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ÚVODNÍK VIKÁŘE
„Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč;
proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje
touhy i myšlenky srdce.“ (Ž 4,12). Ano, Boží Slovo je mocné;
schopné uzdravit a proměnit naše myšlení, vnímání a postoje. Je
schopné účinně se dotknout našeho rozumu i srdce, našich postojů
i života.
Této moci Božího Slova si je vědoma i církev. Za mnohé je možné to
doložit místy z dokumentů Druhého vatikánského koncilu. Třeba
z Věroučné konstituce o Božím zjevení: „Posvátný sněm naléhavě
a důrazně vybízí také všechny věřící, aby častým čtením Písma
svatého získali nesmírně cenné poznání Ježíše Krista. Vždyť neznat
Písmo znamená neznat Krista. Ať tedy rádi přistupují přímo
k posvátnému textu jak prostřednictvím posvátné liturgie, tak ve zbožné četbě. … Ať však
pamatují, že četba Písma svatého má být provázena modlitbou, aby se stala rozhovorem
mezi Bohem a člověkem.“ (DV čl. 25). Ve 26. článku této konstituce pak najdeme větu:
„Jako z vytrvalé účasti na eucharistickém tajemství vzrůstá život církve, tak smíme
doufat v nový podnět pro duchovní život ze zvýšené úcty k Božímu Slovu.“ Tomu pevně
věřím, a proto jsem vděčný otci biskupovi, že nás vyzval k aktivnější četbě a modlitbě
Božího Slova v těchto týdnech. Všichni – kněží, jáhnové, řeholnice a řeholníci stejně jako
laici – jsme zváni k hlubší a intenzivnější četbě Písma.
Přitom je samozřejmé, že každý z nás se může věnovat Písmu jinak. Jinak se bude
a musí věnovat Božímu Slovu kněz, řeholník či řeholnice, jinak otec či matka pěti dětí.
Ale každý z nás se může a má téměř denně s Božím slovem setkat. Říci, že nemáme čas,
je odvážné a nevím, nakolik tato výmluva obstojí před naším svědomím. Řeknu – nemám
čas na četbu Písma a přitom mám čas si přečíst noviny, shlédnout film (mnohdy pochybné kvality), brouzdat po internetu, věnovat nemálo času stráveného v obchodech na to,
abych si pořídil věc, kterou nutně nepotřebuji já ani má rodina. Někteří tvrdí, že máme
všichni stejně času a že máme vždy čas na to, co milujeme a po čem toužíme. A tak je
poctivější než říci – nemám čas, říci nemám Boží Slovo tak rád a netoužím po něm tolik,
jako po filmu, novinovém článku či nějaké zábavě. Skutečně nemůže každý věnovat
hodinu denně četbě Písma, ale každý si může najít pět či deset minut, aby se s Božím
Slovem setkal. A právě tato pravidelnost má ohromnou sílu. Vždyť to znali i naši předkové, jak dokládá úsloví – voda ne proudem, ale po kapkách hloubí kámen. Pravidelné
kapky našeho všednodenního času věnované setkání s Písmem. V tom je jistě skryta velká
síla.
Přeji proto vám, sobě i celé naší diecézi, aby se našlo co nejvíce těch, kteří na výzvu
k intenzivnější a pravidelné četbě Písma odpoví kladně. Kéž tato iniciativa pronikne do
našich postojů a stane se nedílnou součástí našeho duchovního života.
P. Josef Sláčík
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
SVATÝ KAREL BOROMEJSKÝ
O slavnosti Všech svatých (1. 11.) a Vzpomínce na všechny věrné zemřelé (2. 11.) jsme
mluvili v předcházejícím čísle v souvislosti se slavností Výročí posvěcení kostela, se
kterou tvoří jeden celek. Tyto „svátky církve“ jsou nyní ještě doplněny výročními
slavnostmi posvěcení římských patriarchálních bazilik Lateránské (9. 11.) a sv. apoštolů
Petra a Pavla (18. 11.).
Nebudeme slavit žádný mariánský svátek. Jediný, který v listopadu bývá, památka
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, připadne letos na neděli 21. 11., poslední neděli
liturgického roku, která je vyhrazena slavnosti Ježíše Krista Krále. Ta je vyvrcholením
celého roku, obrací naši pozornost dopředu, k tomu, ke komu směřujeme, k oslavenému
Pánu. Máme před očima Boží království jako plné uskutečnění Kristova hodnotového
systému, v situaci, kdy všechno je v souladu s ním a s Otcem, vyjadřujeme svou touhu
po něm a prosíme o pomoc na cestě k jeho dosažení.
Na konci měsíce (30. 11.) oslavíme svátek sv. apoštola Ondřeje, hlavního patrona
řecké pravoslavné církve.
Ostatní světce si můžeme rozdělit do skupin podle dob, kdy žili:
Antickou církev zastupují sv. papež Klement I. (23. 11.), jehož ostatky objevili na
Krymu sv. Cyril a Metoděj a než je uložili v Římě, přinesli je i do naší vlasti, a dvě
panny-mučednice, sv. Kateřina Alexandrijská (25. 11.) a sv. Cecílie, patronka hudebníků
(22. 11.).
V době stěhování národů žili sv. Martin (11. 11.), sv. papež Lev I. Veliký (10. 11.)
a sv. Kolumbán (23. 11.), irský mnich, zakladatel mnoha klášterů ve východní Francii,
ve Švýcarsku a v severní Itálii.
13. století bylo dobou obrovských sociálních rozdílů mezi bohatými a chudými.
Přesto – nebo právě proto – se i mezi nejbohatšími a nejmocnějšími našlo nemálo těch,
kteří si po vzoru sv. Františka z Assisi a sv. Kláry dobrovolně zvolili chudobu, zasvětili
život Bohu a svůj majetek využili k pomoci nejchudším, nejubožejším, zanedbaným a
zdravotně postiženým. Byly mezi nimi i dvě sestřenice-princezny, které si připomínáme
v listopadu: sv. Anežka Česká (13. 11.) a sv. Alžběta Uherská (17. 11.). Jejich současníkem byl sv. Albert Veliký (15. 11.), učenec, pedagog na nejprestižnějších evropských
univerzitách (Paříž, Kolín), provinciál dominikánů a biskup v Řezně. Je učitelem církve
a patronem přírodovědců.
Ve druhé polovině 16. století žili tři muži, kteří se významným způsobem zasloužili
o obnovu církve: sv. Karel Boromejský (4. 11.), sv. Josafat, biskup, mučedník úsilí
o sblížení východních křesťanů s Římem (12. 11.), a sv. Martin de Porres z Limy v Peru,
syn španělského šlechtice a černé otrokyně, dominikán, který vynikl pokorou a pečí
o chudé sirotky a o nemocné (3. 11.).
Moderní dobu zastupují sv. Ondřej Dung-Lac a jeho druhové (24. 11.). Jde o 117
křesťanů, převážně Vietnamců, kteří zemřeli mučednickou smrtí během pronásledování
křesťanů ve Vietnamu v průběhu 18. a 19. století.
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1. listopadu 2010 uplynulo rovných 400 let od svatořečení jedné z nejvýznamnějších osobností církve 16. století,
milánského arcibiskupa a kardinála, sv. Karla Boromejského. Narodil se 2. října 1538 na zámku u města Arona
na břehu Lago Maggiore v severní Itálii. Jeho otcem byl
hrabě Gilbert Borromeo, maminka Markéta pocházela ze
slavného rodu Medicejských. Ve 14 letech začal studovat
na univerzitě v Pavii a už v 21 dosáhl dvojího doktorátu
– teologie a práv. Jeden z jeho profesorů, nadšený jeho
studijními výsledky, prohlásil: „Karel udělá veliké věci a
jednou bude v církvi zářit jako hvězda!“.
V témže roce nastoupil jeho strýc, kardinál Jan Medicejský, na papežský stolec jako Pius IV. Povolal Karla do
Říma, ustanovil ho svým sekretářm, a i když ještě nebyl
ani knězem, jmenoval ho kardinálem. Mnozí to sledovali
s nelibostí, obávali se, že tak velkou odpovědnost neunese, zpychne a nebude schopen
dostát závazkům, které tak vysoké postavení s sebou nese. Ale jak oni, tak pozdější
historikové, museli konstatovat: „Carlo Borromeo viděl své postavení u papeže, vztah,
jímž se dostal k nejdůležitějším záležitostem, ne jako právo, že si může něco dovolit, ale
jako povinnost, které se má věnovat s velkou pečlivostí. Dělal to s právě tak velkou
vytrvalostí jako skromností.“
Po smrti svého bratra Federiga, která ho velmi zasáhla, protože ho měl moc rád, se
rozhodl změnit život a ještě víc se dát do služby Pánu Bohu. Vstoupil do kněžského
stavu a v létě 1563 přijal kněžské svěcení. O několik měsíců později ho papež
ustanovil arcibiskupem v Miláně. Svého
úřadu se ujal v roce 1565, v pouhých 27
letech, a vykonával ho téměř 20 let, až
do své smrti.
V době jeho nástupu byla arcidiecéze
v žalostném stavu. Předchůdci dávali
povětšinou přednost světským věcem, sídlili mimo svou rezidenci, často se nechávali zastupovat. Církevní kázeň tím
poklesla, kostely byly zpustlé, bohoslužby zanedbávány. Kněží neměli potřebné
vzdělání, lidé žili bez víry a mravů a byli
snadno přístupni nejrůznějším bludným
učením, kterými se tehdejší Evropa jen hemžila. Karel se ihned pustil do práce. Jezdil po
celé diecézi, navštěvoval farnosti, kázal, uděloval svátosti, napravoval zlořády. Samozřejmě, že mnoha kněžím a řeholníkům, kteří si zvykli na bezvládí a pohodlný život, to
nebylo po chuti. Musel strpět hodně ústrků a pomluv, dokonce i pokus o atentát. Ale
neklesal na mysli. Když v roce 1576 vypukl v Miláně mor a mnozí z města utekli, on se
naopak vrátil, osobně se staral o nemocné a umírající, uděloval jim svátost nemocných
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a obstarával oblečení, jídlo a léky. Sám žil jen o chlebě a vodě, až se lidé divili, odkud
vůbec bere sílu pro tak neúnavné dílo.
V té době také vrcholil slavný tridentský koncil, který byl odpovědí katolické církve
na německou a švýcarskou reformaci. Karel do jeho průběhu účinně zasáhl, dosáhl
obnovení rozhovorů, které předtím uvázly a zajistil jeho zdárné dokončení. Pod jeho
vlivem papež přikázal neprodleně provádět koncilové závěry v církevní praxi.
Neúnavná činnost, ohromné fyzické vypětí, časté přísné posty – to vše zanechalo stopy na zdravotním stavu velkého kardinála. V roce 1584 během exercicií na hoře Varallo
nachladl a dostal těžký záchvat horečky. Rychle ho převezli do Milána, ale přes veškerou
péči 3. listopadu zemřel. Bylo mu teprve 46 let. „Podívej se, Pane, já přicházím!“ byla
jeho poslední slova.
V den jeho památky 4. listopadu čteme v breviáři úryvek z jeho kázání při poslední
diecézní synodě. Promlouvá v něm do duše kněžím, ale jeho slova patří i nám ostatním:
„Někdo by sice chtěl žít bezúhonným životem, chtěl by být zdrženlivý a žít jako anděl,
jak to má být; ale neodhodlá se použít k tomu patřičné prostředky: nepostí se, nemodlí
se, nevyhýbá se stykům se špatnými lidmi ani škodlivým a nebezpečným důvěrnostem.
Nebo jiný si stěžuje, že když jde sloužit mši svatou, ihned mu vyvstane v mysli tisíc
věcí, které ho odvádějí od Boha. Ale co dělá předtím v sakristii, jak se připravuje, jakých
prostředků použije k soustředění?“
Co děláme my, když jdeme na nedělní mši svatou? S kým se bavíme? A o čem?
Často už kněz přichází k oltáři, zpívá se úvodní sloka písně a my se ještě honem snažíme
dopovědět sousedovi nějaké své příhody. Než se potom soustředíme, uteče nám polovina
mše svaté.
Kéž nám sv. Karel vyprosí schopnost dobře se soustředit na to, co právě děláme,
a přinášet tak hojné ovoce svého života!
P. Pavel Liška

Boromejky a sv. Karel Boromejský
Formu společného života jsme si nevybraly samy, přijaly
jsme ji od Boha a uskutečňujeme ji pod vedením Ducha
svatého. První sestry naší kongregace nám zanechaly Svatou
Rodinu jako vzor společenství, ten je základním prvkem
řeholního života. Proto první sestry, které založily společenství v Nancy ve Francii v roce 1652, přijaly název Služebnice
Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.
Svatého Karla Boromejského nám darovala sama Boží
prozřetelnost. Advokát Emanuel Chauvenel vyplnil poslední vůli svého syna a založil
ústav lásky k bližním, kde se o nemocné a opuštěné začaly starat naše první sestry.
O deset let později daroval pan advokát další dům sesterskému společenství. Tento dům
se nazýval „Sv. Karel“, protože socha tohoto velmi uctívaného světce stála uprostřed
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dvora. Sami lidé začali nazývat „Sestry Svaté Rodiny“ „Sestrami svatého Karla“. Tak
vyšel vlastní název naší kongregace z lidu.
Svatý Karel byl zcela oddaný Bohu a církvi. V jeho době se o něm říkalo, že není zbožnějšího ctitele Nejsvětější Svátosti. Jeho kajícnost a osobní askeze dávaly tušit něco
z „bláznovství kříže“, jímž se získávají hodnoty přesahující tento svět. Jako kardinál sloužil milánské církevní provincii 18 let. Po celou
tu dobu cestoval rozsáhlou diecézí (800
farností) a dával ji do pořádku. Italům se tehdy
říkalo karnevalový národ a venkov byl zcela
zanedbán. Velmi dbal o vzdělávání kněží.
S jeho jménem je spjat Tridentský koncil a následná reforma Církve – vzestup kázně i morální úrovně. Přesto největší kvality prokázal
při epidemii moru, která vznikla v Miláně.
Šlechta utíkala, on zůstal a statečně pomáhal
nemocným. Dal jim svůj majetek, ale i své
podlomené zdraví. Osm let po vzniku morové
nákazy 1584 umírá, zcela vyčerpán, ale připraven setkat se s Pánem. Hned po jeho smrti
začali lidé uctívat Karla Boromejského jako světce. K jeho hrobu přicházelo mnoho lidí s prosbami, které byly vyslyšeny.

Boží láska nám darovala jako ochránce a vzor svatého Karla
Boromejského, proto ho sestry přijaly do svého
názvu a nosíme jeho podobu na medailce. Jeho pokora, chudoba, síla milosrdné lásky,
velkodušnost, statečnost, sebekázeň, kajícnost a oddanost církvi jsou podstatnými rysy naší řeholní spirituality
a my boromejky jimi chceme svědčit
o Kristu i v dnešní době.
Sestra Sebastiana, Prachatice
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Narozen:
7. prosince 1945
Sourozenci: 3 mladší sestry, Stanislava, Marie
a Anna
Vzdělání, původní povolání: Střední zemědělská
technická škola
Vysvěcen:
1972
Předchozí působiště: Břeclav,
Rožná pod Pernštejnem,
Brno, Jihlava,
Svatý Kopeček
Současné působiště: Lhenice
Můžete nám na úvod přiblížit řád premonstrátů, jehož jste členem?
Premonstráti nejsou mniši, ale kanovníci.
Kanovník je kněz, žijící podle určitých
pravidel. Premonstrát má ve svém životě i
službě spojovat meditaci a „akci“. Kdo
nepřijímá, ani nerozdává.
Naše heslo je: „Ad omne opus bonum
parati“ – „Připraveni ke každému dobrému
dílu“. Výrazná myšlenka našeho zakladatele sv. Norberta zní: „Kdo je naplněn
Bohem,ničím se neznepokojuje.“
Pocházíte ze Sedlčanska. Na co ze svého
dětství nejraději vzpomínáte?
Vzpomínky z dětství? Pracovití a zbožní
rodiče, přátelské a sousedské vztahy prostoupené vzájemnou úctou. Sedlčansko je
chudý, kamenitý, ale krásný kraj mezi
Prahou a Českými Budějovicemi na rozhraní Příbramska a Táborska. Lidé tady
bývali skromní a upřímní. Vyšší stupeň
civilizace mnohé přinesl i odnesl.
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Po vojně jste začal studovat teologii a vysvěcen jste byl v roce 1972. To byla doba,
kdy se opět nad církví začala stahovat
mračna. Poznamenalo to i první roky Vašeho kněžství?
Jako mladý kněz jsem nemohl působit
v Čechách, ale byla mi dána možnost
působit na Moravě. Začínal jsem v Břeclavi, poté jsem přesídlil na 14 let do Režné
nad Pernštejnem, později jsem působil
v Brně a ještě později v Jihlavě u sv. Jakuba. Moje poslední působiště před návratem
do Čech bylo poutní místo Svatý Kopeček
u Olomouce. Za všechny zkušenosti, které
jsem na Moravě načerpal, jsem vděčný. Ze
zdravotních důvodů jsem se vrátil před 3
lety blíž k domovu do rodných Čech.
V Jihlavě jste určitý čas učil na jedné
z tamějších středních škol křesťanskou
etiku. Co je podle Vás na kantorském
povolání nejtěžší?
V Jihlavě jsem působil deset roků, a z toho

jsem devět let působil jako učitel zmíněné
křesťanské etiky. Domnívám se, že učitel
musí být především trpělivý a spravedlivý.
Jste autorem už deseti malých publikací knížeček výroků, krátkých zamyšlení a
aforizmů. Ukázky z té poslední nazvané
Mozaika života si mohli čtenáři přečíst i
v minulých číslech našeho časopisu. Mne
mezi jinými zaujal výrok: „Zpytování svědomí není cvičení v paměti, ale cvičení ve
zbožnosti.“ Myslíte si, že možnosti svátosti
smíření využíváme dostatečně?
Praxe svátosti smíření je v úpadku. Příčin
je samozřejmě více. Ze strany kajícníků
bych to formuloval jako neschopnost rozlišovat skutečné dobro od dobra jen zdánlivého. Mnozí lidé mají stádovité chování.
Zde platí moudrost: „Po proudu i mrtvá
ryba pluje, proti proudu jen hrdina.“
Ještě jedna citace z Vaší publikace: „Ve
světě nejsou jen nakažlivé nemoci, ale i

nakažlivé postoje.“ Před čím byste v tomto
ohledu varoval mladou generaci (a nejen ji)?
Bolest naší doby: Mnohým křesťanům i
kněžím chybí osobní vztah k Bohu, ke
Kristu i k církvi. Současný člověk má
mnoho zájmů, ale málo vztahů. Zapomínáme, že základní všelidskou potřebou je
vztah. Krásně to vyjadřuje heslo brněnského biskupa: „Non ego, sed tu“ – „Ne já,
nýbrž ty“.
Před svým příchodem do Lhenic jste působil dlouhá léta na Sv. Kopečku u Olomouce. Tyto dvě farnosti zřejmě nelze
srovnávat ani velikostí, ani významem, ani
intenzitou náboženského života. Necítíte se
v tak malém místě jako jsou Lhenice občas
osamělý?
Současné farníky se snažím přijímat
takové, jací jsou. Soud patří Bohu, služba
mně.
Připravila Marie Horová

HOMILIE 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svatost vyrůstá v konkrétnosti
„Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království (…), neboť jsem měl hlad a dali jste mi najíst, měl
jsem žízeň a dali jste mi napít; byl jsem na cestě a ujali jste
se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě; byl jsem nemocen
a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste ke
mně.“ 1
Tato Ježíšova slova známe až moc dobře. Lehce nám mohou zevšednět, přičemž by
to měla být slova, která nás vybídnou k větší horlivosti a aktivitě. Pán Ježíš vlastně říká:
nebyli jste lhostejní, všimli jste si mé nouze a nezůstali jste u soucitu – jakkoli opravdového, ale snažili jste se pomoci, kde jste mohli. Všimli jste si nouze konkrétního člověka;
stali jste se mu bližním, ne ve svůj prospěch, ale k oslavě Boha Otce. Stali jste se požehnáním a živou chválou Mého jména. Tím jste již v tomto světě zpřítomnili mé království,
a proto přijměte tento dar.
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V legendě o sv. Anežce České se barvitě líčí, jak ke své obláčce přechází – oděna
svatebními šaty, za doprovodu velkého zástupu šlechty, duchovenstva a královského
dvora – pěšky z Hradu přes Karlův most do nově vybudovaného kláštera. Tím končí její
celoživotní odpor sňatkové politiky jejího otce a vrcholí její touha po sňatku se samotným Kristem. K velkému zděšení přítomných si nechá ostříhat nádherné a bohaté vlasy.
„Nešlo tolik o náznak, nešlo o změnu šatu a sídla.
Šlo o překročení mezí, které nelze překročit zpět.
Šlo o velmi živě cítěnou zkušenost.“ 2
I my jsme povoláni k tomu, abychom naše
křesťanství žili jako velmi živě cítěnou zkušenost.
Bůh od nás nečeká to, co je nad naše síly, co
nelze splnit. Je mu odporné zištné a formální jednání. Očekává naši ryzost, opravdovost našeho
jednání; očekává, že náš život bude oslavou Jeho
jména. Sv. Anežka nám v tom může být příkladem: je nositelkou zcela konkrétního křesťanství.
Ano, její možnosti byly větší než možnosti
většiny z nás. Měla finance a moc na to, aby
v Praze zřídila klášter františkánů a klášter
klarisek, špitální bratrstvo s vlastní nemocnicí.
Nepřímo ovlivňovala chod mocenských dějin své
doby svou moudrostí a odvahou. Mnozí se k ní
utíkali pro radu, protože byla opravdová. Spolu se sv. Klárou se zasazovala o řeholi,
která by byla nejblíže úmyslu jejího zakladatele sv. Františka. Ano, měla větší možnosti,
a přesto se musela rozhodnout k radikální změně v jejím životě, musela nenásilně bojovat s protivníky a překonávat nemalé překážky. Rozhodla se jednat a její svatost vyrůstá
z konkrétnosti.
I my jsme ve svém křesťanském životě vyzýváni k tomu, abychom o svém životě jen
nepřemýšleli, nevymýšleli, co bychom teoreticky mohli a nemohli udělat. Máme se
chopit konkrétních příležitostí, které se naskytnou v našem životě (a Bůh nám jich posílá
do cesty mnoho), a nezištně je proměnit k větší slávě Boží. Chce to odvahu inspirovanou
sv. Anežkou Českou.
Život sv. Anežky nám ukazuje, že to nemusí být jednoduché a že jeden den můžeme
být oslavováni a druhý den zanikneme v zapomenutí: sv. Anežka vstoupila do řeholního
života znamenitě slavnostním způsobem. Zemřela však vysílena hladem a bez královské
pocty. Její hrob požehnal cizí mnich a její ostatky byly odneseny proudem Vltavy. Její
vzkaz však zůstává až dodnes: je naplněním Ježíšova Evangelia, které právě zaznělo.
Kéž nás sv. Anežka inspiruje a dodá odvahu, abychom i my jednou slyšeli: Pojďte
požehnaní mého Otce…
Jáhen Mr. Mgr. Tomas van ZAVREL, Tábor
1
2

Mt 25, 31nn.
Piťha, Petr: Čechy a jejich svatí, Praha: Jan Bloudek-COMDES: 1999, 97
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PO STOPÁCH SV. JANA N. NEUMANNA

J

deme-li po stopách sv. Jana, nelze přehlédnout
jeho rodinu ve které vyrůstal. V Prachaticích
může být jedním z míst k zastavení zdejší hřbitov.
Nedaleko kostela sv. Petra a Pavla nalezneme hrob
Janových rodičů. Otec Filip Neumann se narodil
16. 10. 1774 v Obernburgu a zemřel 15.10. 1860
(stejný rok jako jeho syn Jan). Maminka Anežka, roz.
Lebischová, se narodila 12. 12. 1777. Jan byl čtvrté
dítě ze sedmi dětí narozených z tohoto manželství.
V zachovaném dopise Jana Neumanna rodičům a sourozencům ze 7. října 1838 se mimo
jiného dozvídáme: „Neuplyne ani jeden den a ani noc, abych častěji nepomyslel na Vás
a naše přátele i příbuzné. Za dobrodiní , která jste mi prokázali, nemohu se odvděčit
jinak, než když za Vás Pánu obětuji všechny své radosti i bolesti, ale především oběť mše
svaté. Odsloužil jsem už také mnoho mší svatých za naše zemřelé dědoušky a příbuzné
a rovněž i za křestní kmotry i biřmovní a všechny naše dobrodince a budu to konat i v
budoucnosti, dá-li mi k tomu Bůh milost.
Přeji si velmi všechny Vás v Prachaticích zase uvidět. Potom by se dalo velmi mnoho
a zajímavého vyprávět o mých cestách i v Novém světě. Pro tuto chvíli to ovšem není
možné, ale tak za dva roky, ne-li dříve, mám jistou naději, že Vás budu moci navštívit, dá
-li to jen Bůh.
Napište mi prosím Vás, nejmilejší rodiče, hodně brzy,
jak se Vám daří, zda se v naší rodině nebo u sester
něco nepřihodilo… Váš nejvděčnější syn Jan Nep.
Neumann, misionář“
O rok později, přesně 26. září 1839, připlul do
Ameriky mladší bratr Václav (1817–1896). To byla
pro Jana velká radost. Domů do Prachatic, se nakonec podíval až v únoru 1855. Maminka již nežila (zemřela 13. 7. 1849). V rodném domě Jana přivítal jeho otec.
V indexu zemřelých sester sv. Karla Boromejského najdeme zápis: Neumann, gen.
př. Johanna, řeholním jménem SM.Caroline, *19. 5. 1813 Prachatice †22. 4.1887,
pohřbená v Prachaticích. Kronika milosrdných sester z let 1845–1862 nám nabídne
další zprávu o rodině Neumannových: „Sestra Karolina odjela z Prahy ještě s dvěma
sestrami již 15. října 1850. Po namáhavé cestě dojela do Prachatic. Bohužel nezastihla
již na živu svého otce, jemuž toužila ulehčit poslední chvíle života. …Když matka Karolína doprovodila tělesnou schránku svého otce k dočasnému odpočinku na tichý prachatický hřbitov, bylo v jejím rodném domě jako po vymření. Její srdce bylo plné bolu.
Nedopřála si však času, aby se věnovala vzpomínkám na šťastné mládí, které se jí na
všech místech vybavovaly. Jen v noci viděla ve snu rodiče a v pověsti svatosti zesnulého
bratra… Ve dne měla plné ruce práce, neboť horlivý starosta města dr. A. Mayer stále
naléhal, aby co nejdříve byla otevřena dívčí pracovna…“
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Jana Neumannová je spolu se svou
sestrou Aloisií (13. 5. 1815–26. 7. 1866)
pohřbena na prachatickém hřbitově mezi
sestrami sv. Karla Boromejského.
(citace z dopisu je z knihy Prachatice a Jan
Neumann, vydal Městský úřad Prachatice 1997)

Zpracovala Lenka Hanžlová
Foto Josef Hora

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:

„Kým je pro Tebe sv. Jan Nepomuk Neumann?“
Náš světec Jan Nepomuk Neumann je pro mě především příkladem žité víry vždy a všude. Z jeho podobizny, kterou mám nad stolem, na mě hledí vlídná, skromná tvář, ale
zároveň pevná, odhodlaná… Obdivuji, kolik toho za poměrně krátký život dokázal vykonat…
Zvláště je mi blízká jeho péče o výchovu dětí a starost o křesťanské školství, neboť dobře
věděl, že sázet semínka víry je nutné právě v raném věku.
Ukázal mi, že je možné a nutné hájit víru v každé době, v každé situaci a ve všech
podmínkách.
Byl a je opravdu dobrým pastýřem, vzorným Božím učedníkem, který se neohlížel…,
pokorně a s přesvědčením nesl svůj kříž, následoval svého Pána, který u něho byl jistě na
prvním místě.
Na okraj ještě jedna vzpomínka, dosvědčující, jak nepřetržitá a mocná je síla svatých.
V době svatořečení prachatického rodáka měl můj pěvecký sbor (PSJU) recipročně
přijmout v Prachaticích chrámový sbor z Poeldijku z Holandska. Tehdejší straničtí
představitelé se ale tolik obávali zvýšeného počtu osob v městě, že „pro živelnou přírodní katastrofu“ (tak musela být zdůvodněna omluva holandskému sboru) musel být jejich
příjezd o rok posunut.
Jana Pártlová, Strunkovice n. B.
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SLOVO MINISTRANTŮM
PŘISTOUPÍM K BOŽÍMU OLTÁŘI (ŽALM 43)

K

oncem října jste slavili posvícení (Výročí posvěcení chrámu) a v měsíci
listopadu budou prožívat posvícení v Římě v Lateránské bazilice a v
bazilikách svatého Petra ve Vatikánu a svatého Pavla za hradbami. A protože
centrem každého kostela je oltář, můžeme si přiblížit, jakým způsobem vlastně
probíhá při posvěcení chrámu obřad posvěcení oltáře.
Ve vstupním průvodu mohou být přinášeny ostatky světce (například úlomek
kosti), které budou do nového oltáře vloženy. Po úvodním kříži a pozdravení
přítomných se podává biskupovi nádoba s vodou k požehnání. Biskup říká:
Požehnej, Bože, tuto vodu, kterou budeme pokropeni my i tento nový oltář,
aby se nám stala znamením křestní koupele, jíž jsme byli pro Kristovy zásluhy
očištěni od hříchů a uschopněni přinášet ti sami sebe jako oběť
živou a svatou. A všechny, kdo ti budou vzdávat chválu u tohoto
oltáře, doveď do nebeského Jeruzaléma, kde tě budou oslavovat
po celou věčnost. A probíhá kropení lidu a oltáře. Následuje
zpěv Sláva na výsostech Bohu a čtou se biblické úryvky.
Po kázání zaznívají litanie k svatým ochráncům a přímluvcům.
Po litaniích vloží biskup ostatky světce do oltáře. Oltář se maže
olejem křižma, který je znamením zasvěcení oltáře pro bohoslužbu. Biskup pronáší modlitbu: Vylej své požehnání na tento
oltář, zbudovaný na místě, kde se shromažďuje tvá církev, ať je
slavením Kristovy oběti navždy posvěcen a stane se stolem
Páně, z něhož bude tvůj lid čerpat sílu účastí na posvátné hostině. Ať je nám tento oltář znamením Krista, z jehož probodeného
boku vytekla krev a voda a v němž mají svůj počátek svátosti
církve. Ať je stolem prostřeným k hostině, k níž máme zasednout
s Kristem, abychom na tebe složili své starosti i břemena a posilnili se na další cestu. Do připravené misky s hořícím uhlím se
hodí kadidlo a na malou chvilku se tato miska postaví na oltář: Ať stoupá naše modlitba,
Bože, před tvou tvář jako kadidlo, a jako se tento dům naplňuje příjemnou vůní, tak ať
tvá církev vydává vůni Kristovu.
Když skončí okuřování, asistence (jáhni, ministranti) přinese k oltáři oltářní plátna. Oltář
se přikryje a postaví se na něj svíce, případně květiny. Svíce se zapálí od paškálu a biskup říká: „Ať Kristovo světlo ozáří tento oltář a ať vyzařuje i z těch, kdo mají účast na
večeři Páně.“ Přinesou se obětní dary chleba a vína a bohoslužba probíhá dále obvyklým
způsobem. Na konci bohoslužby může zaznít slavný chvalozpěv Te Deum laudamus
(Bože, chválíme Tebe) a slavnost může pokračovat ještě tzv. agapé, tedy sdílenou radostí
u prostřených stolů.
Obrázky možno z http://www.farnostslavkov.cz/clanky/kostel-boziho-milosrdenstvi/

P. Petr Hovorka
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PUTOVÁNÍ SE SV. JAKUBEM
KRAJEM LA RIOJA DO NÁJERY
Posilněn dobrým vínem vydává se poutník z kláštera Irache na další cestu. Ta ho vede okolo Villamayor de Monjardin, jemuž dominuje barokní věž kostela sv. Ondřeje. Reliéf nad jižním vchodem
připomíná boj rytíře Rolanda s obrem Ferragutem. Jako koruna na královské hlavě vypadají trosky
hradu San Esteban na kuželovitém vrcholu kopce Monjardin.
Kostel Panny Marie
Podle Pseudoturpinovy kroniky prý právě tady došlo k rozhodující
v Los Arcos
bitvě mezi Karlem Velikým a navarrskými vojsky. Později se
pevnosti zmocnili muslimové, důkladně ji opevnili, a po zahájení
reconquisty z ní učinili jeden ze svých nejdůležitějších opěrných
bodů. Křesťané ji nakonec dobyli zpět díky statečnosti rytíře
Sancha Garcése.
Silnice dále prochází městečkem Los Arcos. Tady si poutníci
mohli vyměnit navarrskou měnu coronados za kastilská maravedis.
Chrám Panny Marie, kolem kterého procházeli, je směsicí románské, gotické, platereskní a barokní architektury.
Opevněné město Viana založil na hranicích mezi svým panstvím a
Starou Kastílií v roce 1219 navarrský král Sancho VII. Silný. Ve
vrcholném středověku se v něm nacházely čtyři poutnické špitály.
Gotický kostel Panny Marie byl postaven během 13. a 14. století.
Místo se stalo památným také tím, že zde v roce 1507 padl slavný
renesanční Ital Cesare Borgia, syn papeže Alexandra VI., bratr ještě slavnější Lucrezie Borgia. Po
smrti svého otce a nástupu Julia II. na papežský trůn byl donucen vrátit církevní majetek, který
předtím neoprávněně užíval, a utéci ke svému švagrovi, navarrskému králi Janovi. Stal se jeho
vojevůdcem a ve válce s Kastílií přišel při obléhání Viany ve svých dvaatřiceti letech o život.
Od Viany se terén rychle svažuje do údolí Ebra. Opouštíme Navarru a vstupujeme do kraje La Rioja.
Tímto názvem se tradičně označují dvě historické provincie: Álava a Logroño. Po dlouhou dobu
tvořily část velké Staré Kastílie, ale čas od času přecházely pod svrchovanost navarrských králů. Bylo
to tedy jakési nárazníkové pásmo pokrývající část údolí řeky Ebro. Přitom se jedná o jednu
z nejúrodnějších oblastí dnešního Španělska. Zdejší zelenina (papriky, chřest, artičoky, mangold,
bourrache) a ovoce jsou známé i daleko za hranicemi země. A to nesmíme zapomenout na víno,
kterému se dobře daří především na březích řeky Río Oja. Podle původu se rozlišuje trojí druh: Rioja
Alta, Rioja Baja a Rioja Alavesa.
Pro Logroño měl odjakživa klíčovou roli most přes Ebro. Ten dnešní je asi sto let starý. Před ním tu
stál jiný, postavený na konci 11. století králem Alfonsem VI. (1072–1109). Měl dvanáct oblouků a tři
strážní věže. Ale i ten nahrazoval ještě starší, spojený se jmény svatých Dominika de la Calzada a
jeho žáka Juana de Ortega. Kolem něho město vzniklo a on byl zdrojem jeho bohatství. Historické
centrum leží celé na pravém břehu řeky. Poutníci tu procházeli dvěma ulicemi – „starou“ (Rua Vieja)
a „hlavní“ (Rua Mayor). Obě, dům vedle domu, lemují kostely, špitály a kláštery.
Jižně od Logroña, trochu stranou hlavní poutní trasy, stojí na skalnatém výběžku zřícenina hradu
Clavijo. Je odtud nádherný výhled do celého kraje. Podle legendy se zde 22. května 844 zjevil svatý
Jakub Matamoros (Maurobijce – na koni a v plné zbroji) asturskému králi Ramirovi I., aby mu dodal
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odvahy v předvečer bitvy proti arabskému chalífovi Abd alRahmánovi II. Tím začala reconquista, znovudobytí Španělska
na Arabech.
O kus dál leží vesnice Abelga de Iruega. Tudy procházela
svatojakubská cesta před vznikem Logroña. V klášteře sv.
Martina se kolem roku 950 zastavil poutník Godescalc, biskup
z Puy, a požádal zdejší mnichy, aby pro něj opsali vzácnou
knihu. Tento znamenitý klášter byl totiž otevřený jak francouzské, tak islámské učenosti. Rukopis poslal do Paříže a Evropa
objevila arabská čisla včetně nuly! To umožnilo rychlý následný rozvoj matematiky.
Blízké Navarrete je městem hrnčířů a vinařů. Stával tam špitál. Když ho bourali, bylo jim líto krásného portálu s výjevy ze života středověkých poutníků. Proto ho kámen po kameni rozebrali a udělali
z něj vchod do místního hřbitova.
Na další cestě míjí poutník dva pahorky. Vlevo je Alto de San Antón. Na jeho vrcholu stával kdysi
templářský klášter. Pak se tam usadili loupežníci, a aby oklamali poutníky, převlékali se za mnichy.
Nic netušící příchozí zjistil s kým má tu čest, až když bylo pozdě. Kopec vpravo se jmenuje Poyo de
Roldán (Rolandovo pódium). K němu se vztahuje zajímavá lidová pověst: V nedaleké Nájeře býval
hrad, na němž sídlil obr Ferragut. Byl to Syřan, prý potomek biblického Goliáše, ale ještě silnější a
mocnější. Bojoval s nejlepšími rytíři Karla Velikého, jednoho po druhém porážel a zavíral do vězení
ve svém hradě. Jako poslední se proti němu vypravil hrdinný Roland. Postavil se na pahorek, aby
dobře viděl. Spatřil Ferraguta, jak odpočívá před branou svého hradu. Vzal kámen, který vážil dvě
arroby, potěžkal ho, stiskl zuby, rozmáchl se a mrštil. Trefil se přesně do Ferragutova čela! Zlý obr
byl zahuben a dobří rytíři osvobozeni. Jedna arroba je asi 11,5 kg. Rolandův kámen tedy vážil 23 kg!
Vzhledem k tomu, že od Poyo de Roldán k troskám Ferragutova hradu je to vzdušnou čarou asi 6
kilometrů, musela to být rána jako hrom!
Jiná pověst, zaznamenaná v Pseudoturpinově kronice, vypráví o přemožení obra úplně něco jiného
(a dodejme: zákeřného, co příliš neodpovídá rytířským ideálům): o vítězství neměly rozhodnout
zbraně, ale teologické argumenty. Ferragut byl přece
muslim! Během učené disputace ovšem Roland vytasil
dýku a vrazil ji obrovi do pupku, jediného zranitelného
místa na těle. Pak mohl Karel Veliký se svou armádou
vstoupit do Nájery a vězně osvobodit.
Jméno Nájera pochází z arabštiny a znamená „místo
mezi skalami“. Břehy řeky Najerilla jsou totiž lemovány
strmými skalnatými útesy, zbarvenými do červena.
Muslimové zde vládli přes dvě stě let (714–923). Na
začátku 11. století ji Sancho III. Veliký (1000–1035)
udělal hlavním městem Navarry a postaral se, aby se stala
důležitou zastávkou na svatojakubské cestě. Také zde
nechal razit nejstarší známé mince reconquisty.
Po jeho smrti se ujal vlády jeho syn Don García
(1035–1054). Už jsme se o něm zmiňovali v souvislosti

Hrad Clavijo

Křížová chodba kláštera
Snata Maria la Real v Najere
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s mostem v Puente la Reina.
Říkalo se mu „el de Nájera“, tzn.
„ten z Nájery“. García bylo asi dost
obvyklé jméno a bylo třeba blíže
určit, o kterého se jedná. Pověst
vypráví, že jednou při lovu vletěl
jeho sokol při pronásledování
koroptve do jeskyně v jedné
z rudých skal západně od města.
On běžel za ním a na konci
Náhrobek Dona Garcíi v Najere
jeskyně objevil krásnou starou
sošku Panny Marie. Spolu s manželkou Doñou Estefanií tam k její cti založili klášter Santa María la
Real. Jsou v něm pohřbeni a spolu s nimi ještě asi 30 dalších panovníků. Když Alfons VI. 1072–
1109) připojil La Rioju ke Kastílii, povolal sem francouzské mnichy z Cluny. Ti pak klášter spravovali až do konce 15. století. V letech 1517–1521 zde pobýval i sv. Ignác z Loyoly, zakladatel Tovaryšstva Ježíšova.
P. Pavel Liška, Netolice

M

ALÝ SLOVNÍČEK CÍRKEVNÍCH POJMŮ

CELEBRACE
Termín je odvozen z latinského slovesa celebrare,
které znamená „okázale slavit“, často s předpokládanou myšlenkou početné účasti. Celebrací se
tedy myslí obřadné konání eucharistické oběti ve
společenství komunity. Celebrantem je v širším pojetí
každý účastník shromáždění, v užším pojetí je tímto termínem označován kněz,
který na základě svátostného svěcení zastupuje Krista jako hlavu církve.
CIBORIUM
a) Kalich s víkem, němž se uchovávají posvěcené hostie ve svatostánku.
b) V raně křesťanských kostelech baldachýn nad hlavním oltářem, na
němž byla umisťována schránka s hostií. Nejznámější ciborium od
Berniniho se nachází v chrámě sv. Petra v Římě.
CINGULUM
Pás nebo šňůra, kterou se přepásává alba. Obepíná boky a na
levé straně končí dvěma visícími pásy. Papeži je vyhrazeno bílé
cingulum, kardinálům purpurové, biskupům fialové a ostatní
duchovní používají cingulum černé.
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GASTON COURTOIS:
DŮVĚRNĚ S JEŽÍŠEM

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ

Jde o knihu, která byla vydaná ve Francii v roce 1954 a kterou u nás již potřetí vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Autor P. Gaston Courtois vystudoval humanitní vědy a psychologii. V roce 1919 vstoupil do semináře a o šest let později byl vysvěcen na kněze. Kniha poskytuje výbornou látku
k rozjímání. Jako by zde ke čtenáři v první osobě promlouval sám Ježíš. Ujišťuje nás o své lásce, povzbuzuje nás, dává
nám rady a také napomenutí.
Knížka je také vhodná pro meditaci před Nejsvětější Svátostí. A tak je také vlastně pozvánkou – budete-li mít někdy
cestu přes Vlachovo Březí – můžete kdykoli načerpat sílu,
pokoj a radost před naším Pánem ve vytápěné kapli ustavičné adorace v přízemí vlachovobřezské fary.
Malá ukázka:
Text z Písma : Pán je blízko! (Flp 4,5).
Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa! (Mt 28,20).
Rozmluva: Nikdy nejsi sám. Pokud mě nezaženeš, jsem s tebou. I když mě
nevnímáš, jsem zde. Věř v mou vzrušující přítomnost. Kdybys v ni skutečně věřil, tvůj
život by byl proměněn. Pamatuj, že není jediné vteřiny, ve které bych na tebe
nehleděl, kdy bych na tebe nečekal. Duchovní život se příliš komplikuje. Je to přece
tak jednoduché - milovat a nechat se milovat, zvláště, když jeden z těch dvou je Bůh
a když Bůh je Láska.
Jsem s tebou. Což jsem s tebou nebyl vždy? Od tvého nejútlejšího dětství? Ode
dne, kdy ses přijetím křtu stal součástí mne samého? Kolikrát jsem tě k sobě
přitahoval! Jistě, nechal jsem tě jít, jak se to hodilo mému plánu lásky a vykoupení,
někdy po cestách tvrdých a bolestných, ale vždy jsem byl u tebe, vedl jsem tě a nic ti
nescházelo. Každá duše je pro mě jedinečným pokladem. Každá duše má své
nenahraditelné poslání v dějinách světa. Vím lépe než kdokoliv jiný, co se hodí pro
tvůj život a tvou činnost, aby nesly plody k oslavě mého Otce, ve službě církve a pro
dobro všech mých bratří.
Jsem s tebou v hodině práce, vždy připraven ti pomoci, poradit, uskutečnit s tebou úkol, který jsem ti uložil. Jsem s tebou v hodině odpočinku, abych posvětil
oprávněný oddech, jako jsem to činil u svých učedníků. Nejsem Bůh tvrdý, ale Bůh,
který rozumí lépe než kdokoliv jiný hranici a složitosti přirozenosti, vždyť nejen že
jsem ji stvořil, ale také jsem se s ní zasnoubil. Jsem s tebou v hodině radosti, abych jí
dal plnost. Radost je na zemi málokdy bez příměsí, ale ať taková či onaká, oznamuje
již tu radost bez sebemenšího stínu, kterou jsem ti vyhradil na věčnosti.

Kromě knihy "Důvěrně s Ježíšem" vyšla od stejného autora knížka „Když Pán promlouvá k srdci“, a to rovněž v Karmelitánském nakladatelství.
Pavel Benda
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CHARITA
PŘEKVAPENÍ V POŠTĚ
Přijdu po dovolené do kanceláře a vidím na svém stole nakupenou hromadu papírů.
Možná znáte pocity, které vás najednou pohltí. Zážitky z dovolené jsou ty tam a vy nevíte, co máte začít vyřizovat dřív. Dám se tedy do práce a po chvilce se za mnou ozve
nesměle má kolegyně: „Já už to nemůžu vydržet,“ sdělí mi s takovým tajemným úsměvem a jiskrou v očích. V ruce drží obálku, obyčejnou malou obálku. Otevřu ji a tam je na
malém papírku napsán tento vzkaz:
Zdravím.
Daruji do vaší charity 10 000,-Kč. Přeji si a doufám, že ty peníze dostanou lidé, kteří
je potřebují a přinesou jim alespoň trochu radosti. Tak splní i s vaší pomocí svůj účel.
Spoléhám na vaši dobrou vůli a děkuji za vaši spolupráci. Tak se staň s Božím požehnáním.
S pozdravem Petr M.
Věřte mi, že se již 13 let pohybuji v neziskovém sektoru, v charitě působím od roku
2005 a podobný dopis jsem za celou tu dobu nedostala. Kde jsou najednou ty kupy papírů na mém stole, kde jsou nedořešené věci, které na mne čekají? V prachu. Nemám
slov. Jen díky. Ale komu děkovat, není zde adresa odesílatele.
Omlouvám se, ale měla jsem potřebu alespoň nějak sdělit do světa tuhle zprávu o překvapujícím dopise, krátké zprávě, nečekaném daru. Pokud tyto řádky bude číst Petr M.,
tak mu tímto děkuji a slibuji, že dar bude použit přesně podle jeho přání, budu vážit
každou korunu z tohoto daru, aby nebyl proplýtván.
Michaela Veselá
ředitelka Farní charity Prachatice
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SVATÁ MAŘÍ

KOSTELY NAŠEHO VIKARIÁTU

O

bec Svatou Maří najdete velice snadno, neb
se na nedalekém kopci nachází vysílač, který
je po Boubíně snad nejvýraznějším orientačním
bodem regionu. Nejstarší zmínka o osadě
pochází z roku 1352,
kdy patřila příslušníkům nižší šlechty a
v místě, kde stojí
dnes fara, snad stávalo opevněné sídlo
rytíře Štěpána z Čestic.
V první písemné zmínce je
uváděna ve tvaru „S. Mariain
Laz“, přičemž původní jméno
Laz podobně jako Žár označuje místo vzniklé
vypálením lesa.

V

téže době zde byl postaven i kostel sv. Máří
Magdalény, jehož gotické zdivo spolu
s klenbami a okny zůstalo zachováno i po barokních úpravách v 18. století. Vlastního faráře měli
mařští již ve 14. století a poprvé je písemně
doložen v roce 1360, kdy v kněžský úřad uváděl
faráře v nedalekých Šumavských Hošticích. Jestliže z tohoto zápisu
ještě jméno kněze nevyčteme, další dochovaný záznam hovoří
o úmrtí zdejšího kněze Jana a o sporu, který o uprázdněné
místo vznikl. To získal Štěpán z Čestic, který ale již
v roce 1380 odešel právě do Čestic a vystřídal jej
Štěpán z Kroměříže. Jeho nástupcem pak byl
kněz Jakub, který zemřel v roce 1407, a
o rok později sem byl vrchností
dosazen Štěpán, působící předtím
v Čejeticích. I toho však záhy
stihla smrt a v roce 1412 jej
nahradil Jan ze Čkyně.

V

roce 1624 duchovní službu v obci zajiš'toval kněz ze Záblatí a teprve po obnovení
činnosti fary v sousedních Bohumilicích ve 40 letech 17. století zpravoval bohumilický farář i neobsazenou svatomařskou faru. V roce 1666 byla Svatá Máří přifařena do
Malenic a až 9. srpna roku 1735 Amalie, hraběnkaze Sickingenu, rozená z Althanu, zde
opět zřídila samostatnou farnost a ustanovila pro zdejšího faráře příjmy. Již o pět dní
později pražský arcibiskup Mořic Gustav hrabě z Mauderscheidu tento akt potvrdil a 18.
srpna ustanovil prvním farářem čtyřicetiletého klatovského rodáka Václava Františka
Šebestiána Hlaváče, dosavadního kaplana v Bohumilicích.
Je nasnadě, že první, s čím se musel nový farář potýkat, byl žalostný stav kostela.
O jeho úsilí hovoří i dva dopisy adresované
vimperskému hejtmanu Janu Handlovi, které jsou
uloženy v třeboňském archívu. V prvním z nich
z 24. května 1736 se píše:
„Urozený. Mnoho vzáctně vážený pane hejtmanes
předcházejícím všeho dobrého a stálého zdraví
vinšen uctivě prosím. Jakož jsem již dávno žádal,
by urozený pan tak dobrý byl a poddaným, který
osadou k S. Maří Magdaleně patřejí dovolil
a poručil, by k stavení chrámu Páně fůrama
a jinýma pracema nápomocni byli. S. Maří Magdalena při hodince smrti urouenému panu poslední milost Boží k životu věčnému, osadníky
a těla jejich opatrovati bude k scasnému z mrtvých vstání. To že se vyplní, doufajíce se poslušně
do affecty vzácné porušejíc zůstávám urozeného
mnoho vzácně váženého pana hejtmana k službám odevzdaný služebním Wencesl. Hlaváč.“
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V druhém, z 26. října toho roku, napsal Pater Hlaváč druhý, stručnější list, ve kterém
mimo po obvyklém úvodu píše: „…uctivě prosím, by urozený pan osadníkům S. Maří
Magdaleny Vimberského panství laskavě ustanovil, by každý aspoň jednu fůru z Elšovské cihelny cihel k dláždění kostela přivozil, poněvadž na našom panství se s fůrama
nemůže postačiti, ať se oblíbí den naříditi, Bůh a S. Maří Magdalena to stonásobně
zaplatí.“
Svatomařskou farnost spravoval Hlaváč äž do 24. března 1768, kdy ve věku 73 let, po
třiatřicetileté službě zdejšímu kostelu, kde byl také pohřben, skonal.
1. června se jeho nástupcem stal další klatovský rodák, a to František Kuželík,
dřívější malenický kaplan. Ten však zemřel již 16. května 1772 a byl pohřben rovněž
v kostele, a to v blízkosti kazatelny. Uvolněné místo zaujal další malenický kaplan Josef
Böhm, který se v roce 1783, tentokrát na místo faráře, vrátil.

M

ezi nejvýraznější kněžské osobnosti Svaté Maří jistě patřil pater Jan Pátek, který
farnost převzal 30. září 1934 po třináctiletém nelehkém působení v Novém Světě.
Na svém předchozím působišti se mu podařilo stabilizovat farní
život po rozpadu mocnářství a s tím spojeným chaosem jak
v církvi, tak ve společnosti. Stejně aktivní byl i zde. Mimo
mnohých úprav na faře i v kostele nechal například již po půl
roce svého působení vysázet sedm stovek modřínů do prostoru
pod hřbitovem a na rohu zahrady proti cestě do Trhonína nechal
vysadit lípu na památku 1900 let, které uplynuly od ukřižování
Krista. Snad nejvíce se však zapsal do dějin obce úspěšným
úsilím o vybudování rotundy sv. Václava a rozhledny na Lysé
hoře nad obcí.

Pater Jan Pátek na svém předchozím působišti
půldruhého roku před odchodem do Svaté Maří
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T

ěžko byste hledali kostel, jehož zvony nepadly za oběť válečné
mašinérii. V případě Svaté Maří tomu však bylo jinak a zdá se
až neuvěřitelné, jak své zkáze unikly.
Za první války kněz do seznamu zvonů uvedl pouze tři ze
čtyř, když na nejmenší Kateřinku „zapomněl“. Neopomněl
však poznamenat, že zdejší zvony přežily jak husitské
bouře, tak třicetiletou válku. Přesto přišla komise,
která provedla otisky zvonů a zase odešla. Od té
doby se však již nikdo neozval, ale pro jistotu,
když přišel pokyn z okresního hejtmanství,
aby se vyzvánělo všemi zvony na počest
dobytí měst Bělehradu a Lvova, svatomařské zvony mlčely.
Na základě zprávy o stáří zvonů,
které si vyžádal v roce 1942
památkový úřad v Praze, byly tři
ze čtyř zvonů vyjmuty z odevzdání
na válečné účely a obětována měla být
pouze nejmenší Kateřinka. Tento zvon
opravdu místní podkovářský mistr
Josef Kovář 17. března 1942 z věže
sejmul společně s kostelníkem Bohuslavem Kubaštou a zvon byl dopraven do Čkyně. Vzhledem k tomu, že
vážil bez srdce pouze necelých deset
kilogramů, mohl se do věže opět vrátit.
JP
Použitá literatura:
Václav Starý – Svatá Maří; Roman
Podhola - Ozvěny šumavských zvonů; F.
Mareš, J. Sedláček – Soupis památek
historických a uměleckých v království
Českém
Fota autor + Josef Hora
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RUBRIKA MLÁDEŽE

V Lukáši 5, 1-11 je zaznamenáno povolání učedníků Petra,
Jakuba a Jana. Oproti ostatním evangeliím
NA
zde vidíme, že ne vždy bylo povolávání učedníků omezeno jen na větu: „Pojď za mnou.“
Pamatujete si příjezd nějakého úspěšného sportovce
z olympiády? Vzpomínáte si například na příjezd zlatých hokejistů z Nagana? Všichni je chtěli vidět nebo se jich dokonce
dotknout. Když někdo z nich promluvil, všichni vnímali každé jeho slovo. Nejinak tomu
bylo v čase Ježíše. Nikde se jeho příchod neutajil. Kamkoli přišel, poutal obrovskou
pozornost. Neupoutal ale pozornost rybářů, kteří dál dělali svoji práci. Ale, nebo možná
právě proto, si od rybářů vypůjčil jejich loď. Poté, když už byl Ježíš na lodi, vyzývá
Petra, aby spustili sítě k lovu. Co asi muselo v té chvíli běžet Petrovi hlavou? Možná
toto: „Jak někdo může zkušenému rybáři, jako jsem já, říkat, kdy mám lovit ryby?“
Mimochodem to, že v noci nic nechytili, nebyla žádná náhoda. Genezaretské jezero bylo
pro rybolov úrodnou oblastí a lovilo se zde hlavně v noci. Petr i kvůli davu, který stál na
břehu, musel vážit každé svoje slovo. Byla v sázce jeho pověst a je dost pravděpodobné,
že kdyby Ježíše odmítl, už by si možná nezachytal. Unavený Petr nakonec pronesl: „Ale
na tvé slovo spustím sítě.“ Jakoby ale přece jen Ježíši nedůvěřoval, protože nechal lodě
svých společníků u břehu. Jakou obrovskou zkušenost pokory potom musel Petr prožít,
když uviděl to množství ryb a padl Ježíši k nohám. V oboru, ve kterém se vyznal, ve
kterém byl mistr, najednou ztrácí svoji jistotu. Ze sebevědomého rybáře, se najednou
stává člověk plně odevzdaný Pánu.
A co my? Možná i pro nás Bůh chystá podobnou zkušenost jako pro Petra, protože
v nějaké činnosti nebo oboru vynikáme a jakoukoli radu, která by nám nedávala smysl,
bychom nejspíš zavrhli. Nechali bychom si poradit od naprosto nezasvěcené osoby nebo
jsme připraveni naslouchat ostatním názorům?
Kéž bychom byli vždy, když uslyšíme Boží hlas, připraveni jednat podle Jeho vůle.
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Patrik Dragoun

PŘEDSTAVUJEME

Každý dům, který má dobře fungovat a být pro
někoho útulným domovem, potřebuje svého
hospodáře či hospodyni, kteří se mimo jiné starají o jeho vybavení, čistotu i výzdobu.
A dům Hospodinův? I v něm je třeba „neviditelných“ rukou, které připraví a upraví vše
viditelné.
Když vstoupíte do prachatického kostela sv. Jakuba, je vskutku co obdivovat. Na rozdíl
od většiny zamčených (nelze se divit při pověstné české bezbožnosti a nenechavosti)
kostelů v současných Čechách to můžete obdivovat většinou po celý den zblízka i bez
mříží (při respektování šňůr s alarmem). A jeho krása a upravenost vás přímo donutí tu
na chvilku spočinout v Boží přítomnosti, ať jí věříte či ne.
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Kromě všech stop našich předků, kteří se o jeho stálou výzdobu zasloužili během staletí,
jsou i v naší době mnozí, kteří zde své stopy zanechávají: restaurátoři, různí opraváři…
a také návštěvníci, po kterých zůstávají většinou stopy špinavé. A tak každý týden
nastoupí jedna z čet ochotných a nezištně obětavých „neviditelných“ žen (neříkejme jim
uklízečky, jejich pole působnosti je na to moc vznešené), které se snaží s pomocí vysavače, smetáků, kbelíků s hadry a dalších méně vznešených pomůcek uvést vše zas do
pořádku. Aby byl pořádek i mezi nimi, existuje „rozpis služeb“, který však musí být
vzhledem k různým osobním okolnostem také aktualizován.
Některé z nich pamatují doby, kdy chodily kostel uklízet ještě jako zaměstnané matky
v sobotu ráno od 6 hodin. Dnes už se s takovýmto nadšeným nasazením setkáme výjimečně a úprava kostela se stala záležitostí dobrovolnic většinou dříve narozených. O to
více je třeba jejich zásluhy ocenit a vyzvat další ku pomoci, neboť jejich skupinky řídnou
a slábnou.
První impuls ke vzniku současných skupinek (dnes se jich pravidelně v úklidu střídá
6 po cca 3 až 4 lidech) dal P. František Štribl, který na Nový rok 1990 zdůraznil nutnost
zapojení více farníků do úpravy chrámu. Poté se podařilo dát dohromady první skupinku
ochotných žen. V roce 1991 proběhlo malování vnitřku kostela, tehdy se do úklidu
zapojilo více lidí.
Nelze tu všechny vyjmenovat a možná by o takové „braní zásluh“ ani nestáli, ale zmiňme se zvlášť ještě o jedné ženě, která se specializuje na květinovou výzdobu. Věnuje na
ni celoročně velké množství vlastních výpěstků, které umí s pomocí dalších uspořádat
v překrásné kytice, sladěné a rozmístné do celého prostoru kostela. A to nemluvíme
o těch, které kromě kostela obstarávají ještě provoz a čistotu fary. Vždyť i ta zde patří
farnosti a denně jí projde mnoho lidí. Všem těmto „služebnicím Páně“ ať odplatí Ten,
k jehož větší cti a slávě vše konají.
MaM

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

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

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.

9.00 hod. Nádraží
Devátá hodina je ve městě jedna z nejrušnějších. Již cestou k hlavnímu nádraží, samozřejmě jdeme Lannovkou, proudí proti nám lidé ze
všech končin budějovické kotliny, mladí, staří, zámožnější, chudší, prostě všichni…
Sama budova na mne působila vždy dojmem něčeho výjimečného,
majestátního. Před nádražím jsem měl velký respekt, protože odtud jsem
se mohl dostat na tolik stran, do tolika různých měst, na tolik krásných
a známých míst.
U pokladen je v devět hodin téměř prázdno, i když se v této chvíli
několik dopoledních vlaků připravuje k odjezdu. Lidé proudí vestibulem,
ale to jsou většinou ti, co přijeli. Strýc s nerozlučnou fajfkou, se starou
aktovkou a svátečním kabátem, také jeho věrná manželka vyndala dnes
z truhly sváteční hedvábný či žinylkový šátek. Staré mámy, tety, paničky, všechny usměvavé, nastrojené v mezích svých možností. Vy zlaté
české mámy s prostým a čistým srdcem. Vy, jejichž život byl plný práce,
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odříkání. Vy, mámy a maminky, jejichž jedinou radostí byl Bůh a rodina
– vy jste přinášely sem, do města, své srdce na dlani a usměvavou tvář.
Jak jste se těšily na tu cestu, co vám dalo práce, než jste se oblékly do
svátečních šatů, stejně nemoderních, ale zato tolik milých. A tátové
s mozolnou dlaní, naslouchající jen písním ptáčků a bzukotu včel někde
na louce v letním ránu, nyní naslouchají bzukotu lidských zástupů,
které se vyrojily a rojí se, rojí směrem k městu, k náměstí…
Příjezdová hala je poklidná, lavičky jsou téměř pořád obsazeny, lidé
čekají na příjezd svých drahých, známých a přátel nebo jen tak pozorují
šum a ruch dopravního uzlu. Chodba k restauracím a čekárnám je
jakýmsi nepatřičným zákoutím. A málo platné, přiznat se musím, že
nejtajemnější mi vždy byl sám odjezdový vestibul. A hlavně ta podzemní
chodba, jíž se šlo k nástupištím. Kolikrát jsem stál před tabulí vlakových
odjezdů jako před branou pohádkového světa, na sedm zámků zamče-

nou… Kolikrát jsem hltal jména vlaků: Brno, Praha, Plzeň, Most – a
představoval si jízdu do těchto měst, nebo Kájov, Horní Dvořiště (a pod
tím vždy viděl Holkov-Římov), nebo České Velenice (a bujná fantazie mi
malovala rozkošnou cestu z Nové Vsi do Střížova) … Daleké světy, dálky
– jak jste mi byly podivuhodně blízko na budějovickém nádraží: ty stará
a vždy vábivá Vídni, věčný Říme, kouzelná Florencie, pohádko mládí –
Paříži… Bože, tolik přání, tolik touhy – a ty, moje milé budějovické nádraží, jsi mi tuto touhu alespoň poněkud přibližovalo svým poklidným,
trochu venkovským ruchem.
Právě tak nástupiště nebo železniční lávka do Pětidomí. Tam se stálo
a stálo, vlaky přijížděly a odjížděly, lokomotivy dole pod lávkou seřazovaly nákladní vlaky, dýmaly ze svých komínů, hučely tam motoráky – a
s každým vozem letěla myšlenka, která nás přenášela tam, kam jsme
toužili…
– 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 „ZA MLYNÁŘOVICKOU HÁJENKOU“
Tahle boží muka se od těch ostatních docela lišila svým jednoduchým, až prostým
vzhledem. Soukromě jsem jim říkával „kubistická“. Svou jednoduchostí se jim blížila
jen boží muka za kostelem sv. Magdalény, tedy ta na úplně opačné straně volarské
kotliny. Boží muka stávala vlevo u cesty k Mlynářovicím, asi 350 metrů od hájenky,
těsně před plotem obory. Bývala lehce nachýlena dopředu; v dubnu 1995 činil odklon od
osy 39 cm. Strohý vzhled a nepevné usazení božích muk mohly cosi naznačovat, zvláště
pokud jde o pátrání po důvodech jejich vzniku. Možná chyběly peníze na zaplacení
náročnější kamenické práce, možná byl důvodem kdoví čím vynucený úspěch.
Laskavý čtenář už jistě vytušil, že minulý čas nepoužívám jen tak pro nic za nic. Ano,
právě tahle muka zmizela, přesněji řečeno, kdosi je ukradl. Stalo se tak před více jak
deseti léty, v týdnu před tradiční mlynářovickou poutí. Zbyla po nich fotografie, nákres
v měřítku 1:10 a vzpomínky.
Hájenku u Mlynářovic obýval starý fořt a je
třeba hned na začátku říci, že to byl fořt ze staré
školy. O lese věděl všechno a toho, kdo škodil
lesu, stíhal přísněji, než kdyby škodil jemu samotnému. S lidmi z osad pod Bobíkem vycházel
v dobrém, ale pokud šlo o les a službu, byl neústupný až hrůza.
Když jednoho večera navštívila hájenku fořtova nevlastní sestra, přísný muž ji přivítal a pozval
ke stolu. Jenže mladá žena se k jídlu neměla a slova z ní lezla jako povidla ze džbánku.
„Tak na rovinu, o co jde?“ přerušil její rozpaky
hajný. „Vede se nám špatně, Francle. Všechny
slepice nám roztrhala liška a už dlouho jsme
neměli nic sytého do úst; děti slábnou a chřadnou.“
Hajný vytáhl z kapsy fajfku. „Dám ti hrách,
taky uzené maso. Ale co dál?“
Žena sklopila oči a začala ze sebe soukat:
„Vím, Francle, že jsi napřed hajný a teprve potom
můj příbuzný. Přesto tě prosím, přihmuř oči
a nech mého muže zítra v noci ulovit v oboře
srnce.“
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Hajný odhodil fajfku na stůl a měl co dělat, aby se ovládl. „Cože? Cizí vyháním z lesa a vlastního bych tam měl nechat páchat neřádstvo?“
„Moc tě prosím, Francle. Nedělám to pro sebe, ale pro děti,“ prosila žena.
„Už jsem řek´!“ pronesl mrazivě fořt.
Chuděra se rozvzlykala. Pak zkusila přesvědčit svého nevlastního bratra slovy,
která Francl slyšel v nepatrných obměnách už mockrát.
„Les patřil odjakživa všem,“ začala žena. „Kdo ho využívá, ten se nedopouští
ničeho špatného. Bere si jen to, nač má odedávna nárok. Z lesů naši předkové
vyšli; nacházeli v nich úkryt, obživu, útěch. Proč by tedy i dnes nemohli…?“
„Eh, takových řečí jsem už slyšel…!“ máchl rukou fořt: „Jenže to všechno
bylo a už není! Dnes všichni všem měří jen penězi! Vidí jen sáhy a sáhy polen,
tucty a veletucty klád, ale nevidí les! Les se vším všudy! S vodou, bylinami,
zvířaty, mechem…! Nevěří tradici, neznají povinnost.“
Žena už neměla co ztratit. „Sloužíš vrchnosti a vlastní lidi nevidíš. Než bys
přimhouřil oči nad jedním srncem, raději necháš pomřít vlastní příbuzné! Styď
se, Francle!“ Poslední věty už žena rozhořčena křičela. Nakonec klesla na židli a
otřásla se pláčem.
Starý fořt nehnul ani brvou. „Sloužím poctivě a pytlačení je hříchem jednou
provždy. Pytlák je větším škůdcem lesa než lecjaké panské novoty.“
Žena se utišila a fořt jakoby mluvil víc k sobě než k ní. „Zodpovídám za
pořádek v oboře, ale vím, kam až mohu jít. A naše
vrchnost také. Mladý kníže přece ihned zrušil
prastaré nařízení, jímž se hajným přikazovalo
přistiženého pytláka na místě zastřelit jako škodnou.“
Pak fořt položil fajfku na stůl: „Abys věděla, že
nejsem jen nemyslící a vždy poslušný panský
honicí pes, tak vyřiď svému muži, že zítra v noci
může jít s puškou do obory. Uloví-li srnce, nikdo
ho při tom nepřistihne.“
Na druhý den vítr proháněl mraky po nebi jako
jelen laně ve svém stádu. Fořtovi to před půlnocí
nedalo a vydal se do obory. Nemířil k určitému
místu; cítil však povinnost být v lese v době, kdy
se tu – byť s jeho svolením – děje nekalá věc.
Naslouchal zvukům nočního lesa, jak mu je
přinášel vítr proplétající se korunami stromů. Čas
se vlekl, ale kde nic tu nic.
Náhle suše třeskl výstřel a vzápětí další, jakoby
vzdálenější. „Konečně!“ vyklouzlo ulehčeně fořtovi z úst. Bezděky se rozběhl vpřed.
Teprve po pár desítkách kroků si uvědomil, co
slíbil, a zastavil se. V duchu viděl muže skloněného nad právě skoleným srncem. Fořt sváděl se
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svým svědomím nelehký boj. Nakonec svěsil ruku s puškou, otočil se a zvolna se
vracel. Kráčel přítmím a sžíral se touhou alespoň spatřit nočního střelce.
„Na cestě kolem obory bych ho možná mohl zahlédnout,“ napadlo hajného.
Zrychlil krok a obloukem muži nadběhl. Zůstal stát u cesty ve skrytu mohutného
smrku.
Netrvalo dlouho a z lesa na cestu skutečně vyšel muž, nesoucí cosi na ramenou. Mezi mraky vykoukl půlměsíc a starý fořt spatřil obrys hlavy střeleného
zvířete. Strnul. Parůžky na ní nebyly.
„Vždyť říkal, že chce srnce!“ rozčílil se a vyskočil na cestu. „Hej! Jak to, že …“
„Prásk!“ vyšlehl záblesk od shrbené postavy a kule rozervala fořtovi hruď.
Ozvěna výstřelu se odrazila od hradby lesa a Francl padl na zem již mrtvý.
Nestačil si ani náznakem všimnout, zda po něm střelil muž jeho nevlastní sestry,
který se možná lekl, že Francl nedodržel slovo, anebo zda ránu vypálil neznámý
pytlák, který dostal strach z následků toho, že jej hajný dopadl při činu. Střelec
zmizel, les mlčel a na fořtův hrob se snášelo zlato javorových listů. Říkalo se
všelicos, nevyšetřilo se nic. Až po čase na místě, kde zastřeleného Francla našli,
se náhle jednou přes noc objevila kamenná boží muka hrubých rysů.
Příběhy o záhadách většinou končívají vysvětlením, ale netěšte se. Nemohu
vám prozradit, kolik mužů bylo té noci v oboře a kdo měl důvod k postavení
božích muk. Sami zkuste usoudit, zda popudem byl dodatečný vděk nebo výčitky; zda vzpomínka, nebo pokání.

STALO SE

Dokončena digitalizace matrik
Jihočeského kraje

Ke dni 27. září 2010 byla dokončena digitalizace celého fondu Sbírka matrik Jihočeského kraje, uloženého ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Kompletní soubor celkem
6767 inventárních a evidenčních jednotek (6742 svazků matrik a 25 kartonů dalšího
materiálu) z území kraje v hranicích před 1. lednem 2000 je zpřístupněn k on-line bádání
na webových stránkách třeboňského archivu v oddíle příznačně nazvaném Digitální
archiv čili http://digi.ceskearchivy.cz. Zahrnuje matriky církví římskokatolické, československé husitské, evangelické, pravoslavné i matriky civilní. Připojený zeměpisný
rejstřík, aktualizovaný dle stavu matrik k 31. prosinci 2006, obsahuje české i německé
názvy obcí a osad s odkazy na příslušnou farnost. Tímto velkolepým počinem se podařilo docílit hned několika záměrů, mj. zvýšení ochrany jedinečného fondu zvláště před
fyzickým opotřebením, zároveň však umožnění jeho studia v náležité kvalitě při nebývalém rozvoji soukromého genealogického bádání, též i vyřešení situace v badatelně
třeboňského archivu, které se značně ulehčilo a v níž opět vane tvořivý duch.
V rámci zmíněného Digitálního archivu lze on-line nahlížet také do dalších užitečných pomůcek (slovníky, edice pramenů) a archivních materiálů. Z nich se za jiné sluší
připomenout sbírku vedut (podle obcí), mapy a plány a stále zpracovávaný soubor kronik
obecních a školních (podle okresních archivů a obcí).
Sp.
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lavnost Posvěcení chrámu se ve většině farností slaví poslední neděli v měsíci říjnu.
V Žitné u Netolic je ale každoročně první neděli v říjnu. Zdejší kaple je totiž zasvěcená Panně Marii Růžencové. O kapličku obětavě pečuje pí. Grillová. Bohoslužbu slova
i letos vedl P. Pavel Liška. Potěšující je, že mezi těmi, kdo přišli na odpolední bohoslužbu slova, byly zastoupeny všechny věkové kategorie.
- lh -

Slavnost Výročí posvěcení chrámu
8. října 1690, tedy před 320 lety byl farní
kostel ve Volarech zasvěcen sv. Kateřině
Alexandrijské. Proto jsme u nás ve Volarech
slavili v neděli 10. října tohoto roku Posvícení.
Výjev z legendy, podle které bylo tělo sv.
Kateřiny po smrti přeneseno anděly na horu
Sinaj, kde nyní stojí klášter sv. Kateřiny, je
na hlavním oltářním obraze.
Karel Falář, Volary
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Pouť na Boubín

R

áno jsme začínali brzy - už v 8.00 sraz ve Vimperku u Marouska. Sešlo se nás asi
20 s dobrou náladou a plnými batůžky. Nejprve jsme putovali Pravětínským
údolím na Táflovku. To je bývalá vesnice po Němcích. Je tam vysázena alej smíření,
lavičky a zastavení u Svatého Ducha. Pak přišla Veselka a stoupáček na Boubín. Nejvíc
je k vzteku, jak vás ti mlaďoši předbíhají, plní sil.
Na Boubíně nás čekalo překvapení. Byly vidět Alpy! Už jsem koukala z rozhledny
mockrát, ale Alpy jsem nikdy neviděla. Po krátkém obědě (bylo slunečno, ale zima) jsme
sešli k Zámečku a tam byla mše svatá. Taky se k nám přidali i ostatní (ještě víc pajdající
než já).
Nevím jaké máte zkušenosti se mšemi pod blankytnou oblohou, já celou dobu držím své
srdce na uzdě - je mi krásně.
Bůh je vlastně v tom, co prožíváme, nějak víc,
když přišel z kostela za námi. Snad sv. Hubert
vstoupí i do těch bolavých míst s Němci.
Pak jsme jen seběhli kolem pralesa a rybníčka.
Na nádraží jsme měli divadlo. Oťas hrál pantonimicky kousky evangelia a my jsme hádali.
Hezký slunný den.
Viktorie Předotová

Výlet
do Vodňan
Jak to dopadlo v neděli 17.10.? V Prachaticích u kostela
nás moc nebylo. Ale díky, že pan vikář, přestože byl
nemocný, ochotně svezl dva účastníky a ostatní už čekali
ve Vodňanech, jak ze Strunkovic, z Husince a Netolic,
tak prachatické poutnice, které přijely vlakem.
Ve Vodňanech nás velmi mile přivítal místní pan farář P.
Mgr. Jiří Čepl, O. Melit. Hned po jeho přivítání se nás
ujala paní PhDr. Pavla Stuchlá. Nejprve nám přiblížila
historii města Vodňany a seznámila nás s vnější architekturou děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Poté jsme přešli do chrámu, kde na
nás už čekala naše mladá paní varhanice Bohunka Podlešáková. Uvítala nás písní. Pak
převzala slovo slečna Pavla. Velmi zajímavou formou - historie kostela byla prokládána
procítěnou modlitbou, četbou Písma či čtením poezie. Své nadšení přenesla i na posluchače, kteří i trochu zapomněli, že je jim velká zima. Nedělní odpoledne se opravdu
vydařilo, byla zde cítit Boží přítomnost.
JŠ + HŘ
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Stráženští mají nový pietní hřbitov

P

říhraniční obec Strážný je opět městysem a vrátil se sem tedy statut, který získala již
v roce 1843. Navíc má jak nový znak, tak prapor i nově upravený pietní hřbitov
s pomníkem, který připomíná kdysi v sousedství stojící kostel.
„Stojíme na místech, která jedním podpisem v roce 1965 změnila svoji tvář. Stál zde
kostel a hřbitov. Dvě místa, která v životě lidí znamenala mnoho. Před pětačtyřiceti lety,
dříve než dorazilo rozhodnutí o jmenování kostela kulturní památkou, trhaviny a poté
buldozer srovnaly dominantu obce se zemí,“ zahájil slavnostní akt požehnání jak obecních symbolů, tak pietního místa, stráženský starosta Jaroslav Pubal.

Výstavba pietního hřbitova přišla obec na čtvrt milionu korun, přičemž zbývajícího
půldruhého milionu poslala ze svých fondů Evropská unie.
Dominantu místa tvoří pomník architektky Otčenáškové, který znázorňuje Nejsvětější
Trojici, které byl kostel, stojící zde v letech 1781 až 1964, zasvěcen. Dalším počinem ve
vztahu k církevním památkám by měla být oprava nedaleké mariánské kaple z roku
1843, kterou obec nedávno získala bezplatně převodem od církve.
JP

Vimperští mají opravený zvon

M

aria Hilf, zvon odlitý v roce
1419, se v pátek 22. října, po
čtyřměsíční léčebné kůře, opět vrátil
na své místo ve vimperské zvonici.
Jak prozradil zbraslavský zvonařský
mistr Manoušek, bylo to poprvé za
téměř šest století, kdy věž opustil.
V důsledku necitlivých zásahů v se33

dmdesátých letech minulého století došlo k jeho poškození a další používání by pro něj
během následujících dvou let znamenalo zkázu.
„Nevhodně ukotvené srdce zvonu,
které navíc bylo rovněž z nevhodné
slitiny, a naddimenzovaný zvonící
stroj způsobily úbytek zvonoviny na
některých místech až o 14 milimetrů,“ uvedl důvody, proč bylo zvon
nutné opravit, starosta Pavel Dvořák.
Vimperk tak má na věži opět
dvojici zvonů, nicméně na pravidelné
každodenní zvonění si bude muset
město zřejmě ještě nějakou dobu
počkat. Stejně jako druhý věžní zvon, tzv. umíráček, odlitý roku 1839 českobudějovickým zvonařem Pernerem, i zvon na sousedním farním kostele, bude zvon Maria Hilf s
ohledem na šetrné zacházení poháněn pouze ručně. To do Vimperka přineslo další
novinku v podobě ustanovení trojice zvoníků, kteří zvon rozezvučí vždy před začátkem
bohoslužeb.
„Řešením by bylo napojení umíráčku na zvonící stroj nebo pořízení dalšího zvonu, který
by byl rovněž poháněn elektricky. Vše závisí na tom, zda se podaří sehnat potřebné
finance,“ nastínil možnost návratu pravidelného zvonění, které ve Vimperku třikrát
denně zaznívalo po staletí až do letošního června, jeden ze zvoníků Vít Hašek.
Původně prostřední ze tří zvonů zvonice váží čtyři metráky, při průměru 88 centimetrů a
stejné výšce, a nese na svém plášti jména čtyř evangelistů, jména tří králů a své jméno
a rok odlití. Opravou získal jak dolití poškozených míst, tak i zcela nové srdce a nově
bylo upraveno i samotné zavěšení zvonu.
Text i foto JP

Duchovní obnova maminek
22.–24. října si čtrnáct maminek dopřálo čas pro sebe, aby se v rámci
duchovní obnovy zamyslely, jaké je
to jejich místo na zemi.
Bůh nám daroval život. Je to veliký
dar. Je to prostor a čas. Je to ten
okamžik a právě to místo, kde se
nacházíme. Není to místo někde
daleko a někde v budoucnosti, ale
TADY A TEĎ. Tím místem je
přítomný okamžik našeho života. Biblické texty, ale i text pohádky o Šípkové Růžence,
vedly k zamyšlení nad ohraničením našeho života. Náš život jednoho dne začal a jednoho dne také skončí. Máme naději, že to co omezuje a má své hranice, které neumíme
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sami rozšířit a překročit, Ježíš pro nás svou smrtí a svým vzkříšením otevřel. Penzion
„U Valdeckých“ na Zadově byl krásným a tichým místem k tomuto rozjímání.
-lh-

Andělé a děti

N

a svátek Andělů strážných jsme měli Dětskou vikariátní pouť. Místo konání bylo
stylové: Andělíček u Sušice. Ráno byl start v 8.00 na nádraží ve Vimperku. Sešlo
se nás sedm – číslo plnosti, počasí hezké a nálada taky.
V Sušici jsme se dostali pod velení paní učitelky Anežky. Vyprávěla nám zajímavosti
o Sušici a pak i celém tom kraji. Na Andělíčku se už scházely skupiny s prapory a
zdravily se. Vůbec, člověk měl pocit jako by se vrátil domů. Přátelská nálada vládla i na
nádvoří před kapličkou. Otec biskup Jiří se tvářil vstřícně, i když jsme se nechovali jako
na opravdové mši v lavicích. V bráně jsme dostali andělíčky na krk. Když jsme pozorovali holuby, kteří byli vypuštěni, jedli jsme koláčky s limonádou. Taky se dalo něco
koupit. Odsud jsme jeli do Velhartic na zámek. Ten se mi moc líbil – udržovaný a pan
průvodce znalý a zodpovídající spoustu dotazů. Cestou zpátky jsme se zastavili v Nicově
a prohlédli si kostelík svatého Martina. Spala jsem v noci jak zabitá, děti myslím taky.
Viktorie Předotová

Dětská diecézní pouť
V sobotu 2. 10. 2010 jsme se vypravili na Dětskou diecézní pouť a pouť rodin do Sušice.
Před půl osmou ráno se sešlo 7 dětí a 6 dospělých (2 tatínci, 2 maminky, babička
a pan katecheta) na volarském autobusovém nádraží. Za chvíli už přijel autobus
z Prachatic, kam jsme přistoupili a pokračovali směrem na Vimperk, kde přistoupili

Foto Olga Švecová
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další, takže se autobus naplnil. Celkem nás v našem autobuse do Sušice přijelo 31 dětí
a 21 dospělých. Andělka Anežka se nás tam ujala a dovedla nás na kopec nad městem ke
kapli Anděla Strážce. Zde osazenstvo našeho autobusu vyfotila Olinka Švecová z Diecézního katechetického střediska Biskupství českobudějovického. Potom se všichni
rozešli, jedni ke stánkům, druzí na záchod apod. Já jsem se pak spolu s 4 našimi a jedním
prachatickým ministrantem šli připravit na mši sv. Při mši sv. jsme asistovali u oltáře
a myslím, že jsme byli, kromě těch v těsné blízkosti, nejblíže oltáři a otci biskupovi.
Po mši sv. na nás čekalo překvapení: dostali jsme všichni obrázek sušického anděla
strážce s modlitbou Anděle Boží a keramické přívěsky s andělem na krk. Potom nás čekalo další překvapení: holubi, kteří byli naráz vypuštěni z klece. Potom jsme ještě dostali
koláčky a pití a po svačině a obědě z vlastních zásob jsme se přesunuli dolů ke svému
autobusu. Andělka Anežka nastoupila s námi a vyjeli jsme směrem k Velharticím, kde
jsme navštívili hrad. Na zpáteční cestě domů jsme se ještě zastavili na hranici našeho
vikariátu, v Nicově, kde jsme si prohlédli kostel sv. Martina. Pak už jsme vyjeli směrem
k domovu a v autobuse si zazpívali několik pěkných písniček.
Celá pouť se vydařila, i podle ohlasů dětí se líbila.
Fotografie z pouti si můžete prohlédnout na www.farnostvolary.estranky.cz
Karel Falář, Volary
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POZVÁNKY
SCHOLA při Římskokatolické farnosti Prachatice
má pravidelné zkoušky ( děti a mládež) v pátek od 15.30 h. do 16.30 h. v rodném domě
sv. Jana N. N., vchod z parku hospice, kontaktní osoba sl. Veronika Šrámková, mob. 602 476 100.
Dospělí ve středu od 18.30 h. 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 scházíme 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.
Těší se na vás Kateřina Stejkozová, mob. 724 589 803.

Advent s dětmi v Prachaticích
5. prosince, tedy 2. neděli adventní bude dětská rorátní mše od 8 h. v kostele sv. Jakuba a průvod
s lampiónky a lucerničkami. Sraz dětí před farou v 7.55 h., lampiónek nebo lucerničku s sebou.
Po mši sv. prodej vánočních pohlednic pro misie.
Pátek 3. prosince Setkání s Mikulášem ve farním sále v Prachaticích, přezůvky s sebou
– pro předškolní děti a malé školáky z 1.-2. třídy od 15.30 h.
– pro starší školáky od 3. třídy od 17 h.

Pozvánka na přednášku ČKA – pobočka Vodňany
Čtvrtek 18. listopadu 2010 v 19.00 hodin
POTOPA SVĚTA A DALŠÍ KATASTROFY
přednáška Tomáše Machuly Ph.D., Th.D., děkana Teologické fakulty Jihočeské univerzity
Biblický příběh o Noemově arše před nás staví otázky:
Jak sloučit starou biblickou zprávu se současnými poznatky vědy, přírodní či teologické, a postoji
moderní společnosti?
Proč dobrý Bůh dopouští zlé věci, které nás v různých podobách potkávají? Jsme v tom bezmocní?
Jak žít s nasazením a odpovědností, s vírou či bez ní, ve světě, kde k menším i větším
„katastrofám“ dochází neustále?
Místo konání: Městská galerie, náměstí Svobody 18, Vodňany
Pořadatelé: Česká křesťanská akademie Vodňany, Mgr. Robert Huneš, 777 704 210,
reditel@hospicpt.cz
MaG, náměstí Svobody 18, Vodňany, Jitka Velková, 383 382 057, mag@vodnany.net,
www.vodnany.net
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Adventní TAMMÍM 2010 – duchovní obnova pro mladé muže
V Arcibiskupském semináři v Praze již tradičně dvakrát v roce pořádáme duchovní obnovu pro
mladé muže od 15 let s–názvem TAMMÍM. Toto hebrejské slovo můžeme do češtiny přeložit ve
významu bezúhonný, totální, naprostý, dokonalý. Snaha být TAMMÍM pro Hospodina by měla
být úkolem pro každého křesťana. K tomu se snažíme přispět i my nabízeným setkáním s bohoslovci, s představenými semináře a hlavně s vrstevníky, kteří se také snaží objevovat svoji mužskou spiritualitu.
TAMMÍM je možností prožít víkend v modlitbě, ztišení, společných rozhovorech o hledání
a prožívání víry mezi sebou, s bohoslovci i představenými semináře. Jeho součástí jsou i různé
workshopy, sport, společenské hry, kvalitní film, dobrá nálada a setkání se zajímavými hosty.
Vytváříme tak prostor i pro hledání životní cesty a prohloubení osobního vztahu s Bohem, nabízíme i možnost duchovního rozhovoru, příp. svátosti smíření. Je to taky velká příležitost poznat
nové věřící kamarády a přátele.
Rádi zveme mladé muže na letošní adventní TAMMÍM, který se uskuteční 26.–28. listopadu 2010.
Můžete prožít začátek adventu s dobrými lidmi v příjemném prostředí a dobře začít přípravu na
slavení příchodu našeho Pána na svět. Počet míst je omezený, proto, pokud máte zájem, přihlaste
se co nejdříve!
Za bohoslovce Jozef Gumenický
Místo: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, Praha 6, Metro A – konečná Dejvická.
Termín: příjezd 26.11.2010 do 18:00 hod., odjezd 28.11.2010 od 14:00 hod.
Cena: dobrovolný příspěvek dle individuálních finančních možností.
Pořadatel: Arcibiskupský seminář v Praze.
Informace a závazné přihlášky na tammim@signaly.cz, www.tammim.spolco.cz

Další akce, na které zve Diecézní centrum mládeže České Budějovice:
Kontakty: Biskupská 4, 370 01 České Budějovice
e-mail: dcm@bcb.cz, web: www.dcm.bcb.cz
Ředitel P. Roman DVOŘÁK, tel. 605 885 789
Pracovníci DCM: Mgr. Jan LIŠKA,
tel. 380 420 312, 731 402 807
Mgr. David URBAN, tel. 606 485 493

27. prosince – 2. ledna

Chceš zažít tak trochu jiný Silvestr?
Tisíce mladých se setkají na Pouti důvěry při
Evropském setkání v duchu Taizé, které se tento rok
koná v Rotterdamu. Přidáš se i Ty?

Adventní duchovní obnova pro dívky
od 18 do 30 let

na téma: „Život Marie z Nazareta a život můj.
Co pro mě – ženu 21. století – může Maria znamenat?“
Maria – Hilf ve Zlatých Horách (Jeseníky), 9.–12.
prosince 2010.
Provází P. Mikuláš Ota Buzický, lékař a dominikán, a s.Vincenta Kořínková, boromejka
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Nanebevzetí Panny Marie v Netolicích
K

Tříkrálová sbírka
Tato celorepubliková sbírka se pod hlavičkou Charity ČR pořádá již od roku 2000.
Prvním průbojníkem byla samozřejmě moravská diecéze, ostatní diecéze se do sbírky
zapojily až v roce 2001. Sbírka má 2 hlavní cíle, předně chce přinášet do domů požehnání, kdy pozdravením pokoje a koledou znovu připomíná období narození Ježíše Krista.
Zároveň chce také upozornit na chudobu v našem světě, k čemuž slouží kasičky označené logem Charity.
V minulosti jsme se setkali s lidmi, kteří zneužili této sbírky a do papírových krabiček
vybírali pro sebe. Proto chci i touto cestou ukázat na jasné znaky pravých koledníků.
Možná tak předejdeme podobným chytrákům.
Kolednická skupinka je vždy minimálně 3 členná, na věku malých koledníků nezáleží.
Základním pravidlem však je, že se skupinkou musí být vždy dospělá osoba, která má na
viditelném místě zavěšenou kartičku zmocněnce a na požádání předloží občanský
průkaz. Kartička zmocněnce je podepsána diecézním biskupem, ředitelem Charity ČR a
ředitelkou Diecézní charity. Skupinka může vybírat pouze do zapečetěných pokladniček,
které nejsou poškozené. Pokladničky se rozpečeťují po ukončení sbírky na městském
úřadu za přítomnosti úřednice z Městského úřadu. Dalším pravidlem je, že kolednické
skupinky nesmí vstupovat do obytných částí domů a bytů, zůstávají u dveří po celou
dobu koledy. Koledníci přináší nejen požehnání, ale snaží se cukříky a kalendáříky dárce
obdarovat. Tradičně volíme tyto dárky, neboť už je veřejnost na ně zvyklá.
Ke komu sbírka putuje? Již několik let nazpátek je Tříkrálová sbírka v Prachaticích
rozdělována. Část je odesílána na podporu Hospice sv. J. N. Neumanna a další část
zůstává Farní charitě Prachatice na podporu sociálních služeb (azylových domů, terénního programu a rovněž charitního šatníku). Samozřejmě určité procento
z celkové sbírky je určené pro režii
sbírky a také na mezinárodní humanitární
projekty Charity ČR.
Pokud byste se chtěli o sbírce dozvědět
více informací, můžete navštívit stránky
www.trikralovasbirka.cz. Budeme velmi
rádi, když se opět najdou dobří lidé, kteří
nám s pořádáním této sbírky pomohou.
Dovolte mi na závěr poděkovat zde
všem, kteří v minulosti Tříkrálovou
sbírku podpořili svou prací, materiálem,
modlitbami či finančním darem. Věřím,
že i v roce 2011 bude sbírka úspěšná i díky vám všem.
Mgr. Michaela Veselá
Ředitelka Farní charity Prachatice
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