznamnějších hlasatelů Kristovy radostné zvěsti v dějinách. 

Církev z doby rozpadu antického římského impéria, která byla zároveň dobou hledání 

správných formulací pravdy o Kristově osobě, reprezentují sv. papež Řehoř I. Veliký  

(3. 9.), konstantinopolský patriarcha sv. Jan Zlatoústý (13. 9.), a sv. kněz Jeroným, pře-

kladatel a velký znalec Písma svatého. Od něho pochází stále platný výrok: „Neznalost 

Písma je neznalostí Krista“! Všichni tři jsou učiteli církve (to je čestný titul, určený těm 

světcům, kteří významným způsobem přispěli k hlubšímu pochopení zjevených pravd). 

 

Z  českých světců mají v září svátek sv. Ludmila (16. 9.) a sv. Václav (28. 9.). Máme       

ještě v živé paměti promluvu Svatého otce Benedikta XVI. loni ve Staré Boleslavi, 

ve které nás vybízel k následování našeho hlavního patrona: „Pouze ten, kdo v srdci 

uchovává posvátnou ,bázeň Boží‘, ... dokáže věnovat svůj život vytváření spravedlivější-

ho a bratrského světa. Dnes je třeba lidí ,věřících‘ a ,věrohodných‘, připravených rozšířit 

do každé oblasti společnosti ty křesťanské zásady a ideály, jimiž se inspiruje jejich 

jednání ... aby plnili své povinnosti věrně a s rozvahou, nehleděli na vlastní sobecký 

zájem, ale na společné dobro a hledali v každém okamžiku Boží vůli.“  

 

Z bývá nám připomenout světce nové doby. V září mají svátek sv. Ondřej Kim Tae-

gŏn a jeho 102 druhové, korejští mučedníci z poloviny 19. století (20. 9.), a sv. Pio 

z Pietralciny, kněz, řeholník-kapucín, proslulý duchovní rádce a zpovědník, který byl 

připodobněn Kristu i navenek stigmaty (otevřenými ranami na rukou, na nohou a v bo-

ku). Zemřel 23. září 1968. 

 

P odrobněji se zastavíme u sv. Vincence z Pauly. 27. září uplyne od 

jeho smrti rovných 350 let. Většina jeho činného života spadá do 

období Třicetileté války, která měla svou prvotní příčinu v nepřátelství 

mezi katolíky a protestanty v Německu a přerostla v soupeření mezi 

Habsburky, vládnoucími v Rakousku a ve Španělsku, a Francií o nad-

vládu v Evropě. Konflikt mezi Francií a Španělskem skončil až v roce 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 

SVATÝ VINCENC Z PAULY 
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1859, rok před Vincencovou smrtí. Přinesl mnoho utrpení 

prostým lidem, rolníkům. Vojska ničila úrodu, loupila 

majetek, znásilňovala ženy, zabíjela – a hlavně: vyvolávala 

zoufalství, hněv, odcizení a duchovní prázdnotu. 

Vincenc se narodil 24. dubna 1581 v rolnické rodině 

poblíž Daxu v Gaskoňsku. V roce 1600 – v necelých 20 le-

tech! – byl vysvěcen na kněze. Později přiznal, že zpočátku 

bylo kněžství pro něj hlavně příležitostí dosáhnout dobrého 

hmotného zabezpečení. To se mu dařilo, dokonce se stal 

dvorním kaplanem královny Markéty z Valois. Pak se ale 

vlivem událostí pozvolna začal měnit. V zimě 1617  

– už jako venkovský farář v lyonské diecézi – navštívil 

umírajícího, který žil v úplné duchovní osamělosti, protože 

se ještě nikdy nesetkal s kněžským pohledem plným lásky  

a lidskosti, aby překročil sebe a odvážil se věřit v dobrotu 

Boží. Při tomto setkání se začalo rodit jeho povolání 

k dobrotě. Druhým impulsem bylo setkání s Františkem 

Saleským v roce 1618 v Paříži. Vypráví o něm: „Jeho dobrota 

byla tak skvostná, že osoby, kterým se dostalo cti s ním hovořit, 

cítily, jak vniká do jejich srdcí: 

pociťovaly z ní silnou radost. Sdílel 

jsem tuto radost! Můj Bože, jak jsi 

dobrý, když už biskup František Sa-

leský, Tvůj tvor, je tak plný dobro-

ty!“  

Od té doby věnoval celý svůj život 

chudým. Jeho životní linií byla 

svatost činem. Spolupracovat s ním 

znamenalo také neštítit se špíny, 

nemoci, šílenců a zločinců. Založil 

několik charitativních děl. K těm 

nejvýznamnějším patří „Misijní kongregace“, jejíž členové 

se podle převorství sv. Lazara v Paříži, kde je jejich hlavní 

sídlo, nazývají „lazaristé“. Jejím po-

sláním je také vzdělávání kandidátů kněžství. Spolu se sv. Luisou 

de Marillac položil základy kongregace „Dcer křesťanské lásky“ – 

vincentek, které se starají o chudé a nemocné.   

Zemřel 27. září 1660 v Paříži u sv. Lazara a tam je také pohřben.   

Jeden jeho životopis v závěru poznamenává: „Jeho život obsahuje 

i pro nás cenné inspirace. Nejpodstatnější je asi tato: Každá doba 

a každá situace je Božím pozváním k velkému životu. I zlá doba 

se stane dobrou, pochopíme-li její znamení a odpovíme-li na ně 

velkoryse – tak jako Vincenc. Neboť doba, to jsme my.“ 

P. Pavel Liška 
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NA NÁVŠTĚVĚ U 

Máte zajímavý osud. Už jako osmnáctiletý 

jste v roce 1952  ilegálně opustil Českoslo-

vensko. Jak k tomu došlo? 

Vyučil jsem se řezníkem, protože tatínek 

chtěl, abych převzal rodinnou živnost – 

bylo nás už několik generací řezníků. Moji 

starší bratři studovali, měli se stát kněžími. 

Když po nástupu komunistů k moci došlo 

k zániku živností a vznikl masný průmysl, 

na mě nezbylo místo v oboru. Dostal jsem 

na vybranou: „Buď půjdeš na Ostravsko do 

dolů, nebo na státní statek na Šumavě!“ 

Naši mě nechtěli na Moravu pustit, tak 

jsem od roku 1951 pracoval jako traktoris-

ta ve Vlčích Jámách nedaleko Strážného. 

Přes údolí na obzoru byla vidět německá 

vesnice s velkým kostelem. V osmnácti 

letech člověk příliš neuvažuje, nemyslí na 

možné důsledky pro sebe a své nejbližší – 

prostě jsem se jednoho dne rozhodl, že 

uteču. Tenkrát tam ještě dráty nebyly, 

alespoň ne všude. 

 

Utíkal jste sám? 

Ano. Bylo to v dubnu, bylo velmi chladno. 

V lese jsem ztratil směr, nevěděl jsem, 

kde jsem. Došel jsem k rozvodněnému 

potoku, to asi byla hranice. Voda byla ale 

ledová, říkal jsem si: „Tam nevlezu, 

raději se nechám zastřelit!“ O kus dál 

byla lávka, to byl zázrak, že ji neměli na 

mušce ostřelovači. Když jsem se konečně 

z lesa vynořil, stál jsem téměř na kraji té 

německé vesnice. 

P. S
tan

isla
va L

išky
 CSsR, ro

dák
a z 

Bohu
milic 

žijíc
ího 

v Kanadě 

 VIZITKA 
 

Narozen: 25. 8. 1933 v Bohumilicích  

   

Sourozenci: 2 bratři, 3 sestry 

 

Původní povolání: řezník 

 

Vysvěcen: 25. 5. 1970 v Edmontonu 

 

Předchozí působiště: Grande Prairie,  

Winnipeg, Yorkton, Edmonton,  

Saskatoon 

 

Současnost: komunita 

 redemptoristů-seniorů 

Edmonton   

Jeho návštěvu vlasti jsme využili ke krátkému rozhovoru pro náš časopis 
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Jaký byl Váš další osud? 

Prošel jsem jako mnoho jiných sběrnými 

tábory. V prvních týdnech v Německu mě 

mnohokrát vyslýchala německá policie 

i Američané. V té době totiž přecházelo 

hranice i mnoho špiónů a oni se potřebo-

vali přesvědčit, že nejsem jedním z nich. 

Bylo to úplné vymývání mozků. Někdy 

jsem i dvě noci po sobě nespal. Byl jsem 

tak vyčerpaný, že jsem se přistihl, že sním 

ve stoje s otevřenýma očima. Později už to 

bylo lepší – dostal jsem práci v zásobování 

pro americkou armádu. Nakonec jsem 

skončil v Norimberku, kde jsem čekal na 

vízum do Kanady. 

 

Proč právě do Kanady? 

Žili tam naši příbuzní. Tatínkův bratr 

odešel z Čech už v roce 1912, usadil se 

v centrální Kanadě, v provincii Sas-

katchewan, a farmařil tam. Poslal mi 

pozvání a pomáhal mi na dálku 

s vyřizováním potřebných dokladů. Za 

oceán jsem odplouval z Brém. Bylo to 

v březnu 1953, právě umřel Stalin. Proto 

jsem se rozmýšlel, zda se nemám vrátit 

domů, ale nakonec jsem přece jel. 

 

Jak začal Váš život za velkou louží? 

První rok jsem pracoval pro strýce, pak 

jsem odešel na jinou farmu trochu víc na 

sever. 

 

Co jste na farmě přesně dělal? 

Různé práce na poli. Farmáři tehdy ještě 

neměli traktory, všechno se dělalo 

s koňmi. Také jsem pásl stáda krav. 

V zimě, když nebylo v okolí dost vody, 

jsem je musel hnát dál do prérie a zase 

zpět. Bylo to drsné. Někdy si krávy posta-

vily hlavu a nechtěly se pohnout z místa. 

Bály se jít na zamrzlé jezírko, kde jsme 

jim v ledu vysekali díry na pití. Zjistil 

jsem, že pomůže, když na ně zařvu pár 

jadrných nadávek česky. To pro ně byly 

neznámé zvuky. Lekly se a šly. 

Až dosud jste se ve svém vyprávění nezmí-

nil, zda jste už tehdy uvažoval o svém 

povolání ke kněžskému životu ... 

Pán Bůh  mě musel bacit kamenem, abych 

to pochopil. To bylo tak: ještě když jsem 

pracoval na farmě, čistil jsem jednou 

studnu a farmářovy děti, které si hrály 

okolo, tam na mě shodily kámen. Ne 

velký, ale byla to rána jak hrom. To bylo 

asi ono – tím se mi rozbřesklo… 

 

Jak  začala Vaše dráha řeholníka? 

Napsal jsem provinciálovi redemptoristů, 

zda by mě nepřijal do řehole. Za několik 

týdnů přišla odpověď, abych se hlásil na 

naší faře v Saskatoonu. Bylo to v zimě 

1956. Začínal jsem jako laický bratr, 

protože jsem neuměl natolik dobře anglic-

ky, abych mohl studovat. Poslali mě do 

semináře ve Windsoru (to je nejjižnější 

místo v Kanadě, u hranic se Spojenými 

státy, naproti Detroitu) jako kuchaře - 

vařilo se až pro 120 lidí! Také jsem pral 

prádlo, vázal knihy a podobně. Teprve 

mnohem později mi pan provinciál nabídl 

možnost jít studovat na kněze. První rok 

jsem byl v Kitcheneru nedaleko Toronta, 

pak dva roky v Esopus na řece Hudson ve 

státě New York a poslední dva roky 

v diecézním semináři v Edmontonu. Na 

kněze jsem byl vysvěcen v květnu 1970. 

 

Kde všude jste jako kněz  působil? 

Pracoval jsem 29 let na farách spravova-

ných naší kongregací. První 4 roky jsem 

byl v Grande Prairie, asi 500 km na 

severozápad od Edmontonu. Pak 7 let u sv. 

Alfonse ve Winnipegu v Manitobě. To 

byla asi má nejhezčí léta, rád na ně vzpo-

mínám! Odtud jsem šel na 3 roky do 

Yorktonu v Saskatchewanu. To je městeč-

ko velké asi jako Prachatice, důležitý 
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železniční uzel. Následovalo 6 let v Ed-

montonu u sv. Alfonse, kde jsem byl kdysi 

vysvěcen na kněze a měl primici. Tuto 

farnost jsme později museli opustit a 

předat diecézi, protože už je nás málo a 

musíme soustředit síly tam, kde je to víc 

třeba. V roce 1990 jsem se vrátil na 6 let 

znovu do Grande Prairie. Poslední 3 roky 

činné služby jsem strávil u Panny Marie 

Vítězné v Saskatoonu, kde jsem před léty 

jako řeholník začínal. 

 

Kdy jste poprvé od emigrace navštívil svou 

rodnou vlast?  

V roce 1970, hned po vysvěcení na kněze. 

Bylo to riziko, protože jsem tu byl 

v nepřítomnosti odsouzen na 5 let vězení. 

Ale má návštěva proběhla bez komplikací, 

soudruzi byli pravděpodobně příliš za-

městnáni prověrkami, tak mě nechali být. 

Navíc v té době už pro ně byli mnohem 

většími zločinci ti, kteří utekli v osmašede-

sátém. Ironií bylo, že já jsem tady směl 

sloužit mši svatou v kostele, zatímco 

Toník (pozdější českobudějovický biskup) 

nesměl, protože neměl státní souhlas. Při 

příští návštěvě už to bylo naopak. 

 

Byl se za Vámi  někdy pan biskup 

v Kanadě podívat? 

Ano, bratr byl u mě na návštěvě v létě 

1996. Bylo to moc hezké setkání.  

 

Smekám před Vaší češtinou. Jak jste si 

dokázal  po tolika letech v cizině uchovat 

takovou slovní zásobu  a dikci bez akcen-

tu? 

Hodně jsem si ji oprášil po roce 1968, kdy 

do Kanady dorazila velká vlna emigrantů z 

Československa. Snažil jsem se jim 

pomáhat radou i prakticky: sháněl jsem 

pro ně práci a byty a dělal jim tlumočníka. 

 

Kde žijete teď, když už nejste v činné 

službě? 

Bydlím už 11 let v komunitě spolubratří 

redemptoristů-důchodců v Edmontonu. 

Před léty, právě když byl populární Spiel-

bergův film Jurský park, jsem přijel na 

návštěvu domů do Čech a jeden z mých 

prasynovců, tehdy malý kluk, mi na při-

vítanou namaloval obrázek s velkým ná-

pisem „Návrat dinosaurů“. To bylo tak 

směšné! Od té doby se smíchem říkám, že 

jsme komunita dinosaurů. 

 

Prozraďte nám své koníčky a záliby. 

Když jsem byl mladší, chodili jsme 

s bratrem Cyrilem (pozn.red.: bratr laik – 

redemptorista, Stanislavův nejlepší kama-

rád) rybařit, střílet divoké husy a kachny  

a rádi jsme hráli golf. 

 

Škoda, že jsem Vás neznala dřív, vidět 

redemptoristu na golfu se člověku ne-

poštěstí každý den! 

To už je bohužel minulost, v sedmasedm-

desáti se člověk může už jen dívat. Teď 

chodím pro zábavu do kasina. Jedno je ve 

West Edmonton Mall (pozn.red.: velké 

nákupní a zábavní středisko, svého času 

největší na světě), to je hned za rohem. 

Vezmu si s sebou 20 dolarů, to není tak 

velká ztráta, a když je prohraji, pozoruji, 

jak hrají ostatní. Nevěřila byste, jak je to 

zajímavé. Ale občas i vyhraji – jednou 

dokonce šest stovek. 

 

 

Pro mne, a doufám, že i pro naše čtenáře, 

byl  rozhovor s Vámi  zábavný i poučný. 

Přeji Vám do dalších let ještě mnoho sil, 

duševní svěžesti a Božího požehnání! 

 

 

Připravila Marie Horová 
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 Rok 2010: 150 let od smrti J. N. Neumanna 

 Rok 2011: 200 let od narození J. N. Neumanna 

 

 I V TOMTO ROČNÍKU ČASOPISU SE PTÁME: 

 

 

 

 

  

 

 

Před pár lety se mi přihodila tato událost. Když jsem šla Štěpánčiným parkem 

cestou z nákupu a modlila jsem se za různé události svého života, které probíha-

ly a byly spíše samé těžké, utkvěl mi pohled na papírku, který ležel na chodníku 

v parku. Byl to obrázek sv. Jana N. Neumanna a na druhé straně slova „Utrpení 

Kristovo posiluj mne“. Tato slova mne velice zasáhla a zároveň potěšila, po-

vzbudila ve víře a také v sounáležitosti v Kristu s lidmi věřícími před námi jako 

je i Jan N. Neumann. Od té doby si ta slova vícekrát připomínám a toužím se  

o Janu N. Neumannovi více dovědět. Také mám radost, že jsem byla u vyzdviže-

ní kostelního zvonu s J. N. Neumannem a jsem moc ráda, že tento zvon zde je  

a slyším jej zvonit. 

Vladimíra Fialová, Prachatice 

 

 

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

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

ticích. 

 

OSLAVTE S NÁMI 

 

Blahopřejeme: 
 

29. srpna se z Boží milosti dožil požehnaných  

70 let P. Jan Janoušek ze Čkyně. Přejeme mu 

nadále dobré zdraví duše i těla a hodně sil i ra-

dosti ve službě Božímu lidu. 

9  

„Kým je pro Tebe sv. Jan Nepomuk Neumann?“ 
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Křtitelnice v kostele sv. Jakuba v Prachaticích,  

u které byl pokřtěn sv. Jan 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
áš příběh začíná daleko od Vídně. V půvabném českém městečku Prachaticích, 

které leží na severozápad od Českých Budějovic, se ozval křik novorozeněte. 

Rozléhal se starobylým farním kostelem jako hlas maličkého zvonečku, když se 

hlavičky dítěte dotkla chladná křestní voda.  

Po obřadu odložil otec Jan Ledecký štólu a bělostnou rochetu, namočil brk do in-

koustu, a aniž by se šťastného otce ptal na nějaká data, začal psát. Informace nepotřebo-

val. Znal pana Filipa Neumanna a jeho kvetoucí pletařskou dílnu s obchodem. Znal i je-

ho ženu Anežku, jednu z místních rodaček. Brk skřípavě napsal do staré farní matriky 

jméno dítěte: Jan Nepomuk Neumann, narozen 28. března Léta Páně 1811. 

„Vybral jste svému synovi dobrého patrona, Herr Neumann. Kéž by vyrostl v tak 

dobrého muže, jako byl sv. Jan Nepomucký. Váš synek je první, kdo byl pomazán 

křižmem posvěceným dnes ráno v Budějovicích.“ Kněz se usmál: „A kdo ví? Jednou se 

může stát i knězem!“ 

Maličké červenolící dítě se vrtělo pod vlněnou přikrývkou. Filip Neumann se usmí-

val jako sluníčko. Kněz dvakrát opatrně foukl na čerstvý inkoust, počkal, až oschne,  

a zavřel knihu. 

„Herr Neumann, jistě znáte staré přísloví, podle něhož má každé čtvrteční dítě před 

sebou dalekou cestu. Nuže, váš syn na tuto cestu může dostat teplé punčochy z dílny 

svého otce.“    

(z knihy Život Jana Nepomuka Neumanna, napsal James J. Galvin, vydalo Karmelitánské nakl. 2009) 

PO STOPÁCH SV. JANA N. NEUMANNA 
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SLOVO MINISTRANTŮM 

 

Turistická sezóna byla o prázdninách v plném 

proudu a mnoho lidí z daleka přicházelo do 

kostelů, aby obdivovali jejich krásu. Párkrát 

jsem pozoroval chování takového turisty v kos-

tele a je to naprosto něco jiného, než jak se cho-

vá křesťan při příchodu do chrámu. Turista vět-

šinou jako první sahá pro foťák a zachycuje 

jednotlivé detaily výzdoby, křesťan sahá rukou 

do svěcené vody a označuje se znamením kříže. 

Turista zjišťuje, kdy byl třeba obraz na oltáři 

namalován a kým, křesťan spíše přemýšlí o du-

chovním odkazu této malby. 

 

Turisté si většinou netroufnou vejít do kostela, 

když zrovna probíhá bohoslužba, křesťan naopak 

přichází především kvůli slavení mše svaté. Pro 

turistu je tedy důležitý samotný prostor, pro 

křesťana to, co se tam děje. Křesťan chce prožít 

„slavnost církve“. Církve, která podle slov 

apoštola Pavla je Božím chrámem (1Kor 3,17). 

 

Je zajímavé, že v mnohých světových jazycích 

je stejné označení pro kostel a pro církev. 

Angličtina má slovo „church“, němčina slovo 

„Kirche“. A pokud se podíváme do originálního 

jazyka Nového Zákona, nacházíme zde slovo 

„ekklésia“, které označuje shromáždění, spole-

čenství těch, kdo uvěřili v Ježíše Krista. Prvotní 

křesťané se neshromažďovali v kostele, protože ještě žádný neměli, shromažďovali se 

v ekklesia. Nebylo pro ně důležité místo, ale to, že mohou spolu prožívat svou víru a 

připomínat si události z Ježíšova života. 

 

A o to jde i nám. Můžeme se jistě nechat inspirovat pro svůj vztah s Bohem výzdobou 

kostela, ale ještě více si máme uvědomovat, že jsme církví. Chodíme do společenství 

církve, abychom konali to, co nám Ježíš přikázal. To, co vede k naší spáse. Radujeme se 

z Boží přítomnosti v našich životech. Z přítomnosti, která nás proměňuje v jeho příbytek 

(Ef 2,19). 

PH 

CHODÍME DO CÍRKVE 
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Když poutník překročil Garonnu, čekalo na něj ještě 

několik desítek kilometrů cesty jihofrancouzskou rovinou, kraji zvanými Landes a Gas-

koňsko. Odtud pocházeli jak slavný Dumasův mušketýr d´Artagnan, tak sv. Vincenc 

z Pauly. A ještě dříve než oni se tam narodil papež Klement V. Ten v roce 1309 přesídlil 

z Říma do Avignonu a zahájil tím v dějinách papežství období, kterému se někdy říká 

„avignonské zajetí“ (podle „babylónského zajetí“ izraelského národa v 6. století před 

Kristem – to také trvalo asi 70 let). 

První zastávkou na cestě bylo starobylé město Bazas. Už v 6. století se stalo sídlem 

biskupa a byla v něm postavena katedrála. Původní románskou stavbu nechal ve 13. sto-

letí přestavět do dnešní podoby majordo-

mus vévody akvitánského, do jehož 

pravomoci město spadalo. Základní 

kámen byl položen v roce 1223 a celá 

stavba dokončena na začátku 14. století 

díky pomoci již zmíněného papeže 

Klementa V., který se nedaleko odtud 

narodil.  

V blízkém Saint-Antoine stál městský 

špitál, kde si mohl poutník odpočinout, 

vyléčit rány a nabrat nové síly před 

dalším velmi obtížným úsekem cesty. 

Jiným místem, o kterém stojí za to se 

zmínit, je benediktinské opatství Saint-

Sever, založené okolo roku 1000 clunyj-

skými mnichy na místě, kde byl podle 

tradice v 5. století umučen sv. Severus. 

Ten byl králem jednoho z gótských 

kmenů, které se na začátku epochy 

stěhování národů usadily na dolním 

Dunaji. Když se jeho poddaní vrátili 

k pohanství, opustil trůn a stal se poustev-

níkem. Papež Siricius ho pověřil misijní 

činností v jižní Galii. On tam požehnaně 

působil, vykonal mnoho zázraků a obrátil 

na křesťanství velké množství lidí. Když 

do země vtrhli Vandalové, nechali ho stít. 

Legenda vypravuje, že na místě, kam 

dopadla jeho hlava, vytryskl silný pramen 

vody.  

PUTOVÁNÍ SE SV. JAKUBEM 

Augustiniánský klášter v Roncesvalles 
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PŘES PYRENEJE 
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Pak už se před poutníkem začala na obzoru vynořovat hradba Pyrenejí. Musel se 

rozhodnout, přes který z horských průsmyků se pokusí je překročit. Měl v podstatě dvě 

možnosti: Puerto de Ibañeta a Somport.  

K průsmyku Ibañeta, ležícímu ve výšce 1057 m n. m., se začíná vystupovat v Saint-

Jean-Pied-du-Port. Dnes je to příjemné lázeňské městečko s bohatou květinovou výzdo-

bou, těžící z obnoveného zájmu o svatojakubskou pouť. Cestu lemují poutnické kříže, 

kaplička a pomník s Rolandovým jménem, připomínající pověsti spjaté s tímto průsmy-

kem. Tady prý na začátku 9. století Karel Veliký se svým vojskem překročil Pyreneje 

a už čtyřicet let před objevením světcova hrobu se k sv. Jakubovi modlil. Tak o tom vy-

práví Codex Calixtinus, který ve 12. století sepsal francouzský mnich Aymeri Picaud.  

Od středověku byl považován za nejdokonalejšího průvodce po Svatojakubské cestě. 

Obsahuje i známou Píseň o Rolandovi, hrdinský epos, který patří k pokladům staré fran-

couzské literatury. 

Kousek pod průsmykem stojí augustiniánský klášter Roncesvalles s klášter-

ním kostelem z roku 1130. V kapitulní síni můžeme obdivovat náhrobek krá-

le Sancha VII., jedné z významných osobností reconquisty (znovudobytí ze-

mě z područí Maurů) ve 13. století. 

Odtud se rychle sestupuje do Pamplony. Město stojí na místě staré baskické 

osady Iruña, kterou už Římané přestavěli na pevnost. Později se stalo metro-

polí Navarrského království. Za hlavního patrona je považován sv. Firmin, 

mučedník ze 3. století, který se zde narodil a poté se stal biskupem v severo-

francouzském Amiens. Oslava jeho svátku 7. července je spojena s mnoha 

prastarými rituály, které ve světě proslavil americký spisovatel Ernest He-

mingway svým románem Svátky. Většina z nich se váže k býčím zápasům, 

včetně proslulého „úprku před býky“ ulicemi města. Pro nás je toto město 

zajímavé také tím, že tu byl v bojích mezi vojsky Ferdinanda Aragonského 

a Francií na začátku 16. století zraněn baskický šlechtic Ignác z Loyoly. 

Dlouhá rekonvalescence vedla k jeho obrácení, stal se z něj sv. Ignác, zakla-

datel Tovaryšstva Ježíšova 

Ten, kdo si vybral druhou možnost, musel vystoupat ještě výš. Průsmyk 

Somport leží ve výšce 1632 m. n. m. Z něho pak sestupoval do města Jaca, 

jehož katedrála je na Svatojakubské cestě nejstarší a silně ovlivnila ostatní 

církevní stavby, které podél ní vznikaly. Odtud putoval údolím řeky Aragón 

kolem zámku Javier, na kterém se 7. dubna 1506 narodil sv. František Xaver-

ský, největší misionář v dějinách církve, dál na západ. 

Moderní poutníci často volí ještě třetí možnost: udělají si zacházku několika 

desítek kilometrů dál na východ, navštíví známé mariánské poutní místo 

Lurdy a teprve odtud se vydávají vzhůru do Pyrenejí. To ve středověku 

nebylo, a je to dokladem toho, že Svatojakubská pouť není mrtvou záležitostí, 

muzeem, ale že žije a stále se vyvíjí.  

Všechny cesty se pak setkávají na staroslavném mostě přes řeku Arga 

v Puente la Reina. Ale o tom až příště.    

P. Pavel Liška 
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RUBRIKA MLÁDEŽE 

Jedenáct mladých lidí v čele s P. Petrem z prachatického vikariátu se vydalo od prvního 

prázdninového dne na výlet na raftech od Vyššího Brodu.  

Zvolili jsme klasickou trasu mnoha vodáků a naším cílem byl Boršov nad Vltavou. 

Celou naši jízdu jsme zahájili v cisterciáckém klášteře mší svatou. Počasí nám velmi 

přálo a o zábavu nebyla nouze. Jeli jsme na třech raftech a přespali ve dvou kempech. 

Měli jsme štěstí, že na vodě bylo ještě relativně méně lidí než další dny po nás. Čekaly 

nás velmi slunné dny a tím pádem se zvýšila i poptávka po opalovacích krémech. Projeli 

jsme kolem papírny ve Větřní a klášteru Zlatá Koruna či zříceniny Dívčí kámen nebo 

hradu Rožmberk. Vidět Český Krumlov z vodní hladiny je také zážitek. Mákli jsme si při 

přenášení raftů, a to 2×. Poprvé jsme je s Lukášovou asistencí vytáhli protože sjezd pro 

vodáky byl příliš úzký, podruhé proto, že tam nebyl. Zvládli jsme to dobře a užili si tři 

pěkné dny. 

Jš 

Fotky na: http://farnost-pt.rajce.idnes.cz/Vylet_na_raftech/ 

VÝLET N
A R

AFTECH  
LIFE UPDATE 
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M ALÝ SLOVNÍČEK CÍRKEVNÍCH 

POJMŮ 

 

Akolyta – ten, kdo obdržel ustanovení a má za úkol starat se 

o službu u oltáře, pomáhat knězi a jáhnovi v liturgické činnosti 

zvláště při mši, podávat sv. přijímání, vystavovat k adoraci Nejsvě-

tější svátost oltářní apod. 

Alba – šat z bílého lnu, dlouhý až na paty, stažený na bocích 

páskem, užívaný kněžími při bohoslužbách. Pochází z tuniky, kte-

rou nosili Řekové a Římané. V roce 830 Lev IV. podepsal k cír-

kevním obřadům roucho odlišné 

od běžného. A tak když občané 

přestali nosit tuniku, byla tato 

tunika zachována v liturgii a stala 

se pak bohoslužebným oděvem. 

Ambon – vyvýšené místo, odkud se během bo-

hoslužby čtou biblická čtení, responsoriální žalm a 

velikonoční chvalozpěv. Je možno odtud pronášet i ho-

milii a modlitbu věřících. (Nezaměňovat s kazatelnou!) 

Poutníci, turisté a chalupáři 

I v novém ročníku, jehož první číslo držíte v rukou, se bu-

deme věnovat různým kostelním povoláním, skupinkám a 

kategoriím, tak jak je život přináší. A protože čestné místo 

vždy náleží hostům, dáme jim přednost i zde. Hosty 

v tomto případě myslím turisty, poutníky a dovolenkáře. 

Prostě věřící lid, který na nedělní bohoslužbu zavítá do 

našeho kostelíka.  

V malých vesnických farnostech je poznáte hned, neb 

často tvoří větší část účastníků bohoslužby. Někdy, když místo jména našich biskupů 

vysloví při mši jméno toho svého, poznáte, i odkud přichází. Na první pohled se může 

zdát, že nepotřebují žádnou péči. Opak je však pravdou.  

Nedávno si posteskl vedoucí jednoho křesťanského skautského oddílu, že jim farář 

odmítl podat Tělo Páně, neb podle jeho mínění byli oděni jak tuláci. Návštěva je návště-

va a je tedy na místě ji do farní rodiny přivítat. Ukázat, že církev je jedno velké spole-

čenství. Poptat se, odkud jsou, kde pobývají, zjistit, zda se mohou aktivně zapojit do 

bohoslužby samotné. 

Byl jsem jednou přítomen na bohoslužbě, kde tito návštěvníci obsloužili varhany, ujali 

se čtení přímluv a dokonce i ministrovali. Jindy skromná mše svatá s dvěma účastníky a 

bez varhaníka byla najednou velice slavnostní a plná zpěvu. A tak i pro kostel, zde 

možná dvojnásob, platí ono známé host do domu, Bůh do domu. 

Jaroslav Pulkrábek 

PŘEDSTAVUJEME 

ZNÁME SVOU CÍRKEV? 
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Cesta Ducha – Tomáš Špidlík 

Vydalo nakl. Refugium Roma 1995 

 

Nedávno byl k našemu nebeskému Otci povolán jeden 

z našich nejlepších duchovních, kard. Tomáš Špidlík,  

a tak mi dovolte prokázat tomuto skvělému člověku 

malou službičku a představit vám jednu z mnoha jeho 

knih – Cestu Ducha. 

Jedná se vlastně o Duchovní cvičení (exercicie), které dával svatému Otci Janu Pavlu II. 

a celé vatikánské kurii v 2. postním týdnu r. 1995. Není tajemstvím, že T. Špidlík se 

hluboce zabýval tradicemi a spiritualitou křesťanského východu, a tak se u této útlé 

knihy můžeme seznámit s bohatými myšlenkami zejména ruských a byzantských teologů 

a myslitelů. Jsme zváni společně s nimi znovu rozjímat o Kristu, o stavu našich srdcí, 

o církvi, o Panně Marii a mnoha dalších duchovních potřebách.  

Často je zde citován, mimo jiné, také Vladimír Solověv. Narozdíl od řady jiných křesťan-

ských autorů zejména 

západní tradice, kteří se 

snaží najít cestu, jak by 

víra pronikla do života, 

Solověv se zabývá ži-

votem a zjišťuje, že život 

není vysvětlitelný jinak 

než ve světle víry. Tento 

přístup – hledat Boha ve 

všech věcech – je podle 

sv. Ignáce z Loyoly 

hlavní cíl Duchovních 

cvičení. Východní křes-

ťanská tradice takový 

postoj nazývá modlitbou 

srdce. Tato kniha však 

obsahuje daleko více 

takových nádherných 

myšlenek, a tak pojďme 

vzdát našemu drahému 

zesnulému Tomáši Špid-

líkovi poctu přečtením a 

zamyšlením se nad jeho 

dílem. Stojí to za to! 

 

Pavel Beran 

 

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 



 

 

Pověstný volarský písmák Roman Kozák před několika lety sepsal útlou knížečku, kde 

vylíčil příběhy božích muk v okolí Volar. A protože mnoha lidem posloužila jako 

inspirace k pátrání v kraji svého bydliště či k výletům do Volar, předkládáme ji na 

pokračování ku potěše i vám prostřednictvím stránek Jana Prachatického. 

 
BOŽÍ MUKA V POLI ZA SIPPLOVÝM DVOREM 

 

Skutečnost, že boží muka v poli mezi Sipplovým a Brixovým dvorem 
stojí, je pro mne ne dosti pochopitelná. „Co jste, soudruzi, co jste dělali, 

že jste při orání, mezí rozorání, tahle nechali?“ naskakuje mi nota na 

patro. Jak to, že se sovětské a enderácké kombajny, vládci scelených 

lánů, musely pětiletku co pětiletku vyhýbat jakémusi pánbíčkářskému 

šutru? 

Je to div. Není to zázrak? Vezmeme-li v úvahu tritolem odstřelené 
kostely v nedalekých obcích, je to přinejmenším paradox. A paradoxem 

č. 2 je skutečnost, že ještě v létě 1990 jsem pořídil snímky těchto božích 

muk i s kamenným jablkem a kovovým křížkem. S tajícím sněhem však 

zmizely jak křížek, tak jablko. Kolem kdysi vedla cesta, po níž dnes není 

ani památky. Boží muka jsou bez jakýchkoliv ozdob. Stojí si pěkně čelem 
k jihu, vyhřívají se celé dny na sluníčku, čelí šumavskému větru a ční 

z lánu jako … – jako boží muka zprostředka pole. Hezčí přirovnání ne-

znám. 

V Sipplově dvoře žili manželé, leč 

dětí se ne a ne dočkat. Žena hle-

dala pomoc a radu všude, kde se 
jen dalo. Po létech zoufání jí kdo-

si poradil, ať o úplňkové půlnoci 

zasadí jabloň. Jestli se strom 

uchytí, narodí se jí dítě. 

Žena zasadila pláňku v poli tam, 
kde neširoká pěšina dělila jejich 

louky od sousedových. Denně 

chodila ke stromku a svěřovala 

se mu se svou touhou dočkat se 

dítěte. Ale jablůňka nepřečkala 

první šumavskou zimu. Muž 
donesl nový stromek, ale ani ten 

neodolal ledovým vichrům, co 

protahují plání za Sipplovým 

dvorem. Tak se to opakovalo 

ještě několikrát.  
„Moje víra je silnější než mráz; 

zkusím to znovu,“ říkala si žena 

každé jaro. A pak, po jedné z jar-
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ních oblev, napučely jabloni pupeny tak jako ostatním stromům. V po-

slední den toho roku, uprostřed vánice, se pak ženě narodil syn.  
„Nebude mít klidný život. Bouře ho bude provázet životem, bouře mu 

bude osudem,“ mumlala porodní bába do skučení větru. 

Hoch rostl a sílil, jablůňka u cesty v poli zrovna tak. „Opečováváš ten 

strom stejně jako našeho syna,“ divil se muž. „A proč by ne? Jen si 

vzpomeň!“ hájila se žena, „Když chlapec churavěl, opadalo pláňce upro-

střed léta listí. Když vítr zlomil jabloni větev, přišel hoch domů s po-
chroumanou rukou…“ 

„Hlouposti!“ zlobil se muž. „Náhoda, pověra, blud! Věř v člověka!“ 

Žena se nedala: „Jak jinak vysvětlit souvislost mezi narozením našeho 

chlapce a první pláňkou, která přečkala zimu?“ 

„To bylo něco jiného. To byla tvoje víra – a víra, ať už v sebe, v přírodu 
či Boha – pomáhá.“  

Léta plynula a hoch ze Sipplova 

dvora byl odveden na vojnu. 

S hrůzou žena vysedávala celé dny 

v poli a pozorovala jabloň. Každou 

nalomenou větévku či uschlý list 
považovala za špatné znamení.  

I začaly do kraje docházet zlé 

zprávy. Na východ od hlavního 

města království se schylovalo 

k velké bitvě. Vyjednávači nevyjed-
návali mír, nýbrž sjednávali posily.  

Tu se jednoho dne strhla nad šumavským krajem dlouho nevídaná 

bouře. Nebe bylo plné ohně, voda se valila cestami jako koryty, škod 

nepočítaně. Když bylo po všem, vyšli hospodáři ze Sipplova dvora ob-

hlédnout své polnosti. Zlomenou jabloň spatřila žena už z dálky. Vykřik-

la, s nářkem objímala bleskem rozčísnutý kmen a volala synovo jméno. 
Marně ji muž tišil; hned na druhý den oblékla smuteční šat.  

„Bouře nemá s válkou žádnou souvislost,“ zklidňoval hospodář man-

želku. „Bouřka je jen jednou z podob přírodní moci, ale válka není přiro-

zenost. Válka je zlo, zloba a zrůdnost. Už proto nemůže být žádná spoji-

tost mezi jabloní a vojákováním našeho syna.“  
Avšak žena nevnímala; truchlila a trápila se den za dnem víc a víc. 

Pak se jednou za tmy vytratila ze stavení a zamířila do tmy. Bosa zamíři-

la mokrou trávou k jabloni. Tam ji také ráno muž našel. Obě byly bez 

života. 

Muž stál beze slova a cosi ho pálilo v očích. Půda pod nohama mu 

voněla vlhkem a slunce začínalo projasňovat oblohu nad volarskou 
kotlinou. Na nedalekém obzoru se objevila postava; mladý muž 

v potrhané vojenské uniformě mával čepicí. K hospodáři dolehlo jeho 

volání: „Otče! Otče, já jsem se vrátil!“  
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Husinec 
Kostel Povýšení sv. Kříže je prvně 

zmiňován v roce 1359, kdy však byl 

pouze filiálním kostelem farnosti 

Vlachovo Březí. Již na konci téhož 

století je spravován z Lažiště. Další 

zpráva pochází až z roku 1612, kdy konzistoř podobo-

jí v Praze potvrzuje za faráře Václava Beránka Nym-

burského, který po dvou letech odchází do Pištína. 

Tato listina zároveň potvrzuje, že na počátku 17. 

století byla husinecká fara obsazena utrakvistickým 

knězem, jenž byl po 

bitvě na Bílé hoře 

vyhnán či odešel 

sám. V té době je fa-

ra opuštěna a je spra-

vována prachatickým 

děkanem, který se za pomoci jezuitů podílel na rekatoli-

zaci měšťanů. Ke změně dochází až v roce 1673, kdy je 

Husinec připojen k obnovené faře v Lažišti. Roku 1705 

dostává Husinec sídelního kaplana a 21. srpna roku 1745 je v Husinci zřízena samostatná 

fara. Faru zde již měli a poslední sídelní kaplan, kterým byl Jan Nepomuk Praxl, se stal i 
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prvním farářem. Farní obvod zahrnoval pouze obce Husinec a 

později Výrov. Roku 1784 byly z farnosti Lažiště přesunuty 

Horouty. Vlastního faráře měl Husinec až do 11. září 1945, 

kdy začala býti spravována z Lažiště. Od roku 1958 pak spadá 

husinecká farnost pod Vlachovo Březí a v současné době je 

obstarávána z Prachatic. Roku 1795 bylo při farnosti zřízeno 

kaplanské místo. 

V roce 1630 prosí husinečtí o pomoc při stavbě kostela, ten 

však roku 1654 vyhořel. Při požáru, který vznikl přímo na 

faře, byla zničena nejenom fara a kostel, ale i mnoho soused-

ních domů. Dále se zachovala listina ze 4. srpna 1663, kde je 

místní rada na zámku ve Vimperku vyzvána k posílení podpo-

ry výstavby kostela. V noci po svátku svatého Václava roku 

1802 během pouhé hodiny pohltil požár kostel, faru, školu a 

dalších 48 domů. Kostel zcela vyhořel a žár roztavil i zvony. 

Na podzim roku 1804 se kostel tedy znova dostavoval. Byla 

vypsána sbírka a dokonce studentstvo uspořádalo o Velikono-

cích dvě divadelní představení ve prospěch sbírky. Škoda však 

byla odhadnuta na téměř osmdesát tisíc zlatých, a tak z finanč-

ních důvodů 

byly tři oltáře 

vymalovány 

na stěny, a to 

bratrem zdej-

šího radního 

Matějem Šímou. Na 

varhany přispěl i pa-

tronátní úřad, ale 

pouze částkou 243 zla-

tých. Následná sbírka 

vynesla dalších šest set 

zlatek a byly pořízeny 

varhany s deseti mu-

tacemi jakož i trouby, 

bubny a jiné hudební 

nástroje. Hlavní oltář 

zdobila šestice svícnů 

pocházející z kostela 

sv. Mikuláše v bavor-

ském Pasově a odtud 

pocházel i zvon dodnes 

zvaný Pasovák. V le-

tech 1877-84 byl kos-
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tel ozdoben novým oltářem dle návrhů 

pražských mistrů Bauma a Münzbergera, 

a to zásluhou Msgra Adolfa Rodlera, 

čestného papežského komořího, spirituála 

v biskupském semináři v Českých Budě-

jovicích a zemského poslance za okres 

Prachatice – Netolice. Zároveň byly ob-

noveny dva vedlejší oltáře a pořízena nová 

kazatelna, zpovědnice, lavice a dokonce 

pořízena nová kopule na věž. Za tento skutek byl P. Rodler jmenován čestným měšťa-

nem. Pod kruchtou je umístěn mariánský oltář s obrazem sv. Anny od Franceska Roma-

nelliho z roku 1851. Obrazy sv. Mikuláše a sv. Floriána maloval Emanuel Zillich. 

 

Křížovou cestu namaloval v roce 1867 akademický malíř Jakub Ströminger. 
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Ve věži kostela jsou zavěšeny tři zvony. Dva novodobé  

a jeden historický. Nejmenší, zasvěcený sv. Janu Nepomu-

ku Neumannovi, pochází stejně jako prostřední zvon sv. 

Václav z roku 1980 a byl odlit ve zbraslavském zvonařství 

Manouškových. O co jsou dva zmíněné zvony novější, o to 

starší je třetí, zvaný Pasovák. Byl odlit nezjištěným zvona-

řem již v roce 1362 a patří tak mezi nejstarší známé zvonař-

ské památky jihu Čech. Jak již bylo uvedeno, byl po požáru roku 1802 zakoupen 

v Pasově, a jelikož není známé jeho zasvěcení, byl vedle Pasováka nazýván i Mikulá-

šem, podle původního kostela. Zvon je zajímavý nejen svým stářím a původem, ale 

i kvalitou zvonařské práce a hlasem. 

Zvonů zde samozřejmě bývalo více, 

nicméně dvě světové války si vyžádaly své. 

Například 17. května 1934 byl na věž zavěšen 

181,5 kilový zvon sv. Antonín od Rudolfa 

Pernera. 21.–23. března 1942 byly z věže sej-

muty čtyři zvony a až do roku 1980 zde 

osamoceně vyzváněl jen Pasovák. 

V roce 1717 získal kostel varhany z dílny 

Neumanna Johanna Caspara. Dnešní varhany 

byly postaveny varhanářem  Jindřichem 

Schiffnerem a 14. září roku 1891 o velké 

pouti slavnostně vysvěceny. 

JP 

 

 



 

 

 
Budějovické nálady 
 

Toto skromné dílko věnuji svým synovcům a neteřím. Pro ně jsem 

je psal, na ně a na jejich lásku k rodnému městu jsem myslil. Jejich 

milou dětskou přítulností k rodnému hnízdečku jsem se mnohdy 

nechal inspirovat, sám se přitom vraceje do chlapeckých let.  

 

     František Hobizal, Bavorov 1964 

 

Člověk nejde vždy městem za stejným cílem, nejde vždy 
se stejnou náladou. Podle toho se mění i obraz města, 

kterým kráčí.  

Vyjdeš ráno z domova, nic tě netíží. Ráno se ti zdá být 

svěží a čisté, na Sady se díváš jako na něco pěkného, co jsi zde doposud 

neviděl. A přijde večer, vracíš se stejnou cestou domů, ale máš o nějakou 

starost více, někdo tě pohněval, stala se ti třeba nějaká nepříjemnost – a 
jak vidíš ty krásné Sady? Jako něco pochmurného, co tě neoblažuje  

a jen tím spěcháš, abys už byl doma.  

Díváš se na město brýlemi svých nálad. Ale také město má své nála-

dy. Jinak se ti předvádí ve žhavém létě než v cvrkotu listopadového deště 

a plískanic. Zima vykouzlí na jeho čele mrazové hvězdičky a je pak zase 

jiné.  
Chceš-li vytušit náladu města, buď vnímavý. Nebuď jako ty lhostejné 

tisíce, které chodí městem a neslyší je, nerozumějí mu. Marně k nim 

město mluví. Ty se však zastav a poslouchej. Město se ti dává, dej se i ty 

jemu. Chceš mu naslouchat?  

Jestliže ano, tak začni s dobrou náladou číst.  
 

5.00 hod. Město se probouzí 

Na východě, kdesi za Babou a Větrníkem, vstává slunce a koupá se 

rozkošně v růžově oranžových obláčcích, takových, jaké zná jen jitro. 

Nad městem však ještě leží stín… Mléčná mlha zahaluje širou budějovic-

kou kotlinu stříbrným závojem. A přece jitro vykoná své. Město se převa-
lí z boku na bok, trochu zazívne – a většinou dospává ještě ten nejsladší 

poslední veršíček, ale mnohé z jeho lidiček již vklouznou do chladnavé-

ho, bystře svěžího rána.  

Siluety továrních komínů prorážejí mlhu černotou svých dýmů, za-

tímco městské věže spí jako slepice na hřadě, shromážděny kolem 
osvědčeného vůdce – Černé věže. Některé z věží nestojí o ochranu vůdco-

vu, a proto se rozutekly dost daleko od něho. Ať už je to hrdá svíce chrá-

mu sv. Jana, či vzdorovitá, vždycky nepoddajná věž Rudolfova. Věže spí 

– a snad sní: o dávných časech, o bojích mezi Budějovicemi a Rudolfo-
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vem, o pestré a složité historii této kotliny… Věže spí – a probudí se, 

teprve až sluníčko je políbí na jejich báně a báničky či ostré špice  
a oznámí jim, že začíná nový den. Také obě řeky ještě spí, vždyť je zde 

tak pusto, tak chladno – je ještě moc daleko do oživení jejich břehů. 

Slyšíš kroky? To ranní náruživec – rybář – vyšel za svou láskou a na-

slouchá pískotu a zpěvu celého ptačího sboru. Z nádraží táhle houkají 

lokomotivy, syčí unikající pára – pane, tam už je jak dlouho živo – ale 

toho město nedbá.  
Ulice, uličky, třídy i náměstí jsou liduprázdné, tu a tam nějaký první 

chodec, většinou nevyspalé obličeje nočních hlídačů či spěchající, vzru-

šení cestou ti, kdož hodlají jeti mimo město. Do ulic vjíždějí první troleje 

a rozjíždějí se na své linky. Nastupují svou každodenní službu vždy se 

stejnou trpělivostí. A přece se ti zdá, že ty první troleje jsou stejně ospalé 
a rozmrzelé, jako lidé v nich. Jejich světla – to jsou osleplé, mžourající 

oči, jen s námahou plašící zbytek spánku.  

Ale slunce již vstává definitivně. Osvěcuje ospalé město, poplácává je 

po zádech jako pečlivá maminka své dítě a probouzí neodbytné spáče. 

Lidé vstávají, v oknech zablikají světla, chvatně se pije ranní káva, plní 

se termosky – den začíná. 
Na ulici zahoukají auta, zavrčí motorky, zacinkají kola, lidé se řadí na 

stanovištích trolejů a autobusů. Ženy v šátcích, zatím jen tak všelijak 

oblečeny (teprve do města a jinam za prací půjdou v lepším), 

s bandaskami, konvičkami a taškami míří k obchodům, odkud rachot 

rolet a skřípot zámků oznamují ochotu vyprázdnit zásoby a nasytit 
město.  

Slunce už vklouzlo i do stínu uliček a zákoutí, tam se otevírají okna 

vstříc slunci, větrá se… Ve slunečním světle vypadá celé město daleko 

přívětivěji než prve v mlze. Ulice se naplní lidičkami, puls života se 

zprudka rozjede – město vstává a vykračuje. Z Kněžské ulice vyjde pan 

věžný, zaskřípne zámek v Černé věži a za chvíli se do chladného rána 
ozve silný rachotivý a sebejistý hlas zvonu „Marty“, která zazpívá své: 

„Silná Marta, pádná Marta…“ Jako by na klekání Černé věže čekaly 

ostatní věže, vmísí se do Martina rachotu nesměle malý „Petr“ Bílé věže, 

nesměle jí přizvukuje – a z dáli mohutným hlasem volá „Jan“ svatojan-

ské baziliky. Ječivě se přidají tovární sirény a píšťaly. Město vkročilo do 
nového dne.  

 

6.00 hod. Staroměstský hřbitov 

S postupujícím jitrem vstupme ruku v ruce do města a zamiřme do 

jeho nejstarší části: Starého města. Tiše našlapujeme a chvátáme Staro-

městskou ulicí, nedbáme, že všude kolem rychle mizí nízké baráčky. 
Konečně stojíme u staré železné mřížové branky a jsme na místě klidu  

a pohody starých Budějovic – na Staroměstském hřbitově. Totiž: jsme  

a nejsme. Staroměstského hřbitova vlastně již není. To, co z něho zbylo, 

jsou dva nesouvislé celky, ubohá a zničená torsa…  
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Já však – a vy se mnou – zaplašíme slzu, která by snad proklouzla, 

odmyslíme si desetiletou tragédii, kterou hřbitov prožívá (i hřbitovy mají 
své tragédie – a jaké hrozné), a vstoupíme do Staroměstského hřbitova  

a před deseti léty.  

Je šest hodin ráno, hodina pro Staroměstský hřbitov nejpříhodnější, 

i když je zde vždycky hezky a klidno. Slunce se prodírá hustým stromo-

vím, ptáci zpívají v korunách starých stromů tak krásně a líbezně, až 

srdce ztiší svůj tlukot a naslouchá. Kde jsme se to ocitli? Jaká to krása? 
Ani zahrada, ani hřbitov, jen velká prostora plná slunce a stínů, zarostlá 

křovinami, divokou a bujnou trávou, ve které jen hrbolky hrobů nazna-

čují, že jsme na starém hřbitově. Pěšinka vede do neznáma, jdeš, jdeš  

a ona se proplétá mezi stromy a mezi hroby, vidíš jen kousek oblohy, 

kousek trávy, nějaký hrob a strom – a potom už jen sebe.  
Hroby jsou už většinou zarostlé, neznatelné, ale tu a tam je nějaký 

ošetřovaný, kvítím osázený. Snad ještě nějaká stařenka uctívá zde svou 

babičku, jejíž tělo se už dávno rozpadlo v popel. A ptactvo zpívá a jásá 

věčný chorál života. Zde se dobře přemýšlí, studuje i odpočívá. Potkáme 

studenta s knihou, snad se učí, snad naslouchá ptákům nebo se zadíval 

na dary přírody? Či jej prostředí zahrady mrtvých disponuje pro myšlen-
ky vážnější nebo docela lehké, krásné, jaké zná jen mladá láska?  

 Ačkoliv je zde několik lidí najednou, přece se každý cítí být sám. To 

je dar Staroměstského hřbitova, jaký ti nemůže žádný park, žádná jiná 

zahrada ve městě nabídnout.  

Mezi starými stromy vykoukne pojednou kostelík sv. Prokopa, hezká a 
přívětivá pozdně gotická stavba. Dveře jsou otevřeny a na postranním 

oltáři kyne na pozdrav gotická Madona. Matko Boží, jak rádo se poklekalo 

u Tvých nohou v takovém tichu, kde i nebe bylo lidem blíže. Jednou jsem 

zde byl přítomen slavnému Vzkříšení. Bylo to na Hod Boží velikonoční, 

brzy ráno, slunce pomalu vstávalo ze svého lože na východě a na hřbitově 

svítily milióny kapiček duhové rosy. Uprostřed velebného ticha, pod starý-
mi stromy, za zpěvu ptactva a lidí byl cestami nesen svátostný Spasitel. To 

bylo krásné a nezapomenutelné. Do ticha a zpěvu líbezně zvonily zvony 

kostelíka a vytvářely tak, spolu se zpěvem, píseň nejkrásnější…  

Na severní straně kostela se zastavíme u hrobu velikána – biskupa 

Jirsíka. Mlčí velikán, který svého času tolik hýbal městem, mlčí i další 
vlastenci, porůznu pohřbení, i ti, jejichž hroby jsou už dávno zapomenu-

ty, mlčí dobrodinec nemocnice, biskup Lindauer, pod svým omšelým je-

hlancem – a přece mluví. Mluví svými dávno již zpráchnivělými srdci, 

jejichž láska zůstala, mluví svým dílem, které je věčné…  

Loučíme se s tebou, Staroměstský hřbitove. Je konec tvé krásy a lí-

beznosti, leč v našem srdci jsi zůstal. Sbohem, kouzlo starých Budějovic, 
sbohem, oázo nevyčerpatelného klidu a pokoje. Kde za tebe nalézt ná-

hradu?  

– pokračování – 

25  
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Dopis z Čadu od P. J. Zawadského 

 

 

Ahojky do Čech! 

Tak už jsem konečně dorazil 

do Čadu po 4-týdením pobytu v 

Kamerunu. Byla to pro mne 

příležitost zase poznat další 

kousíček světa a navštívit moje 

krajany - misionáře Poláky a 

Polky pracující v Kamerunu (a je 

jich tam celkem přes 120!). 

Doporučuji kouknout se 

nejdříve do mapy světa. Mají tam 

moře, hory přes 4000 m, prales... Země je trošku větší než Polsko a bydlí tam kolem  

19 miliónu lidí různých kmenů a náboženství (poslední dobou je tam, jako všude, pořád 

více a více Číňanů...). Mluví se hlavně francouzsky a v části severozápadní u moře 

anglicky. Samozřejmě ale spousta prostých lidí mluví svojí řečí (je třeba ale říci, že se 

snadněji dorozumíte francouzsky v Kamerunu než v Čadu - lépe fungují školy). Bohatství 

mají také hodně - dřevo (viděl jsem stromy, které se s bídou vešly na náklaďák - jo, to je 

také problém; tady se asi málokdo dívá na nějakou ekologii, hlavně že jsou peníze...), 

diamanty, zlato, nafta, ryby a ovoce (celé obrovské plochy banánů různých druhů, 

ananasu, papáji, manga, avokáda, kávy, kakaa, kokosu, pomerančů a kdoví čeho ještě, 

co nám není známo... 

Mají také vlak! Jedna linka, většinou ještě stavěná Němci před 1. světovou válkou 

(Kamerun byl jejich kolonie, pak po válce to vzali Francouzi a Angličané - já si dovolím 

říci „bohužel”, no ale historie je historie). Je toho kolem 1200 km, z toho ale 650  

v docela dobrém stavu, 300 ve špatném a zbytek zarostl křovím, už ani nikdo neví kdy. 

Měl jsem tu čest cestovat tou tratí... Nejdřív je boj o jízdenku - zvláště teď během prázd-

nin je to docela tvrdý. Jede jenom jeden vlak denně. 2. třída není doporučována pro 

cizince kvůli zlodějům, 1. třída se spoustou policajtů, ochranářů, vojáků atd. (asi třetina 

cestujících je ochrana) a vagóny s lůžky pro 2 a 4 osoby - tam se už nikdo cizí nevejde). 

Stojí to: 12,25 a 40 eur - pokud se kupuje přímo na nádraží, a s tím jsou problémy, 

zvláště s lůžky (a jede se, když to jde dobře, 14 hodin!). Rezervace se musí uskutečnit  

4 dny předem a koupě den předem a není výjimky! Můžete si koupit  jízdenku s lůžkem, 

hodinu před odjezdem „načerno” za pouhých 80-100 eur... Běloši a bohatí černoši (není 

jich málo, nemyslete si) využívají příležitosti a korupce kvete... Já jsem jel jedničkou  

a docela to šlo. 

Vyrazili jsme v 18.20 a na místě jsme byli v 8.30 (zpátky to bylo horší: start byl ve 

22.50 a cíl ve 14.30; stejně ale nemůžem naříkat, protože někdy třeba zasype bláto 

koleje, a jede to 2 dny...). Vagón plný - já jediný bílý. Žádný klid. Všechno to povídá  

a vůbec ne potichu (oni asi neumí potichu, fakt). Dvě maminky s miminky kolem mne si 

povídaly celou noc s asi 20 minutovou přestávkou. Kolem půlnoci přišly za mnou 2 děti 

(1,5 a 5 let) a začaly si se mnou hrát. Menší ještě vůbec nemluvilo a starší v nějaké úplně 

cizí řeči. Rodiče využili příležitosti a trošku si pospali. Hrály si s vousama, pak mi něco 

vyprávěly a já jim (v polštině), pak jsem jim kreslil a ony vyprávěly a vyprávěly... Pořád 

někdo chodil sem a tam a po ránu začaly reklamy - na nějaké léky, co léčí všechno, na 
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kartáček, co sám čistí zuby... Zpátky to bylo trošku klidnější - nebylo moc dětí. Byli jsme 

4 běloši i 8 sester (měly v Yaounde nějaké setkání). Vagón byl také jiný a bylo v něm víc 

místa. 

Byl jsem ve třech  největších městech Kamerunu: Yaounde (hlavní město na kopcích  

s asi 2 milióny lidí), Douala (říkají: hlavní město ekonomické; u moře) a Bafoussam (ve 

výšce 1700 m, příjemný chládek, všude kolem hory a skoro vůbec komáři). V centrech 

těch měst je už těžko mluvit o „Africe” z našich školních představ. Jsou to opravdu 

velkoměsta se vším všudy (v Čadu je to ještě daleko, ale já toho nelituji...). Obří budovy, 

krásné kostely se zvony (u nás byste jich moc nenapočítali), sídliště, obchody se vším, co 

jen chcete (to jsem úplně kulil oči, jak jsem uviděl ty šunky, uzeniny, zmrzlinu, a prosil 

sestru vedle, ať mne štípne), pořádné restaurace s dobrým a bezpečným jídlem, cukrárny, 

bouráky, pumpy (u nás jen v hlavním městě jsou asi 3), linkový autobus (!), všudypřítom-

né žluté taxi plné (tzn. 5 cestujících + řidič), no a hluk (s přestávkou mezi 1.00 a 5.00  

v noci) a smrad kouře z výfuku. K tomu hrozné a obrovské rozdíly - bohatství a bída, 

vyšlechtěné trávníky a smetiště kolem baráku, svatba v katedrále (s Hammerem, bílou 

sukní, oblekem a družičkami jak z nejnovějšího žurnálu módy de Paris) a děti v roztrha-

ném tričku ťapající si v blátě kolem domku s plechem místo střechy...  

Pak ale přišlo moře. Skoro na rovníku. Krásné úžasné místo. Teď zrovna není sezóna 

- hodně mraků, ale voda teploučká, a venku není méně než 25 stupňů (pro Afričany to je 

ale zima). To víte, že jsme si i zaplavali. Klid. Jen šumí vlny. Pláž uzoučká (ráno širší, 

večer užší) a pak les, prales s opicemi a ptáky. Kokosové palmy, krabi na písku (bydlí  

v dírkách a v noci si jdou zaplavat). Lidi jsou velice přízniví, ptají se a hrozně rádi 

povídají. Živí se lovením ryb a turistikou... Každé ráno, spíše uprostřed noci vyplují 

pirogou (vytesanou z  jednoho kmene a plachtou ušitou ze starých pytlů) na moře a ko-

lem poledne se vrací. Teď akorát moc ryb nebylo. Rybáři měli v lodi 4-5 kg ryb, krevet, 

občas i kraba a rovnou z lodi je prodávali...To jsem si pojedl těch ryb. A krevety! Nebe 

v puse. Někdy jsme si je připravili sami, někdy jsme poprosili domácí. S česnekovou 

omáčkou a banány (speciální druh na smažení) to bylo nejlepší... Jednou jsme takovou 

lodičkou vyrazili po řece proti proudu - to jsem se cítil jak Tarzan v pralese. Ty obří 

stromy, kořeny od vršku až k vodě... Byly tam i opice - kradou na polích uprostřed lesa 

(ale i ony občas skončí v žaludku místních lidí; při cestě jsme viděli každou chvíli opice  

a jiná zvířata na prodej - 

ujišťuji, že ne na podíva-

nou v zahradě). 

Na horách to bylo také 

úžasné. Teď, v dešťovém 

období jsou hory zelené! 

Také přes 3000m. No a 

jak jsem psal, žádné hor-

ko a po ránu chlad - ob-

čas i kolem 10 stupňů.  

I když tam není sníh, je 

tam spousta nehod - auta 

jsou většinou v hrozném 

stavu a řidiči jezdí jak 

blázni. Měl jsem to 

„štěstí” jet autobusem  
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z Bafoussam do Douala (1700 m k moři...). Přední sklo úplně na kousíčky polepené 

samolepící páskou, žádné přístroje nefungovaly až na tachometr (jeli jsme 80-120 km/h); 

pršelo; samá zatáčka... Věřte mi, že po takové jízdě víra stoupá, oj stoupá... Jinak jsem 

viděl, jak jedno vozidlo táhlo jiné rychlostí ... 100-120km/h. Nevěřil jsem vlastním očím. 

Těžko nám bylo je předjíždět... 

Ještě o víře v Kamerunu. Také to je trochu jinak než v Čadu. Vyspělejší bych řekl. No 

ale tam mají už víru přes 100 let, na západě přes 150, a v Čadu 70... Kostely – těžko i  

v Polsku najdete krásnější. V městech jsou 2 i 3 mše během neděle. V každém kostele 

sbor zpívající francouzsky, v jejich řeči a často také anglicky a ... latinsky! Varhany v 

kostelích! V Čadu nenajdete ani jeden takový kostel. U moře jsem byl v místním kostelíč-

ku na mši asi ve středu. Malá vesnička, budující se kostel. Bylo tam kolem 40 lidí a 

krásně zpívali v řeči s bubny a zvonky. V hodně kostelích mají adoraci. V Baffoussam 

třeba celý den v úterý. Pořád tam někdo byl na modlení. V poledne byla mše sv. a kostel 

byl plný! Ráno se tam modlí každý den ranní chvály zpívajíce. A sestry mne ujišťovaly, že 

tato farnost není výjimkou... Mají hodně povolání (mají tam asi 6 seminářů – v Čadu 1) 

kněžských a řeholních - pomalu jsou už soběstační... Jasně, že je tam také i spousta 

problémů. Sekty, celibát kněží, vztahy mezi bílými a černými ve smíšených komunitách 

(jo, jo, bohužel... v Evropě to není problém, ale tady...), materialismus v Církvi (v Yaoun-

de se za svatbu platí 80 eur), čarodějství, kouzla (většinou jde také v tom o peníze), no 

ale... Tam kde je Boží dílo, tam také ďábel nespí. 

Teď už jsem zase v Čadu, a docela jsem rád, že jsem tady. Všude dobře, ale doma 

nejlépe, že jo. Za pár dní se vrací Kuba z Polska a zase budeme začínat budovat Boží 

království v Bologo. Teď je hodně práce na polích a těžko lidi zahnat na modlení... Tím 

více se my musíme modlit. Tak to už je. Vždyť jsme jedno tělo, a co já dělám, není nikdy 

bez ozvěny u těch kolem mne... Zase po dešti vyšlo sluníčko a docela pořádně hřeje. Asi 

skřivan mi tady za oknem zpívá. V noci žáby mají koncert - také jim to jde pořádně...  

Držte se nebe. Krásný zbytek prázdnin, kdekoliv byste je trávili. Ujišťuji o modlitbě a ta-

ké o ni prosím - za nás a naše ovečky.  

Posílám také +.  

          Váš o. Jarek 



 

 

E N T E R C A M P 

 

L etošní prázdniny se již podruhé konal letní stanový 

tábor Entercamp. Tentokráte ale na Ktiši, 

kde se 18. července sjelo 100 mladých 

lidí spolu s 50 členy přípravného tý-

mu, aby na vlastní kůži zakusili Boží 

přítomnost mezi svými vrstevníky. 

Na programu byly různé přednášky 

od kvalitních přednašečů, nejrůznější 

workshopy – např. Když modlitba 

drhne nebo 10 důvodů proč sexovat 

až po svatbě, nechyběly samozřej-

mě různé hry nebo výlety do okolí. 

LETNÍ OHLASY 
 

7. 7.–11. 7. Brno  

Z  naší farnosti jelo 11 lidí na charismatickou konfe-

renci. Konala se v Brně, už potřetí. Je to tam oprav-

du dobře zorganizováno, řekla bych na mezinárodní 

úrovni.  

Před Brnem jsme narazili na zácpu, a tak jsme dorazili na 

výstaviště před začátkem zahajovací mše. Ta byla ale 

jinde – na Petrově. Otec biskup Vojtěch Cikrle sloužil 

mš i  sva tou  a  po  n í ,  když  še l  p růvo dem,  za s t avova l  se  

u dětí a prohodil s nimi pár slov. Je to krásné, celé rodiny, které tam byly, to poctilo 

a hlavně!: V dnešní době někomu záleží na tom, aby byly rodiny dohromady! Hezké. 

Druhý den měl hlavní slovo P. Jacgues Philippe. Je to řeholník z Francie oblečený do 

pokoje. Rentgenové oči v barvě letní oblohy. Laskavý člověk, plný humoru. Mluví,  

a člověk sestupuje do svého nitra. Je to asi dobrý doprovázející našimi sklepními prosto-

rami, co neradi ukazujeme. Patří do komunity Blahoslavenství. Bohužel, česky neumí.   

Byli tam i jiní přednášející: K. Lachmanová, P. T. Holub, P. V. Kodet a jiné špičky. 

To bylo všechno hezké a věřím, že takových hezkých akcí 

je dost i mezi nevěřícími.  

No, ale největší dílo tam vykonal Duch Svatý. Alespoň se 

mnou, ale i lidi od nás říkali, že jen toto by je na konferen-

ci znovu vrátilo. Taky tam byl stan – čistě bílý – a v něm 

vystavený Ježíš. Moc ráda tam pokleknu k jeho nohám, zlo 

se rozpouští. Bez něj už bych byla asi zavřená s ostrahou 

za dveřmi. 

Přijelo nás tam něco k šesti tisícům zamilovaných bláznů. 

STALO SE 
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AKADEMICKÝ TÝDEN – NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 

 

M nozí se jistě cítíme po létě plném zajímavých zážitků obohaceni novými poznatky 

z cest či setkáními s lidmi známými i neznámými. Je čas si vše vychutnávat ve 

svém nitru, nechat dozrát zkušenosti dobré i horší, je dobré se i o své radosti podělit. 

Pokusím se o to. 

 

N a Pavlátově louce u Nového 

Města nad Metují se letos 

podvacáté konala akce s názvem 

Akademické týdny. Přestože ročník 

jubilejní (jako tolik po revoluci 

s nadšením vznikajících spolků), ne-

připadal mi letos nijak zvlášť mediál-

ně propagován ani hodnocen, ale o to 

víc vydařený. Nebývají tu naráz tisíce, 

spíš jen desítky účastníků všech věkových kategorií (od těžce chodících babiček po 

mimina), kteří se během trvání akce průběžně všelijak střídají, takže celkově pořadatelé 

museli obstarat jistě několik stovek zájemců. A i když jsou mezi organizátory většinou 

mladí nadšení studenti, šlo jim vše na velkou pochvalu. Ubytovávali všechny podle 

jejich přání od pohodlných penzionů v okolí přes prosté kempové chatky až po stany, 

dováželi každého, kam potřeboval, zařídili nejvhodněji stravu, oplývali vstřícností. Celá 

skvělá organizace je zřejmě plodem fungujícího místního farního společenství i dobrého 

působení tamních kněží. 

Ovšem hlavní byl program sestávající z rozmanitých přednášek od témat psycholo-

gických a výchovných přes teologická či ekumenická po historická a přírodovědná. 

Seznámili jsme se s myšlenkami některých tradičních přednášejících jako PhDr. J. Pre-

kopová, RNDr. J. Grygar, Mgr. J. Zajíc, Ph.D. M. O. Vácha, …ale poznali jsme i nově 

např. režiséra křesťanských dokumentů MgA. O. Schmidta a jeho nové filmy, br-

něnského jáhna (a známého kadeřníka) J. Špilara či mladého dominikánského převora  

P. R. Roba, vyslechli svědectví o životních poutích originálního jezuity P. F. Lízny či 

Měli jsme také příležitost k duchovnímu 

rozhovoru nebo ke svátosti smíření. Každý 

den jsme završili mší svatou s úžasnými 

písničkami a večer probíhaly chvály. Myslím 

si, že pro mladého člověka je to vynikající 

příležitost jak upevnit svůj vztah s Bohem  

a poznat nové lidi. Proto jestli si kladeš 

otázku jet či nejet příští rok, určitě neváhej  

a neboj se udělat Enter.  

Více informací a také fotografie z Entercampu naleznete na www.entercamp.cz 

Veronika Šrámková 



 

 

spirituála olomouckého semináře P. J. Linharta a mnohé další. A jejich vlastní témata, na 

tištěném programu trochu neživá, v téměř rodinné atmosféře velmi zaujala a vyvolávala 

spousty doplňujících dotazů a reakcí. Vše si totiž posluchači naservírují podle vlastní 

chuti a výběru, nabídka účasti je naprosto dobrovolná a snadno zaměnitelná s relaxačním 

pobytem v úžasném přírodním prostředí tohoto klidného údolí, jednoho z mnoha v okolí 

Nového Města. K tomu každý den začíná mší sv., při dobrém počasí pod nejvyšší klen-

bou nebeskou, občas končí pěkným koncertem…  

Většině jihočechů asi připadá cesta na tento severozápad příliš daleká (7 hod. jízdy 

vlakem, žádné jsme tam nepotkali), ale stála za to i např. rodině Čechů žijcích ve Švý-

carsku, kteří se účastnili s velkou vděčností a uznáním, neboť takovou koncentraci 

různorodých osobností, které mají co druhým sdělit, u nich neznají. Tak příští rok sleduj-

te pozvání na 1. týden v srpnu! 

MaM 

POUTNÍ RADOST ZE SETKÁNÍ 

 

N a svátek Narození Panny Marie bývá v Chrobolech odnepaměti velká pouť. I v do-

bách minulého režimu před r. 1989 se na tento svátek do Chrobol sjíždělo mnohem 

víc poutníků než kdy jindy. A tak se i letos na naši pouť moc těším. 

Když tak o tom někdy přemýšlím, zjišťuji, že bývá rok od roku hezčí. I když během 

normálního chodu farnosti nás na „BRUSINKOVÉM VRŠKU“ nebývá mnoho, s radostí 

konstatuji, že o pouti je to jak „NA SVATÉ HOŘE“. (Jen pana biskupa jsme tu ještě 

neměli.   

Je to pouť plná nejrůznějších setkání a já si často uvědomuji, jak moc je to důležité. 

Setkávat se s lidmi a mluvit s nimi. Navazovat nové kontakty a přátelství. Stojí nás to čas 

a námahu, ale stojí to za to. Jen tak totiž můžeme mnohdy odbourávat mnohé předsudky 

a bořit bariéry nepřijetí.  

Proto se i letos moc těším na všechna setkání s přáteli, kteří každoročně přijíždějí 

pozdravit naši nebeskou maminku. Těším se na německé rodáky a jejich s dojetím 

zpívané starobylé písně, na pana faráře Jiřího, ale i na ty, kteří se přijdou jen tak 

(nesměle) podívat. 

Chystám se na naše setkání při této pouti snad bezmála od června a pořád přemýšlím, 

čím bychom mohli všechny poutníky potěšit. Snad udělají radost nové pohlednice, 

vydané k větší slávě Boží, nebo výzdoba kostela, ale tajně doufám, že největším potěše-

ním jim bude právě setkání. 

Setkání s bratrem či sestrou, kamarádem či přítelkyní, 

s matkou, otcem i dětmi. Setkání s Pánem Ježíšem 

a Pannou Marií Chrobolskou. 

Přeji nám všem, abychom zakusili velkou radost 

z blízkosti Toho, jenž nás neustále miluje. Radost 

z toho, že i skrze Pannu Marii nás učí žasnout, 

děkovat a setkávat se. 

Petr Juhaňák 
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LETNÍ ČESKO-NĚMECKÉ POUTĚ VE VOLARSKÉM OBVODU 

 

V  neděli 18. července v 10 hod. se 

konala třetí v pořadí německo-

česká, letos jubilejní dvacátá, poutní 

mše sv. ve farním kostele Nejsv. Jména 

Ježíš v Křišťanově. Němečtí rodáci a je-

jich rodinní příslušníci přijeli, aby ji sla-

vili spolu s českými farníky a poutníky. 

Při této mši sv. zazněla bavorská Wal-

dermesse místo tradiční Schubertmesse, 

doprovázená 2 citerami a harfou místo 

tradičních varhan.. Mši sv. sloužil  

P. prof. ThDr. Albert-Peter Rethmann, 

nově jmenovaný kanovník Kapituly 

Všech svatých na Pražském hradě. V homilii vyzdvihl význam jména Ježíš: Jehošua – 

Jahve je záchrana, Bůh uzdravuje, a podotkl, že každé jméno v hebrejštině a posléze i 

v jiných jazycích bylo nositelem znamení, zvěsti a že si 

to mnozí ani neuvědomujeme. Po mši sv. odešli všichni 

na místní hřbitov k uctění památky zemřelých.  

 

V  sobotu 24. července ve 13 hod. se i přes vydatný 

déšť sešli rodáci a farníci z Pěkné a poutníci z okolí 

ve farním kostele sv. Anny ke slavení společné německo

-české poutní mše sv. Zde byl opět u oltáře prof. Re-

thmann a volarští ministranti.  

 

V  neděli 25. července v 11 hod. se konala výroční 

15. poutní česko-německá mše sv. ve filiálním 

poutním kostele sv. Marie Magdalény ve Zbytinách. Při 

této mši sv. byla nově požehnána zrestaurovaná socha 

sv. Šebestiána, která byla „zachráněna“ z původního 

inventáře kostela a vrácena. Spolu s obrazem Nejsv. 

Srdce Ježíšova, výřezem z hlavního oltářního obrazu  

sv. Marie Magdalény a zvonem bude tato socha svěd-

kem minulosti kostela, který byl ještě počátkem 90. let 

téměř v troskách. Hlavním celebrantem byl prof. Rethmann a spolu s ním byl u oltáře  

P. Jindřich Hybler a volarští ministranti.  

 

V  pátek 13. srpna ve 14 hod. se sešli čeští a němečtí poutníci a rodáci v Českých 

Žlebech ke slavení společné německo-české poutní mše sv. Kvůli vytrvalému dešti 

se mše sv. nesloužila u památníku kostela, ale na návsi u hřbitova pod velkým stanem, 

který dala k dispozici starostka obce. Spolu s prof. Rethmannem sloužil mši sv. P. Jin-

dřich Hybler. 

Pěkná 

Foto Pavel Nejedlý 
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P oslední česko-německá pouť v tomto 

roce se konala výjimečně v sobotu  

14. srpna v 15 hod. pod širým nebem 

u lesní kaple P. Marie pod Stožeckou 

skálou. Dopoledne bylo zataženo, ale na 

mši sv. už bylo krásně. Prof. Rethmann 

vtipně podotkl, že jsou mezi přítomnými 

někteří, kteří mají malou víru, protože si 

vzali pláštěnky a deštníky a dokonce nad 

oltářem postavili přístřešek. U oltáře pod 

přístřeškem pak byli P. prof. ThDr. Albert-

Peter Rethmann z Frankfurtu n. Moh. (a Prahy), P. Jindřich Hybler z Volar, P. MVDr. Mgr. 

Jan Janoušek ze Čkyně, jáhen Dieter Stuka z Passau a samozřejmě ministranti z Volar.                                                                                                  

Karel Falář, Volary 

Stožec 

Foto Tomáš Kuberna 

VIMPERŠTÍ FARNÍCI NA LUZNÉM 11. 8. 2010 

 

V yrazili jsme na farní výlet do Německa na kopec Luzný. On je vlastně skoro na 

hranicích Čech, a tak je dobře vidět, jak je to uzpůsobeno u nás a u sousedů. U nás 

jen jedna hájovna a pak spousta smrků. U nich domečky, remízky, políčka i nějaká 

zvířata. Je tam život až k hranicím. 

Počasí bylo příznivé, hospůdka pod kopcem taky, dávali do polévky jen jeden knedlík - 

játrový. Moc velká dobrota. Pak jsme se šli podívat na archu, vyrobenou v Německu,  

a vyřezanou ruku, která ji má ve své dlani – zase od nás. Byla v tom znát touha po 

blízkosti mezi lidmi i s Bohem. Cesta z kopce byla už jen brnkačka. 

JP 
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V  sobotu 14. srpna vysvětil v obci Nový Svět pater 

Michal Pulec pietně upravené místo na kterém v le-

tech 1797 až 1977 stával pozdně barokní kostel sv. Mar-

tina. Již dříve zde byl pietně upraven zlikvidovaný hřbi-

tov, na kterém bylo dokonce obnoveno pohřbívání. 

JP 

 

M ariánská kaple 

nad příhraniční 

obcí Strážný, pocházející  

z roku 1834, ožívá vždy 

pouze jednou za rok, a to 

v druhé polovině srpna. 

Stejně tomu bylo i letos, 

i když málokdo z přítomných zaznamenal, že změnila majitele. Po předchozích jedná-

ních byla totiž převedena z majetku církve na obec, která by měla mít lepší přístup k do-

tacím potřebným pro její opravu. V polovině minulého století se po odstřelení farního 

kostela stala jedinou církevní stavbou Strážného a jestliže dříve byla díky poloze na 

odlesněném kamenném vršku nad obcí z dálky viditelná, dnes ji budete hledat jen stěží. 

Stejně jako hrad je totiž skryta za hradbou vzrostlých smrků. 

JP 

 

Letní dětské tábory  

CESTA KOLEM SVĚTA ANEB NAŠE CESTA NENÍ JEN SÁZKA, ALE LÁSKA 

 

O dolenka pod vrcholem Svatoboru, Willy Fog, 

Princezna Romy, Čiko a Barnabáš, inspektoři 

Dix a Baly a záludný Chidling, Anglie – Itálie – 

Indie – Vietnam – Japonsko – USA – Irsko, báječné 

děti a skvělí vedoucí, starostliví kuchaři, pečliví 

technici a obětavé zdravotnice, citlivé duchovní 

zázemí a milí hosté, usměvavé sluníčko i osvěžující 

déšť, chvíle ztišení i strhující okamžiky her, slzičky 

smutku i záblesky radosti, oheň táboráku a temná 

noční obloha, čas darovaný a čas naplněný… 
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Lze procestovat svět za 80 dní? My jsme to dokázali! Díky naší odvaze, díky vaší 

pomoci, díky Boží ochraně. 

Více informací na www.demdaal.cz. Tento rok byl výjimečný také tím, že jsme fotky  

a informace o cestě přenášeli rodičům a všem, kdo chtěli průběh tábora sledovat téměř 

on-line a veškerý vytvořený materiál je zde volně ke stažení (více než 3000 fotografií  

a průřezová videa). 

Cestovatelé tábora DEMDAAL o.s. 

PŠ 

Japonská gejša, američtí indiáni a kovbojové, 

indové Džáhmandí a princezna Romy 

Mše sv. s průvodem – P. Josef Sláčík, P. Slávek 

Brožka, P. Pavel Liška, během tábora také 

P. Vlastimil Kadlec OMI, P. Marek Adamczuk 

OMI, P. Jan Wirth 

Sto balónkových přání letí k nebi 

Společné foto s rodiči 

Willy Fog  

a zachráněná princezna Romy 
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T ématem letošního tábora na 

„chaloupce“ se stala kniha „Cesta 

do Zlatého města“. Kniha vypráví, jak 

každý může přijmout Ježíše Krista za 

svého Pána a Spasitele do svého života 

a o proměně života poté. Během devíti 

táborových dnů se tak děti měly mož-

nost hlouběji seznámit s Knihou života, 

kterou symbolicky také na začátku 

tábora dostaly, prostřednictvím několi-

ka průvodců – sester, ve kterých se 

zračila jednotlivá přikázání nebo lidské 

ctnosti. Tímto povedeným táborem 

dovršila také chaloupka své dvacáté narozeniny – chtěli bychom Vás také tedy touto 

cestou pozvat v sobotu 24. 9. 2010 na chaloupku, kde společně zavzpomínáme. Přijet 

můžete již v pátek večer, odjet samozřejmě kdykoliv – oficiálně skončíme v neděli po 

mši svaté v Záblatí. 

 Těšíme se na Vás. 

         Láďa a Kamila 

 

Pro ilustraci tábora uvádíme první a poslední zápis z Matýskova deníku (nejmladší 

účastník tábora, něco přes jeden rok): 

 

15. července 2010 

Dnes odpoledne přijeli ti velcí lidé. Jsou dost hlasití, ale já jsem lepší. Táta povídal, že šli pěšky až 

z Prachatic. Škoda, že nevím, kde to je. Jeden z nich – myslím, že se jmenuje Vítek, je pozval na 

cestu do Zlatého města – taky bych tam chtěl jít, ale neumím ještě chodit – nechtěli byste mě tam 

dotlačit s kočárkem? Byl bych vám moc vděčný. Když jste se vzájemně představovali, tak jsem tam 

chyběl, ale slyšel jsem, že o mě máma s tátou mluvili, takže je všechno v pořádku. Z toho předsta-

vování jsem cítil, že se ti vedoucí mají mezi sebou rádi, to je moc dobře, líbí se mi tu mezi vámi.  

Držím všem palce na druhý den. Prý budete hrát nějaké anděly, to by mohlo být zajímavé. 

 

21. července 2010 

Zítra jedu s rodiči domů, nemám rád loučení, ale chtěl 

bych prostřednictvím svého deníku poděkovat všem, kdo 

se o mne během tábora tak krásně starali. Překvapilo 

mne, že se našlo i několik velkých kluků, kteří si se mnou 

rádi pohráli nebo dokonce tlačili 

ten můj těžký kočárek. Děv-

čata, takových si všímejte,  

z těch budou skvělí tátové. 

Bylo mi mezi vámi krásně, 

příští rok už vám přiběhnu 

naproti k autobusu. 

 

 



 

 

POZVÁNKY 
 

NEJBLIŽŠÍ POUTNÍ SLAVNOSTI V PRACHATICKÉM VIKARIÁTU 

HUSINEC – Povýšení sv. Kříže - neděle 19.9. v 8.00 

FARNOST LAŽIŠTĚ – Chlístov – kaple sv. Václava – sobota 25. 9. v 18.00 

VIMPERSKO 

Zdíkov – sv. Ludmily – neděle 19. 9. v 10.30 

Buk – kaple – Panny Marie Bolestné – neděle 19. 9. ve 12.00  

Korkusova Huť – kostel – Povýšení sv. kříže – neděle 19. 9. v 16.00 

Kosmo – kaple – sv. Kosmy a Damiána – čtvrtek 23. 9. v 17.30 

Stachy – hřbitovní kostel – Panny Marie Bolestné – neděle 26. 9. v 10.30 

Budilov – kaple sv. Václava – neděle 26. 9. ve 12.00 

Zdíkovec – kostel sv. Petra a Pavla (svatováclavská pouť) – úterý 28. 9. v 10.30 

LOMEC 

neděle 12. 9. v 10.00 – hlavní pouť - Mons. Jiří Paďour OFMCap., Č. Budějovice 

v 15.00 – mládežnická pouť – P. Mgr. Josef Sláčik, Prachatice, P. Mgr. Roman Dvořák 

KTIŠ – pondělí 13. 9. 17.00 – Fatimský den - P. Jan Peter Madár, CFSsS, Písek 

12. září  proběhne tradiční putování na poutní místo Lomec, pořádané Diecézním centrem mládeže. 

Vychází se v 7.30 hod. od kostela sv. Jakuba v Prachaticích, dalším výchozím místem budou Vodňany. 
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LITERÁTSKÉ BRATRSTVO   D  N  E  S  

srdečně zve na nejbližší liturgie,  

které provází hudebním doprovodem 

 

Slavnostní latinské nešpory 

Adam Michna z Otradovic OFFICIUM VESPERTINUM  

13. září 2010 v 17.00; katedrála sv. Mikuláše v Č. Budějovicích. 

Předsedá P. Dr. Zdeněk Mareš, Th. D., vikář ČB – město 

 

Poutní mše sv. SVATOVÁCLAVSKÁ  

Jiří Churáček MISSA BEATUS VIR, QUI TIMET DOMINUM (Blažen muž, který se 

bojí Hospodina) , premiéra písně SVATOVÁCLAVSKÉ DĚDICTVÍ aj. 

 28. září 2010 v 9.30; kostel sv. Václava v Netolicích. Celebruje P. Pavel Liška. 

 

Slavná asistovaná poutní Mše sv. KE CTI PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ  

Giovanni Pierluigi da Palestrina MISSA Ave Maria, Tomas Luis da Victoria AVE 

MARIS STELLA, Jacob Handl Gallus O SALUTARIS HOSTIA, Jiří Churáček LORE-

TÁNSKÉ LITANIE (premiéra) 

3. října 2010 v 15.00; kostel Panny Marie Růžencové, Jiráskovo náměstí 30, Plzeň. 

Mši sv. podle misálu z r. 1962 celebruje sídelní kanovník Metropolitní kapituly u sv. 

Víta P. Mgr. Jan Gerndt, asistuje P. Antonín Damián Nohejl III. O.P. 

www.literatskebratrstvo.cz 
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DĚTSKÁ DIECÉZNÍ POUŤ  

se letos koná v sobotu 2. října v Sušici, kde začne mší sv. u Andělů strážných, po níž se 

děti rozjedou poznávat významná místa v okolí. Podrobný program poskytnou včas 

katecheté vikariátu. 

 

NABÍDKY Diecézního centra mládeže při Biskupství českobudějovickém:  

dcm@bcb.cz,  mob. 731 402 826 

 

BIBLICKÁ ŠKOLA 

Nový kurz, který napomůže k praktickému zařazení Bible do života člověka. Chceš se 

více dozvědět o Bibli? Pochopit náročné pasáže nebo se lépe naučit pracovat s Písmem? 

To vše v nové Biblické škole.  

Termíny: 24.–26. září, 26.–28. listopadu 2010, 25.–27. února 2011. 

Přihlášky do 10. září 2010. 

 

ŠKOLA MODLITBY 

Jaké jsou zásady duchovního života? Na čem všem záleží? Jaké jsou formy modlitby? 

Na co se soustředit? Jak rozpoznat Boží vedení? To vše v nové Škole modlitby.  

Termíny: 12.–14. listopadu 2010, 7.–9. ledna, 20.–22. května 2011. 

Přihlášky do 20. října 2010. 

 

INFORMACE K VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 

V našem vikariátu se vyučuje náboženství na farách a ve školách (nepovinný předmět). 

Přihlášku si můžete vyzvednout u katechetů, kněží a ve škole. 

 

PRO PRACHATICE A HUSINEC 

Rozvrh hodin nepovinného předmětu náboženství najdete na webu farnosti 

(www.prachatice.cz/farnost). 

Přihlášky na náboženství v sakristii, v kostele a ve školách. 

Schůzka s rodiči na faře v pondělí 6. září od 17.00. 

Mše za nový školní rok za všechny pedagogy, studenty a žáky prachatických škol v ne-

děli 12. září od 9.15.  

 

Milí rodiče, 

Máte-li zájem, aby vaše dítě (školního věku) v tomto školním roce přijalo svátost křtu či 

další svátosti v Prachaticích nebo v Husinci, přihlaste se u katechetky Lenky Hanžlové 

nebo u P. Josefa Sláčíka (388 312 158 ) do 17. 9. 2010.  

Příprava ke svátostem bude v Prachaticích zahájena koncem září.  

 

PŘIPRAVUJEME 

dětskou diecézní pouť do Sušice na sobotu 2. října. Doprava autobusem bude zajištěna. 

Přihlásit se můžete již nyní v sakristii a u katechetů. 
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Anenská pouť v Borových Ladech byla, ostatně stejně jako velká část 

letošních prázdnin, ve znamení deště. A tak se pod pláštěnkami a deštníky 

před kapličkou shomáždilo několik skautů, pár vimperských farníků, nějaký 

ten turista a dokonce i místní. 

  JP 

 

 



 

 

V neděli 27. června přijala Valérie Kořínková v kostele sv. Domini-

ka ve Strunkovicích nad Blanicí křest, spolu s Helenkou Eichlero-

vou, Klárkou Pártlovou a Pepou Capůrkem pak 1. svaté přijímání. 

                       JP 

 

 


