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Mírová vojenská mise UNPROFOR, UNCRO, IFOR, SFOR,
KFOR a jiné; diplomatická, politická, obchodní či charitativní mise.
Jak často slyšíme a čteme tyto výrazy ve sdělovacích prostředcích!
Může se zdát, že se nás tyto zprávy
nijak zvlášť osobně netýkají. Je tomu skutečně tak? Nemohou nás přinejmenším upozornit
na to, že i my jsme pověřeni misí?
Mise – poslání, úkol; sbor osob, kterým je svěřeno nějaké
poslání, úkol či úřad. Takové vymezení termínu můžeme
najít ve slovníku cizích slov. Tím prvním, kterému byla
svěřena jedinečná a pro lidstvo rozhodující mise, tím, který
se stal zásadním a prvním misionářem, byl Ježíš Kristus.
Byl pověřen Bohem zásadní misí – spásou, záchranou
lidského rodu, jenž propadl v důsledku hříchu smrti časné
i věčné. A je to On, Ježíš, který vysílá své první misionáře – apoštoly, na nichž zakládá svou církev a skrze církev
pak posílá další a další misionáře. Svěřuje jim úkol
přinášet a hlásat evangelium těm, kteří jej ještě neslyšeli.
Ale církev zná nejenom tuto vnější misi, ale také vnitřní –
snahu o hlubší život z evangelia, o udržení a oživení víry či
případně o znovupřijetí víry tam, kde se víra opustila.
Dá se tedy říci, že každý z nás, kdo byl pokřtěn, je Kristem
také pověřen podílet se na jeho záchranné misi. Stává se
misionářem. Umocněně to platí o tom, kdo přijal svátost
biřmování. Slyšíme-li tedy o různých misích, připomíná to
nám, křesťanům, naše vlastní poslání a úkol.
24. října – 30. neděli v mezidobí – budeme slavit Den
modliteb za misie. Proto si chceme v říjnovém čísle našeho
časopisu tuto skutečnost připomenout a vést tak
k zamyšlení tímto směrem.
Je nasnadě, že nám při plnění naší misijní odpovědnosti
pomáhá a vede nás Ježíšova Matka. Růženec, který
v měsíci říjnu více než jindy svíráme ve svých rukou, je
nám velkou pomocí k úspěšnému naplnění té mise, kterou
jsme pověřeni.

O pouti v Chrobolech
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
SVATÁ MARKÉTA MARIE ALACOQUE
íjen má v liturgii svůj vrchol až v samotném závěru. V neděli 31.10. oslavíme
slavnost Výročí posvěcení kostela, svátek „církve putující“. Tvoří nedílný celek se
svátky na začátku listopadu – slavností Všech svatých a Vzpomínkou na všechny
věrné zemřelé. Významem těchto „svátků církve“ jsme se v naší rubrice podrobně
zabývali před rokem. Letos to bude opravdové „triduum“, tři dny následující bezprostředně po sobě.
Říjen je měsícem posvátného růžence. 7. 10. slavíme památku Panny Marie Růžencové.
Byla zavedena v roce 1572 na poděkování za záchranu křesťanské Evropy před vpádem
Turků. Církev nás zve ke každodenní modlitbě růžence, v níž nás Maria přivádí „ke
kontemplaci krásy Kristovy tváře a zakoušení hlubin jeho lásky (srv.: Jan Pavel II.:
Rosarium Virginis Mariae.)“. S Pannou Marií jsou spojeni andělé, ona je královnou
andělů: 2. 10. oslavíme památku svatých andělů strážných.

Ř

íjen je také měsícem misií: předposlední neděle (24. 10.) se slaví jako Den modliteb za misie a v průběhu měsíce si připomeneme několik světců, kteří šíření víry a
hlásání evangelia různým národům zasvětili celý život: 28. 10. sv. apoštoly
Šimona a Judu, 18. 10. sv. evangelistu Lukáše, 19. 10. sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese a jejich druhy, francouzské jezuity, kteří v 1. polovině 17. století působili ve východní
Kanadě u indiánských kmenů Huronů a Irokézů a zemřeli tam mučednickou smrtí,
12. 10. sv. Radima, který na konci 10. století doprovázel svého bratra sv. Vojtěcha na
misijní cestě k pohanským Prusům, byl svědkem jeho mučednické smrti a stal se prvním
arcibiskupem v Hnězdně a 1. 10. sv. Terezii od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře, která sice
nikdy neopustila svůj klášter v Lisieux, ale přesto je patronkou misií. Zasvětila totiž svůj
život modlitbě a sebeobětování za spásu duší, za kněze a za misie. Kromě nich v říjnu
oslavujeme ještě další dva velikány, kteří sice nebyli misionáři ve vlastním slova smyslu,
ale výrazně přispěli k obnově života církve a tím k větší věrohodnosti jejího poselství:
sv. Františka z Assisi (4. 10.) a sv. Terezii od Ježíše (15. 10.). Památku sv. Ignáce z Antiochie letos
vynecháváme, připadne na neděli.

Ř

* * *
16. října uplyne 320 let od smrti sv. Markéty
Marie Alacoque. Skrze tuto nenápadnou řeholnici
z kongregace sester Navštívení Panny Marie sdělil
Kristus církvi důležité a stále aktuální poselství.
Něco podstatného v křesťanském světě se mělo
změnit. O co se jedná?
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2. polovina 17. století byla ve Francii dobou náboženského rozkvětu. Přesto právě
tehdy došlo k hluboké vnitřní krizi, kterou vyvolalo učení teologa Cornelia Jansena,
biskupa v belgickém Ypres. Lze ho stručně charakterizovat jako uctivou bázeň tváří
v tvář Bohu, spravedlivému soudci, k němuž by se člověk měl blížit jen velmi opatrně a
s obavou, že bude velmi přísně souzen. Způsobilo, že duchovní život křesťanů byl
poznamenán, ba ochromen, tímto postojem, který jim brání v osobním kontaktu
s Bohem, v setkání s ním od srdce k srdci. Bůh se totiž zdá být příliš velký, příliš vzdálený, vzbuzující příliš velký strach. V srdci člověka se rodí dilema: na jednu stranu se chce
Bohu přiblížit, na druhou stranu má strach. Je těžké najít rovnováhu strachu a lásky.
Jansenismus vystavil lidi nebezpečí, že se přikloní na stranu strachu, že budou hledat
ospravedlnění a spásu ve správném morálním postoji, v zachovávání předpisů a v konání
obřadů bez ohledu na osobní vztah k Bohu. Způsobil nadřazování morálky nad duchovní
život. Křesťané zapomínali, že podstatný je hluboký duchovní vztah lidského srdce
k Srdci Božímu. Vztah, který sice usiluje o hodnotný morální život, ale neklade morální
kvality jako podmínku přátelství s Bohem. Naopak:
hluboký vztah k Bohu teprve lidskému srdci umožní, aby
postupně uvedlo v soulad svá slova a skutky.
V této atmosféře vstupuje v roce 1671 23letá burgundská
dívka Markéta Marie Alacoque do kláštera sester Navštívení v Paray-le-Monial. Má za sebou pohnuté dětství:
v osmi letech jí zemřel otec, v deseti onemocněla těžkou
dětskou obrnou. Když se z ní vyléčila, byla šťastná, že se
může stát řeholnicí. Mezi léty 1673–1675 se jí dostalo
v klášterní kapli tří velkých zjevení Krista. Nejdůležitější
bylo to druhé, které se stalo 16. června 1675 při adoraci
Nejsvětější svátosti oltářní. Kristus jí ukázal své Srdce a
řekl: „Toto je Srdce, které tolik milovalo lidi, že jim dalo
vše co mělo.“ Pak si stěžoval, že mnoho lidí, i věřících,
mu splácí nevděkem a neúctou. Chodí sice do kostela a
zachovávají přikázání, ale nedávají mu své srdce a nechápou význam jeho lásky. Zeptal se jí: „Chceš ty, alespoň ty,
patřit mezi mé přátele? Chceš mi udělat radost a dát mi
své přátelství?“
Kristus se stal člověkem a přijal i to, že jako každý
jiný člověk bude potřebovat lásku a přátelství druhých lidí. Ptá se tedy Markéty Marie,
zda ona stojí o jeho přátelství. A ptá se i nás, zda chceme být jeho přáteli. To je výzva
zaznívající z Paray-le-Monial: Chceme být Božími přáteli? Chceme být přáteli Ježíšovými?
Po těchto zjeveních se stal život sv. Markéty Marie ještě těžším. Sestry ji podezřívaly,
že si vymýšlí, měly vůči ní silný odpor a pokořovaly ji, kdykoli se naskytla příležitost.
Představení ji podrobovali stále novým a novým zkouškám. Ona však byla ve své víře
pevná, nedala se tímto odporem otřást a získávala stále větší lásku k Ježíšovi. Věnovala
5

všechny síly šíření úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Pro všechny jeho ctitele přijala
od Pána zaslíbení:
1. Dám jim všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnosti.
2. Potěším je ve všech jejich obtížích.
3. Hříšníci najdou v mém Srdci nevyčerpatelný zdroj milosrdenství.
4. Vlažní se stanou horlivými a horliví dokonalejšími.
5. Ochráním ty, kteří se zasvětí mému Srdci a nepřestanou ho zbožně uctívat.
6. Vepíši do svého Srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu.
7. Kde budou uctívat obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a spojím rozdvojené.
8. Ochráním rodiny, které se s důvěrou na mě obrátí, v jakémkoli soužení.
9. Společenství, která se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchráním
je trestů, které by si zasloužily.
10. Kněžím a všem, kteří pracují na spáse duší, dám milost, že obrátí i ty nejzatvrzelejší.
11. Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří mě o mém svátku přijmou ve
svatém přijímání, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává v Nejsvětější svátosti.
12. Všem, kteří mě budou přijímat ve svatém přijímání na první pátek v měsíci
nepřetržitě po devět měsíců, slibuji milost konečného setrvání. Nezemřou ve
stavu nemilosti a bez svátostí. Mé Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.
I nám pořád hrozí nebezpečí, že sice navenek splníme všechny předepsané podmínky, ale osobní vztah ke Kristu, opravdové přátelství, se z našeho srdce vytratí. Celými
dějinami katolicismu prochází proud obnovy lásky a darování našeho srdce Bohu a přijímání Božího Srdce darovaného lidem. V duchovním světě není na této zemi žádného
trvalého vítězství. Neustále je třeba zápasit. Vždy hrozí pád dolů. Proto je poselství
z Paray-le-Monial stále tak důležité.
P. Pavel Liška, Netolice
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HOMILIE 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Apoštolové prosí Pána: Dej nám více víry
Pramenem naší víry je Písmo a tradice. Z toho by na první pohled plynulo, že velikost
víry závisí na velikosti našich znalostí Písma, čili jeden pól je touha mít všechno „do
puntíku“ jasné a druhý pól – člověk si nedělá žádné starosti s pravdami Božími. Říká, že
hlavně něčemu věří a že mu to dělá dobře.
Aby člověk poznal pravdu, musí mít pokoru a uznat v ní, že pravda je větší než on, což
vyžaduje určitou zralost.
Budeme se trošku ptát po původu Písma. Vycházejme z toho, co my křesťané obecně
známe. Jak vzniká Starý zákon? Napřed byla tradice, vyprávění, potom se to psalo. A co
bylo ještě před tím? Skutečnost zjevujícího se Boha v životě Izraelitů. A tato zkušenost
není sepsána kýmkoliv a jakkoliv, ale prostřednictvím vyvolených lidí, nějakým způsobem Bohem připravených. Řečeno naším slovníkem novozákonním: pod vlivem Ducha
svatého.
Celý Starý zákon nám svědčí o tom, že Bůh se chtěl dát poznat, že to zjevení je především
z jeho iniciativy. A to, co je v těchto knihách napsáno, není produkt lidského snažení, je
to především Boží snaha dát člověku poznat a pochopit to, co pochopit potřebuje, způsobem, kterým je to pochopit schopen.
Mohli bychom obecně říct, že zjevení znamená vlastně překlad transcendentní skutečnosti Boží do "lidštiny", do něčeho, co my lidé jsme schopni pochopit.
Mluví se zde o tom, že Bůh člověka osloví, že Bůh nějak výrazně, ale zcela přirozeně
zasáhne do osudu člověka. A ten člověk na to kladně odpoví, vydá se na cestu. To znamená, že Bohu věří ( Abrahám). V Novém zákoně to vůbec není jiné.
Dá se tedy říci, že pro Starý zákon (a to je pro něj typické) i pro Nový zákon je víra
v prvé řadě čin. Je to vlastně životní projev.
Bůh zasáhne do našeho života tím, že se s ním nějakým způsobem setkáme, že na něj
nějakým kladným způsobem zareagujeme, že jej prostě bereme na vědomí a začne nám
na něm záležet. A tím se mění náš životní běh – a my to vidíme třeba až s odstupem let.
V podstatě každý z nás by měl být schopen napsat nějakou knihu o své zkušenosti
s Bohem, o jeho zásazích do našeho života – zrovna tak, jak to čteme v Písmu. Pokud
zjistíme, že bychom neměli o čem psát – máme vůbec zkušenost s Bohem? Nenamlouváme si pak jenom, že se s Bohem přátelíme ?
Víra tedy znamená v prvé řadě čin, životní postoj, uspořádání života.
Takže odpověď na prosbu apoštolů i naši by bylo: Pomoz nám, ať toužíme více po zakoušení Tvé blízkosti, ať každý náš den je celý kladnou odpovědí na Tvé pozvání do Tvého
království.
P. Jiří Čepl, Vodňany
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NA NÁVŠTĚVĚ U
VIZITKA
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P. Rom

Narozen: 12. 5. 1978
Sourozenci: bratr Libor, o 3 roky starší
Vzdělání, původní povolání: ZŠ Volyně,
SPŠ dopravní v Plzni, 2 roky Dopravní
fakulty Jana Pernera Univerzity
Pardubice, Teologický konvikt, Katolická
teologická fakulta Univerzity Karlovy,
Teologická fakulta Papežské
lateránské univerzity
Vysvěcen: 25. 6. 2005
Předchozí působiště: Tábor, Písek,
Prachatice (vždy s přilehlými farnostmi)
Současné působiště: Diecézní centrum
pro mládež České Budějovice a Diecézní
centrum života mládeže Ktiš
Otče Romane, nelze se hned na začátku
nezeptat: Vzpomínáte na rok strávený
v Prachaticích stále v dobrém?
Těžko bych hledal důvod, proč na něj
nevzpomínat v dobrém. Nechtěl bych
opomenout ani další místa, do kterých
jsem se během roční služby v Prachaticích
dostal. Byl to pro mě rok plný milých
setkání a i když se někdy zdá, že za rok se
toho nedá moc stihnout, pro mne byl velmi
obohacující.
Byl jste letos hlavním vedoucím tábora
ENTERcamp ve Ktiši, o kterém v minulém
čísle tohoto časopisu pochvalně psala
jedna jeho účastnice. Jak se vůbec nápad,
uspořádat takovýto týdenní pobyt pro
mladé lidi, zrodil?
V Kostelním Vydří se koná již řadu let
tábor pro mladé lidi po názvem JUMP.
Před několika lety jsem se tohoto tábora
zúčastnil a byl jsem velmi osloven. Zároveň mi bylo líto, že se zdaleka všichni
8

zájemci na JUMP nedostanou (každý rok
se hlásí cca 500 zájemců a přijmout lze cca
250). Už tam začala vznikat myšlenka na
uspořádání podobného programu. Po nějakém čase mě oslovil (dnes již jáhen)
Tomáš Zavřel s tím, zda bychom něco
v podobném duchu udělali v českobudějovické diecézi. A tak to začalo…
Proč vlastně tábor nese takový nezvyklý
název?
Název byl jeden z oříšků. Přijít na něco, co
by vyjadřovalo, oč nám jde, ale zároveň,
aby se nejednalo o kopii a bylo to mladému člověku blízké. Tomáš navštívil
společenství mladých, které nám s přípravami pomáhalo a pomáhá, společně se
modlili a někdo přišel s tím, mohl by to
být ENTER. Na počítači všichni tuto
klávesu používají, vědí, k čemu slouží.
Toto slovo znamená též vstup, vstoupit. A
my chceme pomoci vstoupit mladému člověku do blízkého osobního vztahu
s Bohem.
Kde se konal 1. ročník ENTERcampu a jak
ho s odstupem času hodnotíte?
První ročník se konal v Bavorově. Účastníci byli výborní, témata a program hodno-

tím raději ze zpětných vazeb a ty jsou
vesměs kladné. Náročné bylo to, že jsme
jeli do Bavorova týden po povodních,
které vyplavily camp na koupališti, kde
jsme měli bydlet. Díky tomu jsme byli
nuceni několika improvizací, ale díky
Bohu, vše klaplo.
Je tábor otevřený i mladým, kteří nepocházejí z křesťanských rodin a ve věcech víry
spíše ještě „tápou“?
ENTERcamp je otevřený každému, tedy i
lidem hledajícím. Na druhou stranu je
třeba počítat, že v programu je převážná
část dne věnována tématům týkajícím se
života víry, tedy že se nejedná o dětský
tábor, kde by se především hrály hry.
Jistě je pořádání všech podobných táborů
náročné na čas, organizaci i finanční
zajištění. Jak můžeme tomuto projektu
pomoci my, „řadoví“ farníci?
Milá otázka! V první řadě modlitbou.
Hned za ní tím, že na tuto aktivitu upozorníte ty, o kterých si myslíte, že by ve víře
potřebovali udělat krůček vpřed, najít věřící společenství či přátele. Velmi se hodí
také sponzorství, a to jakýmkoli způsobem
(finanční i materiální).
Při pobytu v přírodě mezi svými vrstevníky, navíc v prostředí vzájemné důvěry,
jsou jistě mladí otevřenější vůči sobě
navzájem a předpokládám, že i vůči Vám.
Lze podle Vás pojmenovat okruhy problémů, jež dnešní mladé lidi nejvíc trápí?
Většinou jde o to, čím mladí žijí. Tedy
vztahy v rodině, partnerské vztahy, záležitosti spojené s různými druhy závislostí,
ale i to, jak žít křesťanství v současné společnosti. Musím také říci, že si všímám,
jak často mají mladí lidé opravdový a
pravdivý zájem o věci víry.

Nedávno běžel v televizi dokument nazvaný Posedlá generace. Jednalo se v něm
o závislost dětí na počítačových hrách a
dospívajících na facebooku a četování.
Pořad nevyzněl nijak optimisticky, zdálo
se, že i odborníci jsou bezradní. Jste i Vy
v tomto ohledu skeptik?
Myslím, že každá doba a každý věk má
svá úskalí a člověk musí být vůči sobě
bdělý a ostražitý. Dnes se ptáme, co bude
z dětí, které tráví spoustu času u počítače,
ale nesmíme zapomenout ani na to, že
mnoho seniorů, kteří ve svém dětství
vůbec neviděli televizi, u ní dnes tráví
značnou část dne… Nicméně vidím, že
komunikace po internetu má své přínosy i
svá nebezpečí. Problém vidím spíš v tom,
že dost mladých lidí s jakousi lehkostí
negativní vlivy buď neřeší, nebo přechází –
ovšem ani to se netýká pouze mládeže.
Skeptik ale nejsem, protože se setkávám i
s takovými, kteří jsou v přístupu k životu
(nejen v oblasti internetu) velmi zodpovědní.
Aby nebyl náš rozhovor jen o vážných
věcech - co Vás naposledy od srdce
rozesmálo?
Jsem člověk, který se směje poměrně
často. Není tedy jednoduché jen tak něco
vybrat. Na Ktiši v domě se objevila myš.
Připravil jsem pastičku – návnada zmizela,
myš se nechytla. Tak znovu návnada,
jemnější nastavení…ale kus buřta zase
pryč a myš nikde. Při hlubším prozkoumání jsem zjistil, že se jedná nejspíš o pastičku, kterou vyráběli ochránci přírody,
protože i když myš stiskla plíšek
s návnadou na maximum, pružina, která ji
měla chytit, se neodjistila. Tedy pastička,
z níž může myš bezpečně pojídat návnady,
to mě opravdu rozesmálo.
Připravila Marie Horová
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PO STOPÁCH SV. JANA N. NEUMANNA

J

an Neumann měl velmi vřelý vztah ke svému rodnému domu a příbuzným. Dokazují to jeho dopisy, kterých se zachovalo poměrně dost. O jeho mládí toho mnoho
nevíme. Svůj životopis psal, když mu bylo 41 let, a to už se hůře vrací do útlého
mládí. Pamatuje si však na to, že jeho rodiče byli velmi zbožní. Tatínek musel dohlížet
na dělníky v domácí výrobně, ale maminka chodívala každý den na mši svatou a malého
Honzíka brávala s sebou. Od svých sedmi let se pravidelně zpovídal a jak to v tehdejší
době šlo, chodíval ke svatému přijímání. Školákem byl velmi horlivým a nadaným. Prý
do školy chodíval Horní ulicí kolem hradeb, aby se vyhnul náměstí, kde se chlapci
scházeli k různým rozpustilým příhodám. Ve svých vzpomínkách píše, že při mši svaté
ministroval, ale neodvažoval si pomyslet na to, že by se mohl stát knězem, protože jeho
představa o kněžství byla příliš vysoká. Popisuje jednu úsměvnou příhodu. Podle tehdejšího zvyku se jednou doma předmodlíval před jídlem a nedopatřením udělal velký kříž
místo tří malých, jak se tehdy dělávalo. Služebná to
uviděla a řekla: „To se podívejte, náš Honzíček bude
knězem“. Jeho matka pak tuto příhodu ráda povídala při
různých příležitostech, protože si přála, aby se vyplnila.
On sám se pak při studiích k této myšlence vracel a
možná při této příhodě Bůh vložil do srdce malého
Honzíka tajemství svátosti kněžství.

K

dyž se biskup Jan Neumann se svým bratrem
Václavem zříkal dědického podílu na rodném
domě, jistě se velmi radoval z myšlenky, že
dům zdědí sestra Marie Karolína, která vstoupila do
kongregace sester sv. Karla Boromejského a byla určena za představenou tohoto domu. Po různých
stavebních úpravách zde v lednu
1861 bylo zahájeno vyučování dívek ručním pracím. Ještě téhož roku
byla vysvěcena také kaple. Protože
přízemí domu patřilo punčochářské
dílně, jistě sestra Karolína zřídila
kapli v místnosti, kde se jako děti
narodili, kde společně vyrůstali a
modlívali se. Proto se dá říct, že nynější kaple je místo, kde se sv. Jan
Neumann narodil. Je drahá i našemu společenství a rády se zde scházíme ke společné i soukromé modlitbě.
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V

roce 1975 byl se sestrami boromejkami rozvázán pracovní poměr v domově
důchodců a musely se z rodného domu sv. Jana Neumanna odstěhovat. Také
kaple byla zrušena a používána k různým jiným účelům. Když se po Sametové
revoluci v roce 1989 naskytla možnost, že by naše kongregace mohla opět získat do
vlastnictví tento památný dům, tehdejší matka generální neváhala ani chvíli a požádala
o navrácení. První dvě boromejky se vrátily
v lednu 1992 a už v červnu se světila obnovená
kaple sv. Jana Neumanna. Od té doby opět slouží
sestrám boromejkám. Všechny jsme šťastné, že
smíme žít v rodném domě světce Jana Neumanna.
V současnosti se snažíme získat finanční prostředky na celkovou rekonstrukci domu. Přejeme
si, aby se zde cítila dobře nejen každá sestra
našeho společenství, ale každý, kdo tento dům
navštíví, aby zde prožil pár dnů své dovolené nebo zde strávil jen chvíli tiché modlitby.
Za společenství sester "boromejek"
S.M. Sebastiana

OSLAVTE S NÁMI
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:

uk Neumann?“

e sv. Jan Nepom
„Kým je pro Teb

Při vyslovení jména Jan Nepomuk Neumann mne napadne - svatý muž, ČECH – jihočech, kněz a biskup zapálený pro Krista.
Poprvé jsem jeho jméno uslyšela v roce 1977, když byl svatořečen, kdy jsme se o této události dozvídali z Vatikánského rozhlasu. V září toho roku se starší sestře Marii
narodil první syn a při křtu dostal jméno po čerstvě svatořečeném Janu N.Neumannovi.
Jasně si uvědomuji, jak při vyslovení: „Jene Prachatický, já tě křtím ve jménu Otce i
Syna i Ducha svatého“ se mi zatajil dech. Pater Stanislav Krátký mluvil ohnivě o tomto
svatém muži a dával nám jej za vzor... Dnes je již synovci Janovi 33 let a sám má tři
syny.
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Při desátém výročí svatořečení jsme se s manželem Pavlem zúčastnili slavné bohoslužby v Českých Budějovicích - největším překvapením pro nás byla účast zahraničních
otců biskupů. Vnímala jsem to jako veliké obdarování, smět vidět poprvé v životě na
vlastní oči kráčet dvojstupem biskupy, vždyť těch několik našich nesmělo vykonávat
oficiálně pastorační službu jako sídelní biskupové.
V roce 1991 jsme na konci katechetického kurzu konali exercicie na Svaté Hoře
u Příbrami. V pokoji, kde jsem byla ubytovaná, byl zavěšen obraz sv. Jana N. Neumanna. Připadalo mi, že se na mne dívá s nesmírnou dobrotou. Svěřovala jsem mu naše
kněze i biskupy s prosbou za nová duchovní povolání. A další radost v rodině ve spojení
se sv. Janem Prachatickým: 5. ledna1992 se narodilo páté dítě Josef sestře Janě - v den
svátku sv. Jana Prachatického (později byl jeho svátek přesunut na 19. červen).
Před dvěma roky jsem byla poprvé u rodného domu sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Bylo to o pouti v červnu. Za oknem vystavený obraz tohoto prachatického rodáka
byl zalit ranním sluncem, přímo zářil světlem. Bylo to takové krásné uvítání....
Letos jsem mohla být na pouti opět při 150. výročí smrti sv. Jana. Při mši svaté se
zpívala krásná píseň, kde se jméno svatého Jana opakuje v každé sloce. Pokaždé v tom
místě mocně graduje prosba k němu - jako úpěnlivá modlitba. Stejný den jsem v doprovodu jedné řeholní sestry procházela hospicem, který nese jméno sv. Jana N. Neumanna.
Je to jeho rodný dům, který je dnes naplněn modlitbami a bolestmi mnohých. Kde Pán
projevil už tolik milosrdenství...Syn Dominik zde pracoval jako ošetřovatel několik
měsíců před svým nástupem do teologického konviktu. Za tuto zkušenost jsme spolu
s ním byli všichni vděční.
V sobotu 4. září bylo jáhenské svěcení v Č. Budějovicích. Zaparkovali jsme na
Senovážném náměstí a šli podél Biskupského gymnázia, které nese rovněž jméno sv.
Jana Nepomuka Neumanna. V duchu se mi vybavila píseň z prachatické pouti a při ní
jsem prosila za všechny studenty. V katedrále jsem našla místo k sezení v kapli s Nejsvětější svátostí a když jsem zvedla oči, uvítal mne krásným pohledem sv. Jan na nově
instalovaném obraze k jeho 200. výročí narození.
Pane, díky za život a příklad tohoto skvělého muže!
Bohumila Ettlerová, Třeboň
Chcete se i vy s námi podělit kým je pro vás sv. Jan N. Neumann? Zašlete svou odpověď na e-mailovou
schránku casopisjp@seznam.cz nebo zaneste do farní kanceláře v Prachaticích.

SLOVO MINISTRANTŮM
KOLIK ANDĚLŮ SE VEJDE DO KOSTELA?

K

dysi ve středověku přemýšleli teologové o otázce podobného znění: „Kolik andělů
se vejde na špičku jehly?“ Možná ti to může připadat jako otázka dost zvláštní, až
směšná. Ano, kdysi jsem zažil pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordů o to, kolik
12

lidí se vejde do dutiny staré lípy. Ale stavět lidi, natož anděly na
špičku jehly: to je divná představa. Ale ono v tomto tázání šlo
nikoliv o „akrobatické kousky“ andělů, ale o poměr hmotného vůči
nehmotnému, viditelného vůči neviditelnému, o poměr věcí tělesných a duchovních.
roč o tom mluvím? Protože koncem září a na začátku října si
anděly připomínáme v liturgickém (= bohoslužebném) slavení. Připomínáme si anděly se speciálními úkoly, Michaela, Gabriela a Rafaela (jaké měli speciální úkoly, to si můžeš vyčíst v Bibli,
nebo se na to zeptej někoho z rodičů či přátel). A připomínáme si
své anděly strážné, kteří nás mají, tak říkajíc, na starost.
tak není od věci si připomenout také to, jakým způsobem
jsou zapojeni andělé do každé mše svaté. Prvním okamžikem, kdy si uvědomujeme jejich přítomnost, je okamžik vyznání hříchů. Voláme anděly
jako pomocníky, kteří mají vyprošovat Boží milosrdenství a odpuštění: Vyznávám se ….
Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry,
abyste se za mě u Boha přimlouvali.
elmi důležitým okamžikem je také okamžik před proměňováním. Kněz zakončuje
prefaci (Boží chválu) tím, že připomíná spojení s tím, co se děje v nebi: A proto
společně s anděly a se všemi svatými hlásáme tvou slávu a voláme: Svatý, svatý, svatý,..
pokud kněz vybere tzv. První eucharistickou modlitbu, ještě zde zveme andělské
bytosti do našeho společenství: Přikaž svému svatému andělu, ať ji (tuto oběť) přenese na tvůj nebeský oltář před tvář tvé božské velebnosti.
edy: spolu s námi v kostele při slavení mše svaté jsou přítomni i andělé. Každý zde
má svého osobního anděla strážného a určitě jsou přítomni ještě další, kteří se chtějí
spolu s námi účastnit Boží oslavy. Ale myslím, přestože je jich veliké množství, že se určitě kvůli tomu necítíš nikterak stísněně. Andělů se vejde do kostela nepočítaně. Vždyť
jsou to bytosti, které nejsou prostorem nikterak omezené.
Petr Hovorka
Archandělé
Gabriel
Rafael
Michael
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PUTOVÁNÍ SE SV. JAKUBEM
Z PUENTE LA REINA DO ESTELLY
eka Arga pramení v podhůří Pyrenejí, protéká Pamplonou, nedaleko Villafranca se

Ř vlévá do Aragónu a spolu s ním do Ebra. Protože teče od severu na jih, protíná

svatojakubskou poutní cestu. I když není ani zdaleka tak mohutná jako Garonne v jižní
Francii, pro raně středověkého poutníka přesto znamenala vážnou překážku. V 11. století, kdy především díky snahám clunyjských benediktinů došlo k velkému rozkvětu
poutí do Santiaga, nechala jedna z navarrských královen přes ni postavit kamenný most.
Někteří se domnívají, že to byla Doña Mayor, manželka Sancha III. Velikého
(1000–1035), jiní říkají, že až její snacha Doña Estefanía, manželka Dona Garcíi
z Nájery (1035–1054). Ať tak či tak: mostu se dodnes říká „královnin“ (Puenta la Reina).
Patří k nejvýznamnějším bodům celé
pouti. Na něm se setkávají trasy
vedoucí od severovýchodu, z Francie,
a pokračují dál společně. Pět románských oblouků se elegantně klene nad
hladinou řeky. Na mostě v malé
kapličce stávala socha Panny Marie
z Le Puy (jednoho z výchozích míst
pouti ve Francii), nazývaná také Panna
Maria – Txori. Podle staré pověsti čas
od času přilétal ptáček (baskicky:
Puenta la Reina
txori), smočil si křídla ve vodě a umyl
jimi tvář Madony. Před zástupy přihlížejících to opakoval tak dlouho, dokud nebyla
úplně čistá. Pak zmizel. Jeho nepředvídatelný návrat byl vždy považován za dobré
znamení. Když byla pro sochu na předmostí zbudována nová
kaple, už se neobjevil.
Na začátku 12. století vznikla podél cesty vedoucí k mostu
osada, dnešní městečko Puente la Reina. V roce 1142 se v ní usadili templáři a postavili kostel Santa María de la Huertas. Dnes se
nazývá Iglesia del Crucifijo (kostel Ukřižovaného). Uchovává se
v něm totiž zvláštní gotický kříž se šikmými příčnými rameny ve
tvaru písmene Y. Kristus na něm má zmučený obličej a ruce protažené vahou mrtvého těla. Prý ho ve 14. století přinesl neznámý
poutník až z Německa. Hlavní kostel je zasvěcen – jak jinak –
svatému Jakubovi. Před vchodem stojí pozlacená socha, zpodobňující světce jako poutníka.
Od mostu dál se poutní cesta odedávna nazývá Iter francorum
(Camino francés; česky: Francouzská cesta). Do Santiaga je to
ještě 703 kilometrů.
Poutník míjí jednu starobylou vesnici za druhou. Jsou plné
výstavných baskických domů, mnohé z nich mají nad vchodem
erb, jsou to skutečné zámečky. Tady byl asi každý hidalgo (šlech14

San Pedro de la Rua v Estelle

tic). Cesta vede zvlněnou krajinou podél olivových hájů, vinic a mandloní. Na jednom
z pahorků stojí středověké městečko Cirauqui. Baskicky to znamená Zmijí hnízdo. To
není pro pěšího poutníka příliš povzbudivé. Ale připomene mu to, že si ve vyprahlé
krajině musí pořád dávat bedlivý pozor. V městečku stojí krásný románský kostel
s maurskými vlivy, ozdobený na průčelí sochami andělů. Za hradbami jsou zbytky staré
dlážděné římské silnice. Je to zvláštní pocit kráčet po stejných kamenech, po kterých
pochodovaly už římské legie. Dokonce je tam i neporušený most z antických dob!
Bohužel, další část této památky je pohřbena pod moderní komunikací.
Po dalších několika kilometrech už na poutníka čeká Estella. Stála tam už v dobách starých Římanů. Tehdy se jmenovala Gebalda. Baskové ji nazývají Lizarra. Jméno Estella
je zkrácená forma kastilského slova estrella – hvězda. V roce 1085 tu prý pastýři, upozorněni deštěm hvězd (asi nějakým meteorickým rojem) objevili zázračnou sochu Panny
Marie z Puy. Ta nyní z baziliky, kterou pro ni postavili, shlíží na město a střeží ho.
Nejstarší – jižní – část města leží na pravém břehu řeky Ega. Je tak krásná, že si vysloužila přízvisko Toledo severu. Vystavěli ji Frankové, které tam usadil král Sancho Ramirez I. po roce 1090. Zbohatli z obchodu s poutníky a mohli si dovolit
budovat nádherné paláce a kostely. Nejpozoruhodnějším z nich je kostel
San Pedro de la Rúa. Ukrývá ve svých zdech vzácnou relikvii, kost z těla
sv. apoštola Ondřeje, který zemřel mučednickou smrtí v Řecku, ve městě
Patras na Peloponésu. Jak se tam dostala? Mezi těmi, kdo se vydali na
pouť do Santiaga, byl prý (kolem roku 1270) také biskup z Patrasu. Šel
sám, nepoznán. V Estelle onemocněl a zemřel. Pohřbili ho jako neznámého poutníka v tichu kláštera San Petro de la Rúa. V noci po pohřbu si
hrobník všiml zvláštní záře, vycházející z jeho hrobu. Když se to opakovalo i následující noc, tělo vyzdvihli a objevili pod jeho oděvem schránku se vzácným ostatkem.
Také v Estelle je starobylý románský
most. Na rozdíl od toho v Puenta la
Reina má jen jeden vysoký oblouk. Po
něm se poutník dostane do nedalekého
kláštera Irache, založeného snad už
Vizigóty. Najde tam nejen nocleh
v klášterním špitále, ale i zvláštní, jinde
nevídanou, službu: na zdi kláštera jsou
dva kohoutky. Z jednoho teče dobrá
pramenitá voda a z druhého dobré
červené víno! Nápis u nich vybízí:
„Poutníku, chceš-li dospět do Santiaga
silný a spokojený, napij se toho skvělého vína a připij nám na štěstí.“ Služba
funguje dodnes a dá se snadno zneužít.
Je proto dokladem důvěry, jakou mají
vinaři k poutníkům.
P. Pavel Liška
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V sobotu 4. září 2010 jsem čekal na Honzu Šrámka
v půl čtvrté před domem. Už od začátku nás provázely komplikace, nešla nastartovat škodovka. Nabídl
jsem Honzovi, že ho roztlačím, nechtěl. Nakonec ji
za pět minut nastartoval. Poté jsme se ještě stavili pro
Peťu a už jsme ujížděli do Chrobol ke kostelu. Měli
jsme zpoždění, byli jsme tam za deset čtyři. Do kaple
jsme běželi sprintem, naštěstí to nebylo daleko.
Vzhledem k tomu, že jsme spěchali, tak jsme to museli vzít zkratkou přes rozbahněný
kopec. Určitě si dokážete představit moji radost a nadšení, když jsem spatřil mamku, jak
se na mě výhružně kouká. Pak mi to došlo, měl jsem na zádech kytaru a zraněné koleno.
Mamka říkala, že kdybych spadnul, tak mě asi přerazí. Naštěstí vše dopadlo dobře. Byl
jsem překvapen, že přijelo na pouť hodně původních německých obyvatel. Zahráli jsme
bez obtíží a adorace byla pěkná. Zvláště nás rozesmálo to, že jsem se na konci adorace
snažil překládat, co povídá náš německý bratr.
Mrzelo mě, že jsem si s
nimi nemohl pohovořit,
protože jsem si se svojí
němčinou netroufl a nebyl tam žádný překladatel. Kaple byla moc
hezky vyzdobena. Bylo to moc hezké odpoledne.
Martin Vanáč

STAVEBNÍ TECHNIK

PŘEDSTAVUJEME

Přestože navrácení církevního majetku je v nedohlednu, i tak je o co se
starat. Kostely, fary, další nemovitosti i pozemky. A tak je při vikariátu
vedle duchovních i člověk, který se o církevní statky stará z trochu jiné
strany. Stavební technik.
František Hamberger ze Lhenic měl na počátku devadesátých let
soukromou stavební firmu, a tak byl požádán o pomoc při opravách
kostela sv. Jakuba. Bylo třeba připravit, zajistit a pak dozorovat celou
tuto akci včetně výběru vhodné firmy.
V té době již byly v ostatních vikariátech naší diecéze pozice staveních techniků postupně obsazované, a tak i on začal v souběhu s řízením své firmy vykonávat tuto funkci na
částečný úvazek. Protože potřeba prací ve vikariátu narůstala, od r.1998 přešel na plný
pracovní úvazek.
Zpočátku musel řešit jen ty nejnutnější stavební opravy. Dnes však spadají do jeho
kompetence i opravy movitých kulturních památek, většinou ve spolupráci s příslušnými
památkovými úřady, a také např. zabezpečování historických objektů elektronickými
nebo mechanickými systémy.
Většina farností má ve svém majetku i pozemky a budovy, které nevyužívá pro duchovní
správu, a tak ve spolupráci se správci farností připravuje
stavební technik podklady pro jejich pronájem příp.
prodej. Do nástupu vikariátní účetní měl na
starosti i daňová přiznání z nemovitostí a převodů. Řeší také různé náhlé živelné události,
jedná s mnoha úřady, ať již s obecními, městskými, Krajským, Pozemkovým, Katastrálním, s Památkovým ústavem či s Ministerstvem kultury a různými fondy. Jeho
široké pole působnosti odpovídá
rozlohou původnímu prachatickému okresu.
Značnou část úsilí stavebních
techniků však odčerpávají také
administrativní úkony pro orgány
státní správy i biskupství. A jak
ubývá kněží a stávajícím se
zvětšují obvody jejich správy,
přibývají požadavky na stavební
techniky.
JP

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
P. ELIAS VELLA:
DÉMONY VYHÁNĚJTE
Jde o záznam přednášek, jejichž autor je
přednesl při své návštěvě v ČR před 17 lety.
I přes tento časový odstup neztratil jejich
obsah nic ze své aktuálnosti. P. Elias Vella dřív sám nevěřil v existenci ďábla jako osoby
a v tomto duchu vyučoval své studenty. Dnes má za sebou dlouholetou praxi ve službě
exorcisty a jeho přednášky jsou podloženy osobní zkušeností.
Jsme upozorněni na přístupové cesty ďábla: hřích, vnitřní zranění a okultismus. Právě
okultismus je podrobněji probrán. Je třeba mít se na pozoru, protože není snadné rozlišit,
co je okultní. Může se to tvářit nevinně, ale ty následky (muchomůrka zelená taky dobře
vypadá i chutná!). Nestačí vidět u nějakého mága nebo léčitele kříž na zdi. On třeba
neví, co dělá, ale dobrý úmysl sám o sobě nestačí. Neodsuzujeme tyto lidi, ale neschvalujeme jejich jednání.
Některé pasáže zde uvedené mohou působit jako slovo do pranice. Třeba to, jakým
způsobem je zde hodnocena jóga. Tu mnozí považují za nevinný tělocvik a případná
varování odrazí slovy „Co proti tomu máš?“ Myslím, že tato otázka je řádně zodpovězena. Autor měl příležitost provádět exorcismus u něch, kdo se několik let intenzivně
zabývali jógou.
Kdyby zůstalo jen u těchto temných skutečností, bylo by to deprimující. Bohu díky,
existuje východisko: modlitba za vysvobození. A nezanedbávejme prevenci (řádné
poučení a prosba o Ducha svatého).
Romana Bilderová
(Vydalo v r. 1994 Křesťanské informační středisko, Na honech 111/4932, 760 05 Zlín.)

P. Elias Vella, OFM Conv, pochází
z Malty. Noviciát prožil v Assisi, později
se stal představeným františkánů na
Maltě. Několik roků vyučoval dogmatiku
v kněžském semináři a nyní zastává již
několik let z pověření svého biskupa
úřad exorcisty. Otec Elias je rovněž
žádaným exercitátorem na Maltě i v zahraničí. Kromě toho často pořádá
semináře na téma okultismu, vnitřního
uzdravování a služby osvobozování
v různých zemích světa.
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ZÁBLATÍ

KOSTELY NAŠEHO VIKARIÁTU

Osada je prvně zmiňována v roce 1337, a to v souvislosti
s prodejem zdejších zlatých dolů a rýžoviště. Dvoulodní kostel
Umučení Jana Křtitele pochází z poloviny 14. století a roku
1359 již měl i vlastní faru.V té době patřilo Záblatí k panství
hradu Hus a z pohledu církve to nebyla rozhodně radostná
doba. Majitel hradu Zikmund Huller, milec krále Václava IV.,
byl naplněn neskutečnou záští
vůči duchovenstvu. Organizoval četné
výpady na církevní majetek v okolí a zajal
mimo jiné tři duchovní, z nichž prvního
dal upálit, druhého stít a třetího posléze
utopit. Arcibiskup ho proto prohlásil za
„největšího nepřítele Boha i církve katolické, za prodlouženou ruku ďáblovu a
posla Antikristova“. Král však naopak
Hullera zahrnul přízní ještě vyšší a v roce
1400 povýšil Záblatí na město, majitele
panství učinil pak svým královským rádcem a podkomořím. Po odhalení falešné kvitance byl však Huller nakonec zadržen a téhož dne roku 1405 sťat.
V 16. století se v Záblatí rozšířilo nekatolické vyznání. V roce 1592 zde působil kněz
jménem Germania, který je pravděpodobně totožný s knězem Germanem Eberlem, jenž
je uváděn v Záblatí v roce 1595. Tehdy žilo na farní osadě 300 katolíků a stejný počet
podobočích. V roce 1624 sídlil v Záblatí kněz Eliá Frischmut, spravující odtud ještě
katolické fary v Šumavských Hošticích, Vimperku, Volarech a ve Zbytinách.
Kostel Umučení sv. Jana Křtitele byl roku 1725 vydlážděn kamennými plotnami a
v letech 1729 až 1733 k němu byla přistavěna kaple zasvěcená Janu Nepomukovi. Na
kostele lze pozorovat tři stavební etapy. Z doby svého založení si zachoval
presbytář, pěti stranami osmihranu
uzavřenou a do dvou křížů sklenutou
sakristii, hlavní zdivo lodi, původně
opatřené trámovým stropem, a v jejím
rohu umístěnou věž. Okosená,
vyžlábkovaná žebra se v presbytáři
opírají o osmihranné hrotité konsoly a
spojují se ve dvou hladkých svornících. Podobné formy lze spatřit i v
sakristii. Do štítu vybíhající sanktuář
je v presbytáři zbaven římsování, a
tak se zde zachovala pouze ozdoba lilie ve štítě. V prodloužení sanktuáře je v sakristii
sanktuář druhý, jehož štítek je po straně zdoben jednoduchými okrasami. Triumfální
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oblouk je neprofilovaný, lomeně sklenutý a tři okna v závěru
presbytáře si zachovala starou gotickou kružbu. Z počátku
kostela pochází i stará kamenná křtitelnice.
Z druhé, pozdně gotické etapy pochází síťová klenba opírající
se o věž a o dva válcové štíhlé sloupy, které dělí kostel na dvě
stejně vysoké lodě. Na rozdíl
od klenby presbytáře, kde je
použit kámen, je klenba lodí
z cihel. Do téže doby spadá
přestavba horní části věže se
sdruženými gotickými okny
na všech čtyřech stranách
nejvyššího patra i dvoje ka-

menné věřeje mezi věží a půdou. Pozdně gotické jsou
rovněž veřeje mezi presbytáří
a sakristií, sloupek na almuž-
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ny, kropenka zazděná zvenčí u jižního
vchodu do lodi, či kamenná mensa hlavního oltáře.
Třetí doba je zastoupena kaplí Sv. Jana
Nepomuckého, sklenutou plochou kopulí
a přistavěnou k presbytáři z jižní strany,
a zvětšení kůru. Roku 1659 byl zakoupen
tabernákl a o pět let později zhotovil Vavřinec Khümiller nový
oltář, z něhož se zachovalo velice málo a větší část pochází z 18.
a 19. století. Velký oltářní realistický obraz Stětí sv. Jana Křtitele,
namalovaný Felixem Faberou roku 1829, byl v roce 1910 nahrazen
novým, tentokrát od malíře Maschke z Rychnova u Jablonné. Současně byl oltář nově doplněn starým nástavcem s obrazem sv. Jana Křt. s letopočtem
1759 a nečitelným podpisem. Postranní oltáře jsou zasvěceny sv. Janu Paduánskému
a sv. Janu Nepomukovi s nesignovaným obrazem sv. Rodiny a podobiznou sv. Anny,
pravděpodobně z dílny Petra Brandla. Kazatelna je dílem českokrumlovského řezbáře
L. Schönbauera a autorem dnešních varhan je František Lorenz Richter z Freistadtu a pocházejí z roku 1773.
V kostele se dochovaly pozdně gotické malby z 80. let 14. století, znázornující
výjevy "Christologického cyklu", které byly v roce 1973 restaurovány. Oltář v kapli

pochází z roku 1859 a je dílem Václava Kindermenna a volarského řezbáře Engelberta Rittera.
Ve věži bývaly před první světovou válkou tři
zvony, přičemž největší, pocházející z roku 1627,
byl zavěšen ve spodním dodatečně upraveném
patře věže a dva zbývající ve třetím, zvonovém
patře. Dnes je ve věži pouze malý umíráček,
který je navíc puklý. Zvonění tak obstarává malý
zvonek v sanktusu.
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Přestože se u kostela uvádí pouze jedna kaple, jsou zde ve skutečnosti dvě. Vedle té
barokní ještě původní kaple, která buď vznikla současně s kostelem, nebo byla dokonce
starší a kostel k ní byl přistavěn. Později
sloužila jako sakristie. V letech 1995–99
proběhla zatím poslední větší oprava, při které
dostal kostel novou střechu a fasádu, byly
restaurovány oltáře včetně soch a obrazů a nově
odkryté nástěnné malby na severní stěně
dvoulodí. Současně došlo i k vybavení sakristie
tak, aby mohla sloužit jako zimní kaple. Projekt

interiéru nově zřízené kaple vypracovala Ing. Arch.
Zdena Vorlová. Nástěnné malby v presbytáři restauroval
ak. mal. Jiří Čech, obrazy paní ak. mal. Eva Kolmanová
a oltáře restaurátorské ateliéry pana Bc. Břetislava Kafky
v Červeném Kostelci. Vitráž do kaple vyrobil podle
návrhu Ing. arch. Vorlové pan Milan Šanda – výtvarná řemesla Praha.
Před kostelem stojí kamenný kříž s litinovým
korpusem, který je datován letopočtem 1876.
Součástí komplexu je i fara (č.p. 38), která se
nachází přes ulici naproti kostelu. Jde o původně pozdně
gotickou budovu, patrně z 15. či ranného 16. století. V těsné blízkosti nedalekých bývalých lázní Dobrá Voda se nachází mariánská poutní kaple z roku 1756, na kterou
navazuje nedávno zrekonstruovaná křížová cesta.
JP
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P. František Hobizal, Budějovické nálady
Druhý díl z publikace Budějovická trilogie
jako čtení na pokračování
pro časopis Sv. Jan Prachatický
čtenářům věnuje Karmelitánské nakladatelství

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
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 nálady. 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.
7.00 hod. Piaristické náměstí
Obklopeno památnými budovami, sevřeno v malý, ale překrásný
prostor dřímá rozkošné Piaristické náměstí. Ó ne, jenom náměstíčko!
Bývalý hřbitov, nyní tržiště, pamatuje již hodně událostí od té doby, co
zde král Přemysl Otakar II. kázal stavět klášter Panny Marie a královské
město.
Chloubou náměstíčka je štíhlá gotika klášterního chrámu. A chrám si
je vědom své důstojnosti. Vystupuje svým presbyteriem hluboko do
náměstíčka, jako by říkal: „Já si mohu všechno dovolit, takovému ctihodnému kmetu, jako jsem já, se všechno dovoluje.“ Za chrámem vykukuje rozveselená Bílá věž s celým shlukem bývalých klášterních budov.
Je jako dobře naladěná vyšperkovaná panička, podobná těm, které za
malou chvilinku přijdou. Také stará zbrojnice s lebkami zlosynů se
dobře vyspala do svěžího jitra, a proto zakrývá vždy pochmurnou hra25

dební baštu, jež je pořád na vartě, pořád něco střeží, ačkoliv už dávno
nemá co. A právě z té její tvrdošíjné služby jde strach a hrůza, dokonce
větší než z pověstmi opředené žáby a draka.
Ostatní budovy kolem Piaristického náměstí jsou také starobylé,
v čele s hospodou „Na růžku“. Náměstí jako by ani nepatřilo do souhrnu
města. Je z jiného světa, přestože stará Česká ulice se svým podloubím
či nedaleké velké náměstí mají také hodně půvabů.
Z chrámu doznívá hra varhan, již brzy se vyrojí návštěvníci nejrannější mše svaté ve městě: „šesté“. Náměstíčko již také není pusté, po stáncích se rozkládá prvé zboží, babky rozbalují rance, šátky a tašky, připravují se na tržbu a jak už to musí být, ustavičně mezi sebou brebentí,
tolik si toho musí přece povědít ženská od Hosína s babkou od Plava.
Hodiny na Bílé věži odbíjejí sedmou. Tady jsou pány, tento prostor
suverénně ovládají, a nic nedbají, že od náměstí jim do toho cinkají
hodiny radnice a ještě silnější cimbály Černé věže, která má všude jinde
a za všech jiných okolností prim. Trousí se první návštěvnice, mnohé
nevyspalé, nalehko oblečené, ale chtivé, co je k vidění, co ke koupení.
Stánky vábí. Je zde leccos. Čerstvá zelenina všeho druhu, čerstvé ovoce,
tvaroh, máslo, vejce a všechno možné. Slovačky v krátkých sukních
otevírají pytlíky s kořením… mhm, mhm, jak to voní, zázvor, nové koření, bobkový list, květ muškátový, hřebíček, skořice, pepř a paprika,
prostě celé kořenářství v malém. Ale vrcholem zájmu jsou nyní v sezóně
přece jen houbové báby. Jak krásně voní lesem, pasekou, jehličím třeba
hříbky od Doudleb, lišky z Hamerských lesů, kojzárky od Lišova, podmáselníky z Komářic, vojáčky a syrovinky odněkud za Hosínem – a další
druhy hub ze všech stran Budějovic. To je pozdrav kouzelného okolí,
které vkročilo do bran města, sem na to malé náměstíčko, plné slunce,
kouzla a pohody domova – a nabízí zde své plody. Spolu s houbami jsou
zde maliny, ostružiny, borůvky, brusinky, šípky, jahody a všechno, co
les a příroda dávají.
K řádnému nákupu ovšem patří smlouvání. A tak je slyšet ze všech
stran dohadování, někdy mírnější, někdy ostřejší, někdy dopadne dobře,
někdy zle, jak už život jde. Ale koneckonců i náměstí ztichne a krom
kluků či náhodných chodců neruší už nikdo jeho poklidný, starobylý
ráz.
8.00 hod. Vůně chrámů
Paničky si už povětšinou nakoupily a míří k zdrojům duchovním.
Nejbližší je mariánský klášterní chrám. Vysoká štíhlá gotika vyjadřuje
vznešenost a ladnost. Křížová chodba disponuje člověka pro krásu vnitřku, jako by slibovala: „Počkej, tady je to krásné, a uvnitř je to odlesk
nebes…“ Kružba ve dvou oknech křížového ambitu kreslí do chodby
roztodivné obrazy slunečních paprsků, mající podobu exotických květů.
Stará křížová chodbo! Cos už viděla lidiček spěchajících do lůna chrámu, kolikráte jsi je vnitřně připravila? Je, mnohdy tak rozervané,
26

uchvátané, chaotické… A chrám sám? Pohádko mládí – jsi už nenávratně za námi – a co zbylo než hezoučké hřejivé vzpomínky?
Poklekáme. Na vyřezávaném oltáři, vsazena ve zlato, trůní Ta, která je
už pět set let ochranitelkou tohoto města – jeho Palladiem. Z deskového
obrazu pod korunkou zírá ubledlá dívčí tvářinka Té, která byla právě
obětována v chrámu jeruzalémském a je si vědoma této chvíle. Úzké ruce
jsou sepjaty k modlitbě… Ona prosí neustále a bude vždycky prosit za
město svěřené Její mateřské péči. Proto býval 21. listopad svátkem
města. Svátek patronky světili všichni bez rozdílu. Vysokými okny stele
nám slunce barvy na cestu z chrámu, ne natrvalo, vždyť se sem neustále
vracíme.
Hlučnými ulicemi dojdeme ke katedrále sv. Mikuláše, budějovickému
„velkému“ kostelu. Je prostorný, vskutku velký, plný jasu a slunce,
pohody a radosti. Není nijak zvláště krásný, ale Budějičáci jej přesto
mají rádi. Katedrála bývala i dějištěm parádních bohoslužeb biskupských. Pan biskup v mitře a s berlou, páni kanovníci a preláti kapituly
ve fialovém hedvábí s hermelínem, kolegium katedrálního kněžstva, zdali
to vše nebyly pomyslné vrcholky našich slavnostně náboženských představ? Taková „desátá“ v katedrále: kapituláři ve štólách, kněz u oltáře a
na kůru zpívají chorál – to vše bylo jiné než v ostatních chrámech. Zvláště milá byla mi ta katedrála pro své zasvěcení svatému Mikuláši, dobrotivému biskupovi, jehož svátek míval pro mne v čase předvánočním
kouzlo největší. Hned za katedrálou je kaple Smrtelných úzkostí Páně,
kaple, do které se jen zachází složit nějaká prosba či starost…
Kostel sv. Anny je žensky útulný, smím-li to takhle nazvat. Jeho
zasvěcení matce P. Marie to samo napovídá. Vstoupil jsi, a hned jako by
tě někdo vzal za ruku, uvedl dovnitř a řekl: „Zde ti bude dobře.“ A bylo to
tak. Snad to byly paže svaté Anny, které zde pohladily duši člověka.
A ty, kostelíku sv. Rodiny, se nestyď, že jsi malý. Býval jsi nám dokonce milý, a nejen ve vánočním čase, kdy jsi byl magnetem všech dětí
města. Sám vstup do tebe je zajímavý. Představuješ Jeruzalém a Golgotu
– a koho by nezajímalo, kde a jak co bylo v Jeruzalémě? Po celý rok,
když jsme do tebe vstupovali, připomínal jsi nám milé Vánoce – svým
zasvěcením i obrazem hlavního oltáře.
Růženecký chrám. Tajuplná předsíň s lurdskou jeskyní a obrazem
ctihodného zakladatele dávala tušit, že i vnitřek bude nevšední. Ten
však předčil očekávání. Ztemnělá prostora plná barev a posvátnosti. Čím
to, že beuronské malby (2) ((2/ Beuronská škola pochází z benediktinského kláštera Beuronu v Bádensku-Württembersku (SRN). Mniši se
tehdy (sedmdesátá léta 19. století) zabývali myšlenkou, jak očistit a
pozvednout církevní umění té doby. Inspiraci nalezli v umění starého
Egypta, Řecka a Asýrie. Malby mají přísné uspořádání – ve středu všeho
je Ježíš Kristus, vše ostatní je mu jakoby podřízeno, tak dovedou působit
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na duši člověka? Snad proto, že vyrostly ze silné, neochvějné víry, lásky i
naděje. Když sem slunce hodí snopečky svých paprsků, má věru co ozářit. Oslavení Beránka Božího. Jeho přesvaté Oběti a Jeho neméně přesvaté Lásky, Hold, daný Mateři Jeho – Panně Marii – to je jen v kostce
náplň interiéru Růžencového kostela, té barevné, kouzelné pohádky,
kam jsem v dětství málokdy přišel, ale přišel-li jsem, vždy na mne kostel
hluboce zapůsobil…
Kostel Božského Srdce Páně je jako šťastné dítě, plný světla, vůně
a čistoty. Naplňuje duši radostí: Srdce Ježíšovo, výhni láskou planoucí –
smiluj se nad námi…
Je tmavých barev a oken, ten kostel našeho dětství, našeho prvního
svatého přijímání – kostel dědice české země sv.Václava, kostel Jirsíkův.
Je tmavý – a přece, když naň vzpomenu, srdce poskočí, rozradostní se,
trochu i posmutní. Vzpomíná blažených chvil dětství? Dozajista. Kostel
sv. Václava byl kostelem školním a studentským a už tím byla dána jeho
náplň. A potom – májové pobožnosti v osm hodin večer! Jak jsme se na
ně těšívali, i na to závěrečné: „Dobrou noc Tobě vinšujem…“ při němž
světýlka oltáře postupně zhasínala, až nakonec svítilo jen to jedno nahoře. V mém srdci také jedno zůstalo svítit: hřejivá památka na tyto chvíle.
Ta mne těší a sílí v době nejhorší.
Vstup do baziliky sv. Petra v Římě je prý ohromující, tak je veliká a
krásná. Podobně na tě zapůsobí svou jednoduchostí a monumentalitou
bazilika sv. Jana. Veliký prostor ovládaný světlem a jasem jako by ukazoval výhody jasu v duši, jako by vyprávěl o velikosti Boží. Všechno
přímočaré, jako je přímočará Prozřetelnost Boží, vše jednoduché, jako je
jednoduchý Všemohoucí Otec nebeský. Bazilika působí na posilnění
vůle: vše je, jak se sám rozhodneš… Bůh s tebou!
Plný kudrlinek a zlata, pln ozvěny mariánských písní je poutní kostel
Matky Boží Bolestné na Dobré Vodě. Dienzenhoferův barok a Reinerova
freska zde vytvořily dílo podivuhodné, jímavé krásy, která dotváří poutnickou idylu svou cennou kulisou. Nad městem, nad vším hlukem,
v kruhu starých stromů nabízí vzácnou věc: klid.
Osmá hodina ranní vytváří jedinečnou možnost jít za vůní chrámů,
jinak většinou přes den zavřených. Vůně budějovických chrámů – i těch,
které jsem nejmenoval: elegantní moderny Sv. Vojtěcha, prostoty
P. Marie Andělské a jiných… Je velmi silná, velmi přitažlivá. Již nepůjdu
ministrovat do kláštera, nepůjdu na poslední Májovou k Sv. Václavu,
nepůjdu na Boží Tělo do katedrály, na půlnoční k Sv. Anně, na jesličky
k Sv. rodině… Či snad přece někdy se mi vrátí tyto chvíle? Budu vděčen
i za drobty těchto svých přání, neboť i ty mne nevýslovně potěší.
– pokračování –
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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 POD JEDLOVOU HOROU
Říkával jsem jim také „dokonale skrytá“. Ač stála přímo u cesty k Jedlové hoře, byla tak
zarostlá křovím, že jsem o nich dlouho nevěděl a i potom jsem je skoro vždy musel
hledat.
Jako v jediných se zachovaly stopy po barevném vnitřku výklenku. Kdysi býval
tmavomodrý. Představuji si, že modř znázorňovala nebeskou klenbu obklopující světce
na vloženém obraze. Snad to mohl být svatý Linhart či Leonard, patron pastevců, když je
kolem tolik krásných pastvin a luk. Je-li má představa správná, pak byla tato nebesa
zdobena zlatými hvězdami.
Jenže není hvězda jako
hvězda; po těch z výklenku
žádné stopy nezůstaly.
Robustní kamenný křížek
na vrcholu božích muk je
dávno uražen, po dvířkách
zbyly jen tři panty. Uvnitř
výklenku visívalo veliké
vosí hnízdo. Přával jsem si,
aby přišla doba, kdy boží
muka zase oživnou, přičemž to nebude jen díky
braboukům a breberkám.
Místo toho v roce 2001
tahle boží muka zmizela.
Usoudil jsem, že je někdo
ukradl, protože nějaký čas
po nich nebylo ani stopy.
Jak se ukázalo, věc se měla
jinak.
Kdosi se je opravdu pokusil
zcizit. Ale při manipulaci
boží muka rozbil a tak je –
poničená – nechal ležet.
Rodina Böhmova obhospodařující okolní pozemky je
našla a rozhodla se je za29

chránit. Böhmovi je znovu sestavili, opravili – a našli pro ně nové místo, u kapličky nad
svým statkem.
Vůbec mi nevadí, že boží muka byla přesazena o pár set kroků vedle. Střeží zde
odbočku k Bobíku a já k nim chodím rád. Jejich zachránci je mají na očích a popravdě
řečeno, nové místo těm kdysi dokonale skrytým božím mukám vyloženě sluší. Kdybych
to nevěděl, hádal bych se, že tu stojí odjakživa.
Obyvatelé volarské kotliny byli chovem mohutných silných volů přímo proslulí. Mnozí
věří, že právě po volařích, tedy sedlácích, kteří chovali voly místo koní, dostalo jméno
celé město.
Pár takových šedobílých krasavců byl chloubou i hospodáře Viléma. Dostal je i s celým hospodářstvím od svého otce loni na podzim, když starý statkář odešel na výminek.
Po posledních sněhových metelicích vtrhlo jaro do kraje pod Jedlovou horou plnou
silou. Tráva rašila před očima a hospodáři se už už nemohli dočkat, až vyrazí se svými
dlouhorohými miláčky orat svá nevelká pole. Blýskali mosazné ozdoby na postrojích,
zatímco děvečky chystaly stuhy k ozdobení zvířat do prvního letošního zápřahu.
Pak se konečně vyčasilo a z vrat roubených dvorců jednoho rána vyjely vyzdobené
volské potahy; Vilémův mezi nimi. Nikdo si tu podívanou nenechal ujít, ale Vilémův
čeledín Honzl vyprovázel svého hospodáře až za město. Pokyny jakoby nevnímal.
„Hej, Honzle, jsi snad hluchý? Vrať se ke své práci!“ zakřičel Vilém o poznání
hlasitěji, aniž tušil, že čeledín by ho nejraději sledoval až na pole. Nedůvtipný mladík
k tomu měl důvod. Nedávno ho Vilém nechal předělat mizerně odvedenou práci a hoch
se rozhodl pomstít. Ráno při strojení volů do zápřahu vsunul zvířatům pod krumpolec
pár ostrých kamínků.
Vilém přičítal neklid a neposlušnost zvířat prvnímu delšímu pobytu na jarním povětří. Ale voli byli s každou brázdou méně a méně ovladatelní. Vilém na ně promlouval,
křičel, až sáhl po biči.
Voli zabrali, jenže pak je drásavá bolest zbavila smyslů. Škubli sebou, strhli pluh do
strany a s divokým bučením se rozběhli dolů strání. Vilém to nečekal, upadl a než se
zvedl, hnala se zvířata nazdařbůh pryč.
Z cesty vstoupila do louky nevelká Honzlova postava. Snad chtěl napravit svůj
skutek, možná se chtěl pochlubit, jak to se zvířaty umí. Splašený potah už ale nevnímal;
bolest z rozedrané kůže pod krumpolci převládla nad povely hospodáře i křikem čeledína. Kdoví, zda si hocha, co jim vskočil do cesty, vůbec všimli. Jejich podkůvky zacvakaly po Honzlově těle a náraz pluhu už nebožák nevnímal.
Až o strom zaklesnutý pluh a přetržené řemeny zastavily zvířata v běhu. Mosazné
ozdoby a pentle spadly do vlhké trávy, zatímco voli se začali pást opodál, jako by se nic,
ale dočista nic nestalo.
To místo vypadá docela stejně jako kdysi. Dobytek se pase na lukách mezi Bobíkem
a Jedlovou horou a ne každý si všimne božích muk u cesty, stojících na místě Honzlova
skonu. Kdoví, zda hospodáře, který je tam dal v upomínku vztyčit, kdy napadlo, co vše
jeho čeledína k marnému hrdinství přivedlo.
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Bazilika – odvozuje se od královských paláců v Persii a byla to původně audienční síň
králů. Od 4.století se termín bazilika používá pro starobylé křesťanské chrámy, které
mají podélný půdorys s nejméně třemi loděmi, oddělenými navzájem sloupovím.
Kostely se staly bazilikami tak, že jim byl tento čestný titul udělen. Nejznámějšími
bazilikami jsou čtyři největší chrámy v Římě, a to Sv.Jan v Lateránu, Santa Maria
Maggiore, Sv. Petr ve Vatikánu a Sv. Pavel za Hradbami.
Baptisterium – označuje zvláštní budovu připojenou k bazilice, určenou k udílení křtu.
Důvodem oddělení budovy byla skutečnost, že novokřtěnci bývali vpouštěni do
kostela až po křtu. Baptisteria měla většinou půdorys ve tvaru pěti-, šesti- nebo
osmiúhelníku, někdy bývala i kruhová nebo ve tvaru řeckého kříže. Od 13. století se
začalo křtít přímo v kostele samém a křtitelnice byla umísťována do boční kaple
blízko vchodu do kostela.
Beatifikace – akt, kterým papež svolí, aby byl nějaký služebník Boží prohlášen za
blahoslaveného. Beatifikace se provádí po kanonickém procesu, který se týká ctností
a pravosti zázraků.

Zdeňka Kosmatová: Pletu, pletu, pletu…
Kde jsi, moje klubíčko? Sedám si k pletení. Beru do ruky jehlice a říkám si: Už jsem tu zas, moje
klubíčko. Pletu, a jak se odvíjí nit z klubíčka, tak se odvíjí myšlenky. Někdy jsou dost obyčejné –
teď udělám alespoň deset centimetrů a pak musím jít dělat jinou práci. A někdy si k tomu mému
pletení sednu a mé myšlenky letí až třeba do Honolulu a na Molokai k otci Damianovi. Trochu si
ho připomínám, tak trochu ho srovnávám s naším Janem Neumannem a posláním jich obou
v cizině. Jistě měl otec Damian velkou lásku ke svým malomocným, stejně jako svatý Jan Neumann ke svým farníkům i dětem. A tak si myslím, že i naše ženy přispívají svým pletením
obvazů pro malomocné třeba jen trošičku ke zmírnění bolestí všech nemocných už tím, že do
obvazů zároveň vplétají lásku a ochotu jim pomáhat.. Proto děkuji všem, kteří se na této pomoci
podílejí, a i těm, kteří přispívají penězi.
A tak se dál odvíjej, klubíčko, ať přibývá ten potřebný bílý pruh pletený s láskou. Někdy si sednu
s pletením k televizi Noe, to si pak musím dát brýle na špičku nosu, abych viděla to i to. Horší je,
když uteče očko. Než ho dohoním, ztratím hodně času… Ale někdy pletu a myslím na to, že bude
mít někdo tou mou prací ovázané ruce nebo nohy, a tak mne ta práce hřeje u srdce a dělám ji
ráda. Pomáhá mi to, když vím, že moje námaha není marná, a i mé myšlenky se u té jednotvárné
práce zklidňují. Někdy mi připadá, že mi to jde nějak pomalu.Ale asi je to tak dobře, vždyť to
nejsou žádné závody s časem.
A tak prosím svatého Jana a svatého Damiana, aby se nám tato práce dařila. A všem pletařkám
přeji, aby měly radost z pletení a kromě zdraví, klidu a pokoje jim též přeji, aby jim neutíkala očka.
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Publikace Ktiš 1310–2010
V tomto roce si obec Ktiš připomněla 700. výročí první písemné zmínky, která je
zároveň nejstarší dochovanou zprávou o místním kostele a o farnosti. Při této příležitosti
vydala ve spolupráci s Prachatickým muzeem a za finanční podpory Ministerstva kultury
ČR obsažný sborník, na jehož vzniku se podílela celá řada autorů pod vedením ředitele
zmíněného muzea Mgr. Pavla Fencla. Příspěvky jsou rozděleny do tří oddílů, které
přibližují přírodní poměry oblasti, Ktišsko od prvních písemných zpráv do roku 1945 a
Obec Ktiš a její současné osady po roce 1945. Kniha, provázená bohatou obrazovou
dokumentací, vykresluje pestrý obraz z historie i současného života obce a jejího okolí
včetně školství, spolkové i hospodářské činnosti. Samostatné kapitoly jsou věnovány též
dějinám ktišské duchovní správy, sakrálním památkám na území farnosti, Diecéznímu
centru života mládeže sv. Floriána, které zde v upraveném objektu někdejší fary působí
od r. 1995, či spolku pro zachování historie a tradic Bartoloměj – Ktiš (zal. 2008), na
jehož internetových stránkách lze vyhledat mnohé užitečné informace i fotografie
z letošních oslav. Obec Ktiš si k svému výročí nadělila hezký dárek. Hodnota zde shromážděných údajů bude s ubíhajícími lety dále stoupat.
Sp.

FARNÍ CHARITA PRACHATICE
Rádi bychom Vás seznámili s našimi projekty a akcemi, které realizujeme.
Farní charita Prachatice se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci.
Většina společnosti tyto lidi nazývá „osoby sociálně vyloučené“, ale myslím si, že tento název je
velmi nepřesný a vymezuje jednotlivé lidi na okraj společnosti. Pro mne jsou to lidé, kteří se dostali
do situace, se kterou si nevědí rady a nemají dostatek informací či dostatek síly ji svépomocně vyřešit.
Každý z nás se každodenně dostáváme do nových situací a jen my sami víme, jak je mnohdy
náročné nalézt správné řešení, a to nemluvím o odvaze jít a začít konat. Mnohdy jsem si v těchto
případech říkala, jak bych byla ráda za někoho, kdo by mi pomohl. Co tedy dělají všichni ti lidé, kteří
v charitě pracují?
Farní charita Prachatice má celkem 17 zaměstnanců, z toho 5 brigádníků. Provozujeme Charitní
domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi (Slunečná 1135, Prachatice), Dům sv. Petra pro muže
(Záblatí 38), Most naděje (Vodňanská 7, Prachatice), Charitní šatník (Nemocniční 204, Prachatice),
Agenturní zaměstnávání (Záblatí 38). Navíc zprostředkováváme potravinovou pomoc a pro rodiny
s dětmi i hygienickou pomoc prostřednictvím projektu Duhová bublina. Již od roku 2001 pořádáme
Tříkrálovou sbírku. V čase povodní pracujeme v terénu a poskytujeme podporu v rámci povodňové
aktivity.
Jednotlivé projekty a zařízení mají užší a mnohdy i specifickou náplň, dovolte nám jednotlivé
projekty v rámci tohoto sloupku postupně představit. V příštím čísle bychom Vás chtěli seznámit
s Tříkrálovou sbírkou, která naplno propukne ve svátečním období a samozřejmě na začátku ledna.
Mgr. Michaela Veselá,ředitelka Farní charity Prachatice
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STALO SE
8. září jsme oslavovali kulaté narozeniny našeho
vikariátního kněze P. Jana Janouška. Jak jinak
takové jubileum než mší svatou? Otec Jan vypadal opravdu slavnostně a my ostatní, kteří ho
máme rádi, mu přejeme ještě hodně sil do dalších
let. No, ať jich je, jak řekl pan vikář: „Ještě o stovku víc“.
VP

Rodáci
Tak jsme měli pěknou akci ve Vimperku.
11. září 2010 přijeli do města rodáci z Německa. Musím se přiznat, tihle lidi mi
připadali jako nafoukaní Němci. A když
jsem je dozvěděla, že mě čeká v sobotu
od 12.00 do 16.00 vartovat v kostele
kvůli nim, nebyla jsem nadšená. Pak se
začali trousit. Byli oblečení stejně jako
já - žádné značky. Najednou mě napadlo, že jsou nám podobní. Pro ně je
tohle město možná bližší než pro mě.
Mají tady totiž svoje kořeny. A tak jsem
se k nim vrhla a svou hodně lámanou
němčinou zkoušela mluvit. A ejhle, oni
byli vstřícní. Znali tohoo kostele mnohem víc než já, muži tu ministrovali.
Vida, ledy povolily.
Viki Předotová
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Fatimský den 13. červenec 2010
Na přání vyléčené věřící seniorky vznikl nápad podniknout pouť ke kapli Panny
Marie „Na železném plotu“ v Haidmühle.
Připravit si svačinu, sednout do vlaku a odjet na hranice. Pěšky přejít do
Německa ke kapli P. Marie, když hlásí tropické vedro 36–38° C, bouřky a
přívalové deště, chce odvahu. Dostala jsem také strach. Ne o sebe, ale o lidi,
které jsem pozvala. V noci byla bouřka, nespala jsem. Rozhodla jsem se, že
nikam nepojedeme. Ráno jsme byli na nádraží všichni. Bylo horko, ale mračna
zakryla slunce. Prostě nádherný den.
Naše pouť vyšla na 13. červenec (Fatimský den). Začali jsme návštěvu v kapli modlitbou růžence. Do každého desátku jsme vložili určitou prosbu. Proseb bylo více, museli jsme desátky přidat.
V kapli je bodové světlo, které se při vstupu rozsvítí. Po chvíli zhasne a je v kapli šero. Příjemné
prostředí k upřímné modlitbě. Při třetím desátku se kaple rozsvítila a já prožila emoční šok. Pannu
Marii jsem viděla zvětšenou, jak se na nás usmívá a jakoby všechny objímá. Z jejího pohledu
vyzařovala veliká něha a radost. Pochopila jsem, že je ráda, když se modlíme růženec společně.
Světlo stále svítilo, tak jsem se šla podívat, kdo je venku. Stál tam mladý tatínek, měl s sebou asi
čtyřletého kloučka. Ten se bál vstoupit dovnitř. Otec ho zvedl do náruče, objal ho, ale díte jen kroutilo
hlavou, že dovnitř nechce.Vrátila jsem se do kaple. Uslyšela jsem při modlitbě takovou něžnou
výtku: „Jak ti mohu pomoci? Když tě vložím Bohu do náruče, jsi jako to dítě. Stále se bojíš a bráníš.“
Po modlitbě jsme venku obědvali a poslouchali zvonkohru. Zvony hrají Lurdskou píseň, tak jsme
si i zazpívali. V kapli jsme se rozloučili modlitbou Mariánských litanií.
Ta nádherná atmosféra v kapli a jejím okolí nás přivedla dole v kostele k hluboké modlitbě.
Nechtělo se nám ani odejít. Na rozloučení jsme chtěli zazpívat 2 sloky Mariánské písně, ale zpívali
jsme čtyři. Znovu jsem pocítila hloubku modlitby písní, když jedna paní zaprosila, že ještě zazpíváme
sloku „vypros, čeho, třeba nám, našim dětem, rodinám, zachraň v poli úrodu, žehnej národu“. Vložili
jsme do té sloky nejen prosbu, ale i veliké poděkování za ten krásný den. Na nádraží jsme ještě
v rychlém občerstvení poseděli u kávy.
Řekli jsme si: „Dá-li Bůh, tak to za rok zopakujeme.“ Mám radost, že je nás víc, kdo nechceme
čekat rok a toužíme se tam vrátit dřív. Další pouť jsme připravili na konec srpna 2010.
Marie Pěstová

KOSTELNÍK má často příležitost spatřit svěřený chrám i z poněkud jiného pohledu než běžný
návštěvník kostela či dokonce
farář. A někdy si s trochou nadsázky může říci, že je tak trochu
Bohu blíže. I když jde jenom
o obyčejné natírání střechy.
(Horní Vltavice, září 2010)

Pravidelné dětské bohoslužby

STANE SE

v Prachaticích první neděli v měsíci od 9.15; v boční kapli sv. J. N. Neumanna souběžně
program pro předškolní děti.
Pravidelné dětské bohoslužby v Husinci první středu v měsíci od 14.00. v kostele Povýšení sv. kříže.
Misijní neděle 24. října a Misijní jarmark před kostelem sv. Jakuba v cca 10.15. Můžete
přispět na misie a zároveň si odnést např. misijní kalendář, šátek, tričko, růženec,
pexeso, pečivo...a radost z pomoci těm nejpotřebnějším v různých částech světa.
Víkend na Ktiši pro 11–15„náctileté“ dívky: 26.–28. listopadu 2010, přihlásit se můžete
u katechetky Lenky Hanžlové, mob. 603 859 190 do 31.10.
SCHOLA při Římskokatolické farnosti Prachatice
má pravidelné zkoušky ( děti a mládež) v pátek od 15,30h. do 16.30 v rodném domě sv.
Jana N. N., vchod z parku hospice, kontaktní osoba sl. Veronika Šrámková, mob. 602
492 874. Dospělí ve středu od 18,45h. rovněž v rodném domě sv. Jana N. N., kontaktní
osoba Sr. M. Ester Jiříková – SCB, tel. 388 319 571.
Zveme nové zájemce o sborový zpěv.
„Kavárnička“ pro (nejen) maminky na mateřské
Cítíte se izolovaná? Schází vám jen tak si popovídat? Máte dojem, že jste nedoceněná?...
Pak Vás, maminky, tatínci i prarodiče, zvu s dětmi od 0 do 6 let na prachatickou faru.
V letošním školním roce se budeme scházet každou středu mezi 15. a 17. hodinou ve
Velkém sále, přijít můžete kdykoli ve vymezeném čase.
S sebou si vezměte přezůvky pro sebe i děti, svačinku a pití.
Čeká nás společné hraní, povídání, zpívání, básničky, jídlo, vyrábění a pohádka.
První ( informační ) schůzka bude 6. 10. 2010.
Těší se na vás Kateřina Stejkozová, mob. 724 589 803.

HOSPIC sv. JANA N. NEUMANNA
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA BENEFIČNÍ AKCE KONANÉ V RÁMCI OSLAV SVĚTOVÉHO DNE HOSPICŮ A 5. VÝROČÍ OTEVŘENÍ JEDINÉHO JIHOČESKÉHO HOSPICE

sobota 23. 10. 2010 Bratři Ebenové; benefiční koncert na podporu hospice,
Divadlo Prachatice, začátek 19,00 hod.
sobota 30. 10. 2010 výročí 5 let od otevření hospice - mše sv. v kapli hospice
(biskup mons. Pavel Posád)
Den otevřených dveří, výstava velkoformátových fotografií...
11. 10.–31. 10. 2010 Nevšední tvář radosti; putovní výstava fotografií z prostředí českých hospiců, Galerie Nahoře České Budějovice (KD Metropol)
více podrobností o akcích na: www.hospicpt.cz; tel. 388 311 726
Nevíte jak nás podpořit?
Udělejte si radost a přijďte za kulturou k nám!
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Pozvánky na akce Diecézního centra mládeže
v Č. Budějovicích
72 HODIN BEZ KOMPROMISU
Vyzkoušejte žít 72 hodin bez kompromisu! Jedná se o velmi populární česko–rakouskou akci,
která proběhne 22. – 24.10.2010 na Ktiši. Akce bude paralelně probíhat i na dalších místech
v zahraničí. Díky mezinárodní dobrovolnické službě můžeme změnit k lepšímu prostředí, ve kterém žijeme. Hlásit se můžete na: dcm@bcb.cz
PRÁCE, HRY, MODLITBA
Chceš se pobavit a sdílet volný čas s přáteli? Chceš pomoci zvelebit centrum života mládeže na
Ktiši a strávit víkend ve společné modlitbě? Tak neváhej a přijeď! Akce se koná 27.–31.10. 2010.
Hlaste se na: dcm@bcb.cz
SETKÁNÍ - STAVĚT MOSTY
Cílem projektu „Stavět mosty – Brücken bauen“ je prohloubit česko-německou spolupráci prostřednictvím setkávání mladých lidí z obou zemí. Chcete-li se seznámit s mladými lidmi, prohloubit jazykové znalosti a načerpat nové zkušenosti a inspiraci z námi blízké kultury, tak je tento
projekt určený právě vám. Projekt (2009–2011) je spolufinancován Evropskou unií a Evropským
fondem pro regionální rozvoj.
Akce proběhne 5.–6. 11. 2010.
Více informací vám poskytneme prostřednictvím e-mailu: dcm@bcb.cz
ŠKOLA MODLITBY
Vedle kurzu Biblické školy nabízíme další nový kurz Škola modlitby. Chcete se dozvědět více
o zásadách duchovního života? Odkrýt na čem všem záleží? Na co se mám vůbec soustředit? Jak
mohu rozpoznat Boží vedení? Nebo vás jen zajímá, jaké jsou druhy modlitby? Jestli vás zaujala
alespoň jedna z těchto otázek, tak neváhejte a přihlaste se do 20.10.2010 na: dcm@bcb.cz Kurz je
rozložen během školního roku do tří tematicky strukturovaných víkendů.
CHRIST – LIFE
„Jsem křesťan a jsem na to hrdý?“
Přinášíme novou vlnu do vašich vikariátů. Nevíte, jestli chcete být animátor, ale přitom toužíte
rozvíjet svůj duchovní život? Chcete na sobě pracovat a přitom trávit čas s kamarády? Potom je
tato nová aktivita DCM právě pro vás. Nabízíme 3 víkendy během roku ve vikariátech, které budou mít jasné téma a strukturu. Být účastníkem je podmínkou pro zapsání do animátorského kurzu,
který bude probíhat od příštího roku. Více informací se dozvíte na našem webu: www.dcm.bcb.cz,
případné dotazy na: dcm@bcb.cz
GROOVE CASTLE
Každoroční již tradiční akce, která proběhne v rakouském Altpernsteinu. Pestrá nabídka workshopů, společná mše, zábavný program, hudba a mnohem více. Chcete-li se pobavit, procvičit si
němčinu nebo angličtinu a zažít zajímavou atmosféru, tak je tato akce právě pro vás. Akce proběhne 18.–20.3.2011.
Hlásit se můžete na: dcm@bcb.cz
BIBLICKÝ IMPULZ
Jde o vlnu malých studentských akcí (párty, promítání filmů...), které budou mít společné 3 prvky:
setkání a vzájemné seznámení věřících studentů
prezentace úryvku z Bible (četba, projekce, film, poslech) a společná práce s ním
společná modlitba
Na každé škole, fakultě, oboru, koleji nebo v městské čtvrti je bezpočet věřících studentů, kteří
chtějí poznat svoje věřící spolužáky či spolubydlící. Zvlášť, když někdo přichází do nového
města, je vděčný za možnosti poznání věřících přátel, se kterými může následně prožít svá
studentská léta.
Proč Bible? Je to něco co nás všechny spojuje a pomůže smysluplně prožít společný čas.
Proč malé akce? Na velkých akcích je obtížnější se s ostatními blíž seznámit a lépe se navzájem
poznat.
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Tímto bychom vás všechny, kdo máte nápady a chcete se scházet, chtěli povzbudit, že nastala
příležitost, jak své nápady realizovat a zapojit do nich ostatní.
Více informací najdete na: www.biblickyimpulz.cz, materiály k propagaci a kartičky si můžete
vyzvednout na Diecézním centru mládeže na biskupství v Českých Budějovicích, případně po
domluvě na Diecézním centru života mládeže Ktiš.
Akce se uskuteční v říjnu 2010.

Liga pár páru
… aby manželské objetí bylo prožívané ve svobodě a lásce
PŘIROZENÉ PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
Zveme vás na kurz přirozeného plánování rodičovství. Učíme symptotermální metodu,
tj. rozpoznání plodnosti podle příznaků (symptomů). V kurzech probíráme fyziologii
ženské plodnosti, pozorování a hodnocení příznaků, určování plodných a neplodných
období, nepravidelné cykly, pomoc v docílení těhotenství, ekologické kojení a návrat
plodnosti po porodu.
Kurz se skládá ze čtyř setkání, obvykle v měsíčních intervalech.
Zahájení je 13. listopadu 2010 od 16.30 hodin ve Fontáně ve Vlachově Březí. Zájemci
se mohou přihlásit na tel. číslech 388 421 188 a 777 960 997.
Více informací na www.lpp.cz. Učitelský pár LPP Monika a Richard Fürstovi, Lštění 1

Pozvánka na přednášku
České křesťanské akademie ve Vodňanech ve spolupráci s MaG
Úterý 26. říjen 2010 od 19.00 hodin Rytíři žijí mezi námi
beseda se členy Suverénního řádu Maltézských rytířů o jejich působení v Čechách i ve světě:
P. Jiří Čepl, vodňanský farář, a Bc. Jan Rada, ředitel maltézské pomoci v Č. Budějovicích.
Místo konání: Městská galerie, náměstí Svobody 18, Vodňany

Biblická zvěst adventu
S doprovodem P. Václava Vacka
Nové Hrady 26. 11.–28. 11. 2010
Příjezd v pátek 26.11. po 17. hod. (v 18.00 večeře), končíme obědem v neděli 28. 11.
Na programu budou přednáška, modlitba, adorace, mše, rozhovory ve skupině i v manželské dvojici, svědectví i společný čas pro rodiče a děti v sobotním odpoledni s mnohým překvapením.
Děti budou mít zajištěn vlastní program a péči v době přednášky a mše sv.
Ubytování ve dvou-, tří- čtyř- i pěti a šestilůžkových pokojích, teplá a studená voda na
pokoji, toalety a sprchy na chodbách, celodenní strava zajištěna.
Přihlásit se můžete na adrese dcr@bcb.cz nebo telefonicky na číslech 380 420 342
a 731 402 981, kde obdržíte další informace.
Informace naleznete rovněž na www.dcr.bcb.cz.
VEČEREM BAROKNÍCH TRIOVÝCH SONÁT (Zelenka, Telemann) děkuje Literátské bratrstvo DNES panu Vilémovi z Rožmberka za jeho iniciativu k zvelebování
kulturního dědictví v jeho době. Srdečně zve koncertní kůr LB DNES.
Koncertní sál zámku Kratochvíle, sobota 9. října v 18.00.
www.literatskebratrstvo.cz
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O POUTI V CHROBOLECH
Chrobolská pouť 5. září 2010 měla svou předehru už v sobotu při společné adoraci a pobožnosti v kapli Panny Marie Lurdské, o níž se ve své rubrice zmiňuje mládež.
K obrazové reportáži p. Josefa Hory z nedělní slavnosti dodáváme zamyšlení.
Letošní pouť u Panny Marie Chrobolské, která se konala ve dnech 4. až 5. Září, se díky Bohu
velmi vydařila.
Už od sobotního večera, kdy do chrobolské kaple uprostřed lesa připutovalo velké množství
věřících, zářilo slunce nejen na obloze. Všichni jsme se mohli opět „slunit“ ve světle a lásce našeho
Pána při adoraci, kterou pečlivě připravil náš milý pan kaplan P. Petr Hovorka. Nedělní českoněmecká slavnostní mše svatá, kterou společně sloužili P. Jiří Kalaš a P. Roman Dvořák, probíhala
velice důstojně a krásně. Děkuji všem, kdo jakkoliv přispěli k jejímu slavnostnějšímu rázu.
Snad jsem nebyl sám, kdo cítil upřímnou radost, ale také hlubokou vděčnost. Ještě před několika
málo lety bylo mým snem, aby se na toto kdysi známé poutní místo opět vrátil duchovní život. Toužil
jsem po tom, aby kaple v lese opět zazářila v celé své kráse a aby zde opět zněly písně i modlitby
k větší slávě Boží. Kdo by to byl řekl, že z trosky určené k demolici se opět stane místo setkání? Že
zde opět bude zvon svolávat lidi k modlitbě a odpočinku? Člověk se vlastně účastní „zázraku“
znovuzrození a přímo cítí Boží blízkost. V minulosti jsem ale častokrát od různých lidí slyšel, že to
nemá cenu. Pro koho? Prý jsme tzv. "ohrožený druh". Je nás málo a lidí následujících Krista ubývá.
Nicméně všichni víme, jak často si náš Pán zamiloval menšinu a oslavil se na těch nejmenších.
Povzbuzením je i podobenství o pastýři, který se vrací pro jednu ztracenou ovečku (Lk 15,3-7).
A tak, kdo ví....? Každopádně nabývám přesvědčení, že veškerá snaha o obnovení poutí v Chrobolech není a nikdy nebyla zbytečná.
Chvála Bohu!
Petr Juhaňák
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