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ÚVODNÍK VIKÁŘE
Doba adventní je doba očekávání a přípravy na oslavu
zrození našeho Pána Jeţíše. Doba, v které před námi stojí
Maria, jeţ odpověděla Boţí nabídce mateřství slovy – fiat
mihi secundum verbum tuum (ať se mi stane podle tvého
slova), a tím se stala otevřenou pro přijetí ţivota. Doba,
v které před námi stojí ţena v poţehnaném stavu, ţena
v očekávání, ţena obtěţkaná, ţena v naději, ţena těhotná –
ţena MATKA. A přesto, ţe vidíme jednoho člověka - matku,
víme, ţe jsou před námi ţivoty dva – matka a dítě. Ta, která
svůj ţivot otevřela a vydala do sluţby ţivota, a ţivot toho,
který je naprosto bezbranný a vydaný do rukou matky,
závislý na ţivotě matky. Krása ţivota, tajemství ţivota,
křehkost ţivota. Při pohledu na těhotnou Marii, jako by se nám znovu vracela
ozvěnou věta z prvních řádek Bible – a všechno, co stvořil, bylo dobré a krásné.
Bůh, který je na straně ţivota, který je dárcem ţivota, který je milovníkem
ţivota, který je nám všem Otcem i Matkou – darujícím i přijímajícím; Bůh, který je ŢIVOT.
Dovolte, abych v této adventní době vyjádřil uznání a dík vám, kteří stojíte
ve sluţbě počatého ţivota. Především vám, matky a otcové, ať uţ zrození ţivota
očekáváte nebo jiţ děti vychováváte. Děkuji vám, všem lékařům, kteří jste svůj
ţivot zasvětili sluţbě ţivotu a zdraví. Chci v této souvislosti zvláště s úctou
poděkovat panu primáři Říhovi. Děkuji vám, pěstounským rodinám, které jste
přijaly do svého domu a srdce děti, které nemohou zakoušet lásku a péči svých
vlastních rodičů. Myslím také na vás manţele, kteří touţíte po ţivotě a on
nepřichází. Vyprošuji vám Boţí poţehnání. Vţdyť On je dárcem ţivota. V této
souvislosti s úctou myslím zvláště na vás, kteří s váţností a odpovědností hledáte Boţí vůli pro vás a váš společný ţivot, slyšíte hlas církve a odmítáte cestu
umělého oplodnění; cestu, která s sebou nese mnoho nejenom morálních úskalí.
Kéţ je tento váš osobní advent odměněn radostí vánoční noci. Myslím také na
vás, kteří jste počatý ţivot zmařili. Náš Bůh je Bohem milosrdným, odpouštějícím. Je Bohem, který má moc nad kaţdým naším hříchem a zná řešení i tam,
kde my jsme naprosto bezmocní. Vyprošuji vám pevnou víru, ţe Bůh odpouští,
kdyţ o odpuštění prosíme. Přeji vám klid do srdce. Dobře však vím, ţe tento klid
nemůţe přijít tam, kde se nečiní pokání. Nebojte se k pokání přistoupit, svého
hříchu litovat, odevzdat jej do Boţího milosrdenství, přihlásit se k svému nenarozenému ţivotu a přijmout jej do svého srdce s prosbou o odpuštění. Praxe
ukazuje, ţe velkou mocí je nejenom svátost smíření, ale i vloţení této bolestné
události do oběti mše svaté.
Poţehnané proţití letošní adventní doby, kterou jsme jako všeobecná církev
v čele se Svatým Otcem a jednotlivými biskupy na celém světě zahájili vigilii
modliteb za počatý ţivot.
P. Josef Sláčík
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
SVATÝ AMBROŽ
Prosinec je celý ve znamení adventu a vánočních svátků. Přesto se v něm slaví i celá řada
svátků a památek svatých. Nejvýznamnější je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu. Ačkoli se její datum (8. prosince) odvíjí od (mnohem staršího) svátku
Narození Panny Marie (8. září) a do adventní doby tedy spadá jen náhodou, vynikajícím
způsobem se do ní hodí. Vždyť v Panně Marii nám „vysvitla jitřenka spásy“, v ní vrcholí
čekání celého lidstva na příchod Mesiáše!
Z biblických postav budeme tentokrát slavit jen sv. Jana, apoštola a evangelistu (27. 12.).
Sv. Štěpána letos vynecháme, jeho svátek připadá na neděli, která je vyhrazena vánočnímu
svátku Svaté Rodiny (26. 12.).
Ve 4. století skončila doba pronásledování křesťanů a nastala nová etapa v životě církve.
V prosinci ho reprezentují sv. Lucie, panna a mučednice ze Sicílie (13.12.), sv. papež
Silvestr I. (31. 12.) a svatí biskupové Mikuláš, hlavní patron naší diecéze, (6.12.) a Ambrož (7. 12.).
Také 16. století – doba reformace a zároveň doba velkých zámořských objevů – bylo
dobou vynikajících osobností. O některých jsme mluvili minule, tentokrát k nim přidáme
sv. Jana od Kříže, španělského karmelitána, učitele církve (14. 12.), a jezuitské kněze sv.
Františka Xaverského, největšího misionáře od dob sv. Pavla (3. 12.), sv. Edmunda Kampiána, anglického mučedníka (1. 12.), a Holanďana sv. Petra Kanisia, učitele církve (21. 12.).
Před měsícem jsme se podrobně zabývali životem sv. Karla Boromejského. Dnes si
přiblížíme jeho slavného předchůdce na milánském stolci, sv. Ambrože. Předešel ho o plných 12 století.
V naší diecézi má smůlu: jeho památka je sevřena slavností sv. Mikuláše, hlavního patrona
diecéze, na jedné straně a slavností Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu,
na straně druhé. V málokteré farnosti se tedy slaví. Přitom jde o jednu z nejvýznamnějších
osobností celých dějin církve!
Narodil se někdy mezi léty 335–340, pravděpodobně v roce 339, v Trevíru v dnešním
Německu. Jeho otec byl prefektem římské provincie Galie. Když zemřel, Ambrož odešel
z celou rodinou do Říma. Dosáhl vynikajícího vzdělání, zejména v právu, a nastoupil
politickou dráhu. Brzy ho jmenovali konzulem v Miláně. Měl před sebou skvělou kariéru.
V té době byla církev hluboce rozdělena učením alexandrijského kněze Aria o Kristu.
Arius zastával názor, že pravý Bůh musí být nejen nestvořený, nýbrž i nezplozený, a tak
Slovo nemůže být Bohem ve stejném slova smyslu jako Otec. Navíc popíral existenci
Kristovy lidské duše. Slovo podle něj přijalo jen lidské tělo a úlohu duše v něm plnilo.
Vyvodil z toho závěr, že Slovo není souvěčné s Otcem, bylo stvořeno z ničeho, není
Synem Otce v pravém slova smyslu – tedy že Kristus není pravý Bůh, ale ani pravý člověk
(když nemá duši!). O těchto otázkách se jednalo na koncilu v Niceji v roce 325 (a poté na
koncilu v Cařihradě v roce 381), odkud vzešla nám dobře známá formulace, že Kristus je
„Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné
podstaty s Otcem“. Přesto i nadále měly Ariovy názory mnoho příznivců. Nemůžeme teď
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v krátkosti vysvětlovat, jaký by to mělo dopad na praktický každodenní život křesťanů a na
otázku naší spásy, kdyby byly pravdivé. My si potřebujeme uvědomit, že způsobily
v církvi hluboký rozkol, který trval několik století, zvlášť proto, že si je někteří vzali za
záminku k dosažení svých mocenských a ekonomických cílů.
Když zemřel milánský biskup Auxentius, církevní obec musela (podle tehdejšího zvyku)
zvolit nového. Během volby došlo mezi ariány a katolíky k prudkým hádkám, které
přerostly v potyčku. Ambrož s ochrankou – jak bylo jeho povinností – vtrhl do chrámu,
aby zjednal pořádek. Všechno umlklo a do nastalého ticha se prý ozval dětský hlásek:
„Tak ať je biskupem Ambrož!“ Všichni nadšeně souhlasili a provolali místodržitele svým
vrchním pastýřem. On se bránil – v té době ještě ani nebyl pokřtěn, byl teprve katechumenem. Pokusil se utéci a někde se ukrýt. Ale
nebylo to nic platné. Viděl, že ho zřejmě volá
sám Bůh a pokorně se podrobil. Nechal se
pokřtít, pustil se se zaujetím do studia teologie
a 7. prosince 374 přijal biskupské svěcení.
Brzy proslul jako vynikající kazatel. Na jeho
kázání přicházel i tehdejší student rétoriky Augustin. Byl jimi tak zaujat, že se obrátil a v roce 378 přijal z rukou biskupa křest.
Ambrož s plamennou horlivostí vyvracel AriBazilika sv. Ambrože
ovy názory. Za tím účelem sepsal svůj nejznáv Miláně
mější spis „O Nejsvětější Trojici“.
Stal se žádaným poradcem panovníků a jiných mocných tohoto světa – a to přesto, že se
jich nebál a když bylo třeba, uměl je i pokárat a žádat pokání a nápravu. „Císař stojí uvnitř
církve a ne nad církví!“ vzkázal císaři Theodosiovi. „Když jsi následoval Davida hřešícího, následuj i kajícího!“ Císař prý ocenil, že se konečně našel někdo, kdo se odvážil mu
říci do očí pravdu.
Věnoval také velkou pozornost liturgii a umění. Sám skládal básně a psal četné knihy. Je
mu připisován i jeden z nejznámějších chvalozpěvů církve „Te Deum laudamus (Bože,
chválíme Tebe)“. Byl prvním, kdo pro označení eucharistické slavnosti začal užívat termín
„mše“. V milánské arcidiecézi je dodnes živá tzv. „ambroziánská liturgie“, která se v lecčem odlišuje od římské.
Po životě, který lze co do nasazení a duchovní plodnosti sotva srovnat s životem jiného
muže církve, zemřel na Bílou sobotu 4. dubna 397. Byl pohřben v bazilice, kterou sám
založil a zasvětil mučedníkům sv. Gervásovi a
sv. Protásovi a která byla po jeho pohřbu
nazvána po něm. Jeho tělo dnes odpočívá ve
skleněné schránce v kryptě a vpravo a vlevo
od něho leží sv. Gervás a Protás.
Jeho památka se už od 11. století slaví 7. prosince, v den výročí jeho biskupského svěcení.
Text i fota P. Pavel Liška, Netolice
Hrob sv. Ambrože
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HOMILIE 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Začínáme advent – přípravu na oslavu
narození Pána Ježíše. Po kolikáté? Někdy
nám je tato příprava na advent a na blížící
se Vánoce takovou rutinní záležitostí. Svátost smíření, postupné zapalování svící na
adventním věnci. A hlavně chystání se na
Štědrý den. Aby bylo naklizeno, napečeno,
nakoupeny dárky.
Ano advent má být přípravou na Vánoce. Ale také, a to především, na druhý příchod Ježíše na konci věku. Vánoce jsou pro nás svátky klidu a míru. většina z nás si je
takové přeje. Ale to znamená otevřít se Božímu slovu, Boží milosti. Máme před sebou
čtení z cyklu nového církevního roku. První je čtení z knihy proroka Izaiáše. Vyjadřuje
touhu lidí po míru, pokoji a vzájemném porozumění. Touhu, která má patrně svůj původ
po první bratrovraždě, kdy Kain zabil svého bratra Abela. Bohužel, tento čin nebyl v lidských dějinách jediný. I náš hlavní patron sv. Václav je toho důkazem.
Slova vyjadřující všeobecnou lidskou touhu po míru se dají i zneužít. Mnozí pamatujeme, jak je demagogicky využil, tedy spíše zneužil tehdejší vládce Sovětského impéria
Nikita Chruščov. Paradoxně v době, kdy zbrojení mezi supervelmocemi dospělo ke
svému vrholu a kdy byl svět na prahu konfliktu, který by se pro lidstvo stal apokalypsou.
To je důležité poučení pro dnešní dobu. Když se člověk ve svém úsilí nespojí s Bohem, může sice dosáhnout dočasných kompromisů a příměří, ale ne úplného míru a pokoje. Při každé bohoslužbě slyšíme Ježíšova slova „Svůj pokoj vám zanechávám, svůj
pokoj vám dávám“. Jenom tento Boží pokoj může naplnit odvěkou touhu všech lidí
dobré vůle po trvalém míru. Advent je pro každého příležitostí znovu začít. Nenechme se
zmást pocitem, že je to jen opakováním toho, co jsme již mnohokrát prožili. To nás může
uchlácholit, uspat, v domnění, že je času stále dost. A že tedy můžeme naplno užívat, co
svět nabízí – jako v době Noemově a Lotově.
Slova Ježíšova v evangeliu 1. neděle adventní nejsou hrozbou, ale varováním před
lehkomyslností, s jakou mnozí lidé vnímají svůj život. Pozemský život bez naděje na
život věčný, a tedy bez zodpovědnosti za své činy.
Ruský spisovatel Dostojevskij v jednom svém románu
píše: „Není-li Bůh, je všechno dovoleno“. To je obraz
dnešní doby, která Boha vylučuje. Ale zároveň mu
přisuzuje vinu za všechno zlo ve světě. Snažme se tedy
nastávající adventní čas prožít jako čas nového začátku, nejen nového církevního roku, ale nového, obnoveného vztahu k Bohu i k našim bližním. Pak budeme
moci prožít Vánoce s pokojem v srdci.
Jaroslav Filip, jáhen Vimperska
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OSLAVTE S NÁMI
Rok 2010: 150 let od smrti J. N. Neumanna
Rok 2011: 200 let od narození J. N. Neumanna
I V TOMTO ROČNÍKU ČASOPISU SE PTÁME:

„Kým je pro Tebe sv. Jan Nepomuk Neumann?“

O Janu Nepomukovi Neumannovi jsem prvně slyšela v roce 1982, kdy v létě,
při pátém výročí jeho svatořečení, přijely dvě moje známé z Prahy s dotazem,
zda s nimi nechci putovat „za svatým Janem Prachatickým“.
Jezdili jsme sem na naši milovanou „Šumavu“ na chalupu, ale vlastně jsme
byli Podlešáci a ta pravá Šumava začínala aţ dál, na Prachaticku. A teď se
náhle dovídám, ţe z Prachatic pochází nový český světec a ještě se jménem
našeho dalšího milého českého světce „z nedaleka“, z Nepomuku. Samozřejmě
jsem se k této pouti ráda připojila.
Do Prachatic jsme dorazily během všedního dne a naše cesta vedla nejprve
do kostela a pak jsme poměrně brzy našly rodný dům nového světce, protoţe
sestra jedné té známé byla boromejka a vysvětlila jí, o který dům jde. Před
domem jsme se pak tiše modlily. Kromě osobních proseb jsme prosily svatého
Jana o přímluvy hlavně za svobodu našeho národa. Jistě pomohly i přímluvy
svatého Jana, kdyţ jsme se konečně svobody dočkali! A určitě také pak
„pomáhal“ i při navrácení svého rodného domu sestrám boromejkám.
Aţ po čase, kdyţ uţ jsme se zde v kraji mohli usadit natrvalo, jsem se
podrobně dověděla, jaká byla ţivotní pouť tohoto světce.
Pro nás - dnes nepochopitelný - přebytek kněţí ho zavedl aţ do daleké Ameriky. Jak strastiplná to musela být pouť v té době, nejen obtíţemi a námahou
cesty, ale odchodem do neznáma a nejistoty vůbec, si dnes asi neumíme představit. Proto je pro mne svatý Jan Nepomuk Neumann muţem plné důvěry i
víry, ţe Bůh s ním má jisté plány a on se na Něho plně spoléhá.
I další světcova činnost v Novém světě, jak se tehdy Americe říkalo, je výjimečná a jeho pilná pracovitost na vinici Páně je vzorem nejen pro kněze, ale i
pro nás laiky. Jeho další mocnou a vyslyšenou přímluvu a ochranu můţeme
vidět, kdyţ navštívíme prachatický hospic, který nese světcovo jméno.
Proto nyní prosím: „ Svatý Jene Prachatický, přimlouvej se, aby nám Bůh
dal nové svaté kněze. Nejen v našem jihočeském kraji, ale v celé naší zemi.
Amen.“
Jana Mindlová, Malenice
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NA NÁVŠTĚVĚ U
va Nikoly
P. Mirosla
VIZITKA
Narozen: 21.3.1948 ve Strakonicích
Sourozenci: 1 bratr
Vzdělání, původní povolání:
zámečník, Střední prům. škola strojní
Vysvěcen: 1978
Předchozí působiště: Domažlice, Hostouň,
Kašperské Hory, Sušice, Horažďovice
Současné působiště:
Bavorov, Lomec, Chelčice

Před třemi měsíci jste byl přeložen do
Bavorova. Doma jste ve Strakonicích.
Mohl byste nám prozradit něco o své
rodině?
Musím říci, že vše dobré mi dali do vínku
moji rodiče. Dostalo se mi křesťanské výchovy a ta formovala celý můj život. Jsem
jim za to velmi vděčný.

energii. Často za ní jezdím a nemyslete si
- ještě teď mi dokáže vyhubovat! Stále mne
ještě „vychovává“ a já ne a ne být dokonalý!

Žijí ještě Vaši rodiče?
Tatínek již zemřel. Byl učitelem ve strakonickém učilišti, ale pro své náboženské
přesvědčení musel opustit školu a pracoval
OU ČZM. V r. 1968 se do školství vrátil a
opět musel odejít, když jsem se přihlásil
do semináře. Pracoval potom jako dělník
v mlékárně a ČZM Strakonice. Já prý jsem
mu velmi podobný, alespoň to tvrdí někteří
bývalí žáci, kteří na něj dosud vzpomínají.
Mamince je nyní 89 let, bydlí ve Strakonicích a přes obtíže stáří stále je soběstačná.
Kromě toho jí pomáhá má neteř Veronika
s manželem Tomášem.

Je kromě Vás ve Vaší širší rodině nějaký
kněz?
Ne. Já sám jsem se vyučil zámečníkem a
po několika letech jsem si udělal maturitu
na Střední průmyslové škole strojní.
Studovat jsem začal už s tím, že po maturitě půjdu dál na teologii a stanu se knězem..

Máte sourozence?
Mám staršího bratra. Ve svých 58 letech
zemřel na mozkovou příhodu.

Kde bylo Vaše první působiště?
Jako novokněz jsem nastoupil do Domažlic. Kaplanoval jsem tam sice jen jeden
rok, ale moc rád na tu dobu vzpomínám.
Byl jsem mladý a farníkům jsem se věnoval. Udržuji s nimi stále kontakt, oni jezdí
za mnou a kdykoli potřebuji, mohu se
To je opravdu požehnaný věk!
spolehnout, že přijedou na brigádu a poAno, i já ji velmi obdivuji. Hlavně její mohou mi.
8

Tuším, že jste odsud odcházel nerad…
To víte, v té době byli mladí kněží pod
větším dohledem režimu. Ale i v pohraničí
jsem sloužil rád a také rád na tu dobu
vzpomínám. Poznal jsem tam mnoho přátel
a hodných lidí. I tam jsem navázal
s farníky dobré vztahy.
Změnilo se něco po sametové revoluci?
Stal jsem se vikářem klatovského vikariátu
se sídlem v Sušici a po rozdělení diecéze
vikariátu sušického. Po 5 letech jsem byl
přeložen ze Sušice do Horažďovic, kde
jsem byl 15 let. Odtud jsem byl přeložen
do Bavorova, ale to už je jiná kapitola.
Na co si ze svého „horažďovického“
období nejraději vzpomínáte?
Těch zážitků je spousta, těch veselých
někdy i smutných. Pořádali jsme kupříkladu křesťanské plesy a já, v dobré vůli, jsem
vyzval v kostele farníky: „Projděte doma
půdy, ať máme něco do tomboly!“ Netušil
jsem, co tím způsobím. Farníci to vzali
doslova a nosili všelijaké „haraburdí“, pak
to byl problém, co s tím. Tak před dalším
plesem farníci důrazně prosili: „Hlavně,
pane vikáři, neříkejte nic o těch půdách!“
A byly ty plesy úspěšné?
Ano. A také hojně navštěvované. Já sám
jsem farníky vyzval k tomu, aby účast na
takovéto křesťanské akci brali jako osobní
povinnost. Všechny plesy se vydařily.
Vy jste se těch plesů zúčastňoval také?
Samozřejmě!
Zajímalo by mne ještě – a naše čtenáře
jistě také – jaké máte koníčky.
Na prvním místě bych asi uvedl kněžství.
Pánu sloužím rád a s radostí. Dalším koníčkem je hudba. Hrál jsem na varhany a

klasická hudba je mi blízká: Bach, Beethoven, Richard Wagner…, z našich komponistů mám rád Dvořáka. Abych nezapomněl, miluji opery – ty Dvořákovy umím
některé nazpaměť. Baví mě teologie, rád
čtu, mám rád umění, rád cestuji a také se
věnuji technickým vymoženostem dnešní
doby fotografování, počítače…
V Prachaticích vedete „Biblické hodiny“.
Naposledy jste nám promítl dokument
o blahořečení Chiary Luce Badado, které
proběhlo 25. září 2010 . Tato mladá
italská dívka patřila k hnutí fokolare. V 17
letech se u ní projevilo nevyléčitelné nádorové onemocnění, kterému po necelých
2 letech, 7. října 1990, podlehla. To
výjimečné na ní byla pokora, s níž tuto
nemoc přijala jako Boží vůli. Co Vás na
jejím příběhu nejvíc oslovilo, když jste ho
poprvé zhlédl?
Její blahořečení je odpovědí na řešení
problémů dnešní doby. Především rodinné
zázemí Chiary, které mělo pečeť silné lásky
celé rodiny. Mně to připomnělo obraz
života Nejsv. Trojice.
Potom to bylo přijetí kříže Chiary, tedy i
Boží vůle. Uvědomil jsem si, že když nese
kříž věřící, je to nástroj vítězství a slávy –
v tomto duchu bylo neseno celé blahořečení Chiary.
I pro mně bylo toto blahořečení velmi
inspirující, moc mi pomohlo a jsem za to
vděčný. Jistě tam bylo mnoho dalších podnětů, které mohou být povzbuzující a oslovující další lidi. Myslím, že každý zúčastněný byl nějak osloven.
Jsem rád, že mohu do vašeho JP alespoň
touto maličkostí přispět a přeji vám, aby
váš kolektiv redaktorů měl z této práce
radost a čtenáři našli povzbuzení.
Připravila Marie Horová
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PO STOPÁCH SV. JANA N. NEUMANNA
KLÁŠTERNÍ KOSTEL OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

K

lášterní kostel Obětování Panny Marie
se nachází na Piaristickém náměstí v
Českých Budějovicích. Je nejcennější
historicko-uměleckou památkou Českých
Budějovic a jednou z nejcennějších památek jižních Čech. Je součástí bývalého
kláštera.
Společně s klášterem jde o nejstarší budovu
Českých Budějovic, která byla založena společně s městem v roce 1265. Jeho základní
stavba byla dokončena v roce 1300, později byl místy ještě dobudováván a přebudováván, zejména ve 14., 17. a 19. století. Společně s klášterem jej spravovali nejprve dominikáni (1265–1548 a 1580–1784), pak piaristé (1785–1871) a nakonec redemptoristé
(1885–1950).
V kostele postaveném v gotickém a novogotickém stylu lze nalézt i mimořádně cenné
fresky ze 14. století, unikátní je dvojitá freska ve výklenku naproti severnímu vstupu do
příčné lodi: starší vrstva je tvořena obrazem Panny Marie s Kristem a klečícím donátorem, vrchní Pietou. Vlevo od výklenku nad vedlejším oltářem je umístěna největší freska
sv. Kryštofa v České republice (téměř 10 metrů).
Novějšími součástmi výzdoby jsou obraz Panny Marie Českobudějovické, barokní
varhany a barokní kazatelna.
V letech 1824–1831 zde navštěvoval piaristické gymnázium Jan N. Neumann, v lavicích
tohoto kostela sedával. Zde zrála jeho touha sloužit druhým a později při studiu v nedalekém semináři došlo k rozhodnutí jít za oceán jako kněz misionář. Sám sv. Jan později ve
svém životopise uvádí: „Ve druhém ročníku teologie jsme studovali Nový zákon, latinu
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a řečtinu s hermeneutikou a kanonickým právem. Nejvíce se mi zamlouvaly listy sv. Pavla,
které profesor dovedl opravdu dobře vysvětlit.
Asi v té době jsem začal číst sešity Leopoldiny
fundace, zvláště dopisy Petera Baragy a jiných
misionářů, kteří působili v Severní Americe.
A tak když jsem se svým spolužákem Vojtěchem
Schmidem procházel jednou podél Vltavy, najednou jsme se rozhodli, že půjdeme do Severní
Ameriky, jen co po vysvěcení na kněze získáme
trochu zkušeností… Mé rozhodnutí od té doby
bylo tak pevné, že jsem nemohl myslet na nic
jiného.“
Jan Neumann se svým spolužákem Antonínem
Ládem přišel na podzim 1833 do Prahy, kde
pokračoval ve svých teologických studiích na
pražském arcibiskupském semináři.
-lh(citace z knihy Prachatice a Jan Neumann, vydal Městský
úřad Prachatice 1997, str. 118)
foto Ivan Janota
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SLOVO MINISTRANTŮM

V

VEDEME DVOJÍ ŢIVOT

ětšinou to není moc lichotivé, když se o někom prohlásí, že vede dvojí
život. Na takového člověka si dáváme obzvlášť pozor. Je pro něj totiž
úplně normální, že se přetvařuje. Před některými lidmi se chová zcela jinak
než před ostaními či ve skrytosti. Ale na křesťany si pozor dávat nikdo nemusí. Přestože i oni vedou dvojí život. Ale v jiném významu než takto negativním.
Křesťan prožívá dvojí život: tělesný a duchovní. Tělesný, neboli světský život
je začleněn do běhu občanského roku. Prvního ledna si každý člověk začíná
znovu uspořádávat své běžné záležitosti. Bere si různá předsevzetí, co by
chtěl v následujícím roce dokázat. I život duchovní má svůj řád. A uspořádání tohoto
řádu se začíná o první neděli adventní.
První nedělí adventní je záhajen rok církevní. A jako je rok občanský prožíván ve
sjednocení s ostatními lidmi, můžeme rok církevní prožívat s ostatními věřícími na celém světě. Ale, jak tvrdí teologové, prožíváme církevní rok dokonce i ve spojení s nebeskými bytostmi.
Církevní rok zahajujeme dobou adventní. A také v adventu se ukazuje další dvojí
verze křesťanského života.
Prvním obsahem adventu je
totiž příprava na slavnost
Narození Páně. Jenže Ježíš se
přece narodil už před dvěma
tisíci lety. Tak jak se máme
připravovat na něco, co už
proběhlo? I to je právě situace, kdy prožíváme dvojí život. My si můžeme představovat sebe sama v roli starozákonního věřícího, který ví,
že má přijít Mesiáš (Spasitel),
ale neví kdy a jak. A můžeme si představit, že nám Bůh sděluje něco z toho, jaké to pak
bude. (K tomu je dobré využít některý starozákonní úryvek z Bible.)
Ale to není jediným obsahem adventu. Ještě si připomínáme, že Ježíš Kristus má
přijít podruhé, aby dokončil Boží dílo a skrze poslední soud dal definitivně zvítězit
dobru. I v tomto případě se náš život jakoby rozdvojuje. Prožíváme úplně běžné záležitosti tohoto světa. Vážíme si dobrých hodnot. Ale zároveň víme, že vše pomine. Nebo
bude proměněno, přetvořeno k ještě větší kráse.
Možná není úplně jednoduché žít jako křesťan ve světě. Adventní doba je nabídkou
znovu se o to pokusit. Pokusit se skloubit život víry a život obyčejného kluka nebo holky
v obyčejném městě, obyčejné vesnici.
P. Hovorka
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PUTOVÁNÍ SE SV. JAKUBEM
BENEDIKT XVI. NA POUTI V SANTIAGU

N

a cestu za svatým Jakubem jsme se nevydali proto,
abychom obdivovali kulturní a technické památky –
starobylá městečka, nádherné chrámy, krásnou přírodu,
odvážně stavěné mosty. To všechno jsou jen kulisy
k tomu podstatnému: ke vstupu do duchovního společenství s těmi (ať už žili v kterékoli době), kteří si uvědomili, že uvěřit Bohu znamená vydat se na cestu. Nechat za
sebou to, co až dosud tvořilo jejich zázemí, co měli rádi,
na co spoléhali, a pustit se do neznáma s jedinou jistotou,
kterou je Bůh a jeho přísliby.
Proto nemůžeme nechat bez povšimnutí aktuální událost,
starou teprve několik dní (6. listopadu): pouť papeže
Benedikta XVI. do Santiaga de Compostela. Svatý
otec to vyjádřil hned v letadle při tiskové
konferenci: „Poutní charakter lidské existence nespočívá jen v individuálním vyjití
ze
sebe
samého, kdy se člověk vydává fyzicky i
duchovně na pouť, aby překročil sebe
sama, ale také v komunitním momentu.
Pouť sjednocuje, protože ve společném
putování k Bohu objevujeme sami sebe
navzájem ... Právě putování do Santiaga
de Compostela bylo tvůrčím prvkem
identity evropského společenství. A dnes
dochází k obrodě této snahy poznat se
vzájemně, objevit mlčení, svobodu a nalézt Boha.“
a letišti ho přivítal následník
trůnu princ Filip s manželkou
a arcibiskup Santiaga Julián Barrio
Barrio. Svatý otec mimo jiné řekl:
„V hloubi svého bytí je člověk vždy
na cestě, hledá pravdu. Na této
hluboké touze lidské bytosti se církev podílí, sama se vydává na cestu
a provází člověka, který touží po plnosti vlastního bytí. Církev zároveň
koná svou vnitřní pouť, která ji vede
skrze víru, naději a lásku k tomu,
aby světu zviditelňovala Krista. To
13
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je její poslání a cesta: být mezi lidmi stále více přítomností Krista, ´kterého nám Bůh
poslal jako dárce moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení´ (1 Kor 1,30). Proto
jsem se také já vydal na cestu, abych utvrzoval své bratry ve víře (srov. Lk 22,32). Rád
bych se připojil k velkému zástupu mužů a žen, kteří v průběhu staletí přicházeli do
Compostely ze všech koutů Iberského poloostrova a Evropy, dokonce z celého světa, aby
stanuli u nohou svatého Jakuba a nechali se proměnit svědectvím jeho víry. Tím, že
putovali plní naděje a zanechávali své stopy, utvářeli cestu kultury, modlitby, milosrdenství a obrácení, která se konkrétně projevila v kostelích, nemocnicích, hospicech, mostech a klášterech. Španělsko a Evropa tak získaly duchovní ráz, nesmazatelně poznamenaný evangeliem.“

Z

letiště vedly jeho kroky přímo ke hrobu sv. Jakuba. Pomodlil se před schránkou
s ostatky apoštola, podle prastarého zvyku poutníků objal jeho sochu a obrátil se
k přítomným s krátkým proslovem: „Jít na pouť neznamená jednoduše navštívit nějaké
místo a obdivovat jeho přírodní,umělecké a historické bohatství. Jít na pouť znamená
spíše vyjít ze sebe, abychom vykročili vstříc Bohu tam, kde se ukázal, kde se zvlášť
oslnivě projevila božská milost a vyvolala hojné plody obrácení a svatosti
mezi věřícími. Křesťané se vydávají na
pouť především na místa spojená s utrpením, smrtí a vzkříšením Pána, do
Svaté země. Potom do Říma, města
mučednictví Petra a Pavla, a také do
Compostely, která ve spojení s památkou svatého Jakuba přijímala poutníky
z celého světa toužící po posílení svého
ducha svědectvím víry a lásky tohoto
apoštola… Když jsem objal jeho sochu,
která se zde uctívá, modlil jsem se za
všechny děti církve, jejímž počátkem je
tajemství společenství s Bohem. Skrze
víru jsme uvedeni do tajemství lásky v Nejsvětější Trojici. V jistém smyslu nás objímá
Bůh, jsme proměněni jeho láskou. Církev je tou náručí Boha, ve které se také lidé učí
objímat svoje bratry a objevují v nich božský obraz a podobu, jež představuje nejhlubší
pravdu o jejich bytí a počátek pravé svobody. Mezi pravdou a svobodou existuje úzký
a nepostradatelný vztah. Poctivé hledání pravdy a touha po ní je podmínkou autentické
svobody. Jednu bez druhé nelze žít. Církev, která chce ze všech svých sil sloužit lidské
osobě a její důstojnosti, je ve službě obou, pravdy i svobody. Nemůže se jich zříci,
protože jde o lidskou bytost, protože ji pobízí láska k člověku, jedinému tvoru na zemi,
kterého Bůh chtěl pro něho samého, protože bez této touhy po pravdě, spravedlnosti
a svobodě by člověk ztratil sebe sama.
Dovolte mi, abych z Compostely, školy bezmezné univerzálnosti, vyzval všechny věřící,
aby žili osvíceni Kristovou pravdou, aby radostně, důsledně a prostě vyznávali víru
doma, v práci i při angažování se jako občané. Kéž vás radost z pocitu, že jste Bohem
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milované děti, vede i ke stále hlubší lásce k církvi, abyste s ní spolupracovali na jejím
díle a přinášeli Krista všem lidem. Modlete se k Pánu žně, aby se mnozí mladí lidé
zasvětili tomuto poslání v kněžské službě a zasvěceném životě. Dnes tak jako vždycky
stojí za to věnovat se po celý život předkládání novosti evangelia.“
dpoledne byla na náměstí před bazilikou mše svatá. Do stísněného prostoru před
oltářem se vešlo jen 8000 lidí. Ale tisíce dalších se jí zúčastnilo v přilehlých ulicích
a dalších prostorách města a miliony po celém světě prostřednictvím televizního přenosu. U nás ji vysílala stanice ČT2. V homílii se Svatý otec zamýšlel nad současnou situací
víry v Evropě a nad důsledky odklonu lidí od Boha a od církve: „…tam, kde není nasazení pro druhé, vznikají formy nadvlády a vykořisťování, které nedávají prostor pro
věrohodné, celkově lidské povznesení… Tragédií je, že se v Evropě zejména během
19. století ujalo a rozšířilo přesvědčení, že Bůh je protivníkem člověka a nepřítelem jeho
svobody. To mělo zastínit pravou biblickou víru v Boha, který poslal na svět svého Syna
Ježíše Krista, aby nikdo nezahynul a všichni měli život věčný (srov. Jan 3,16).“
Věřící pak povzbudil: „Drazí bratři, na nás dnes je, abychom následovali příklad
apoštolů, každým dnem Pána více poznávali a vydávali jasné a účinné svědectví jeho
evangeliu. Neexistuje větší poklad, který bychom mohli nabídnout našim současníkům.
A právě to prožívají jako tajemství v srdci – buď vědomě, nebo i bez schopnosti to
vyjádřit slovy - mnozí poutníci, kteří přicházejí do Santiaga de Compostela, aby objali
apoštola. Únava po putování, rozmanitost krajiny a setkání s lidmi různých národností je
otevírají vůči tomu nejhlubšímu a společnému, co nás spojuje s lidmi, tj. hledajícími
bytostmi, které potřebují pravdu a krásu, zkušenost s milostí, láskou a pokojem, odpuštěním a vykoupením. A v hloubi všech těchto lidí zní přítomnost Boha a působení Ducha
Svatého. Ano, každý člověk, který se ztiší a zaujme odstup od svých přání, žádostí a bezprostředních záležitostí a který se modlí, je osvícen Bohem, aby ho potkal a rozpoznal
v Kristu. Kdo se vydá na pouť do Santiaga, činí tak v podstatě především proto, aby se
setkal s Bohem, který výsostně vyzařuje z Krista, přijímá ho a žehná mu při vstupu do
Bran slávy. Krista můžeme najít na cestách, které vedou do Compostely, protože na nich
existuje kříž, v němž se sbíhají a orientují křižovatky. Tento kříž, svrchované znamení
lásky nesené až do krajnosti, je tedy darem a zároveň odpuštěním a musí být v noci doby
naší polárkou. Kříž a láska, kříž a světlo byla v našich dějinách synonyma, protože
Kristus se na něj nechal přibít, aby vydal největší svědectví své lásky, aby nás vyzval
k odpuštění a smíření, aby nás naučil přemáhat zlo dobrem. Berte si stále poučení od
tohoto Krista na křižovatkách cest života. Bůh nám v něm vychází vstříc jako přítel, otec
a průvodce. Požehnaný Kříži, kéž vždycky záříš v zemích Evropy!
Modlím se k Nejvyššímu, aby vám dal odvahu, kterou měl svatý Jakub, když svědčil
o vzkříšeném Kristu, abyste tak zůstali věrní cestám svatosti a obětovali se pro slávu
Boží a ve prospěch těch nejopuštěnějších bratří.“
večeru už Svatý otec odletěl do Barcelony. Jeho kratičký – jen půldenní – pobyt
v Santiagu však je novým dokladem toho, že „Camino“ je skutečnost živá a stále i
v dnešní době potřebná. Až budeme příště pokračovat v návštěvě památek, které vznikaly v průběhu staletí, chceme to mít stále na paměti.
P. Pavel Liška
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STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
NABRAT DECH V BOŽÍ BLÍZKOSTI
WUNIBALD MÜLLER
KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ 2009
Kniha, kterou bych Vám dnes chtěl doporučit, je útlá a v regálu
naší farní knihovny působí spíše nenápadně. Přesto si myslím, že
opravdu stojí za přečtení. Zvláště nyní v době adventní, kdy
tempo kolem nás narůstá a spousta lidí přichází o klid i vnitřní pokoj, nabízí tato kniha
spoustu nápadů, jak přibrzdit „v lopotě“ všedního dne, abychom nežili v chaosu. Už
samotný název knihy nám napovídá, o jak důležitou věc v životě jde.
Nabrat dech. Zastavit se uprostřed dne i všech starostí a třeba jen na malou chvilku se
ponořit do lásky našeho nebeského Otce. Neboť – kdybych lásky neměl… (1 Kor 13,…).
Přivinout se do Jeho náruče a nechat se prostupovat dobrotou, kterou má pro každého
z nás. Už jen tato představa vyvolává krásné a příjemné pocity.
V knize je spousta krásných úvah a meditací, které jsou inspirovány autorovou psychoterapeutickou praxí a také jeho vlastním hledáním Boha.
Petr Juhaňák, správce farní knihovny Prachatice

SLOVO ARCIBISKUPA K 1150. VÝROČÍ
PŘÍCHODU SVATÝCH CYRILA A METODĚJE
Milí přátelé,
právě sice končí rok, věnovaný Písmu svatému v rámci přípravy na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje. Spolehlivé biblické základy mají však i témata následujících let přípravy, ať už půjde o svátost křtu, biřmování nebo eucharistie.
V příštím roce se rovněž koná mimořádné plenární shromáždění Katolické biblické
federace, která celosvětově sdružuje národní biblické instituty, které jsou zaměřeny na
biblickou pastoraci.
České katolické biblické dílo se podle svých možností snaží uvádět do bohatého biblického dědictví. Naše úsilí směřuje k osobní i společné četbě Bible. Jsme přesvědčeni, že
hodnoty obsažené v Písmu svatém jsou i v současné době aktuální. Bez vaší podpory
bychom ovšem jen stěží mohli pokračovat ve své práci.
Biblické dílo připravuje pořady Bible v liturgii. Pořádáme úvody do práce s Biblí ve
farnostech a biblické kurzy pro všechny věkové kategorie (ve všech diecézích). Nabízíme
kurzy výroby biblických postaviček. Připravujeme pomůcky pro četbu Bible dospělých i
dětí. O našich aktivitách se dozvíte více na internetových stránkách www.biblickedilo.cz.
S vděčností za Vaše modlitby i za finanční podporu
Mons. Dominik Duka
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Nahlédnutí do světa české středověké církve
Z pera nanejvýš povolaného vzešel publikační počin nakladatelství Argo pod názvem
Svět české středověké církve (Praha 2010). Autorkou souboru 24 statí, jednotlivě vydaných v letech 1975 až 2004 na stránkách odborných časopisů a sborníků, doplněných
však o nové odkazy, je naše přední badatelka mj. v oboru církevních dějin středověku
paní prof. Zdeňka Hledíková, jež se za svého dlouholetého působení na Katedře pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty UK v Praze významně
podílela na výchově desítek archivářů a historiků. Několik let vedla i Český historický
ústav v Římě. Dne 20. září 2010 obdržela z rukou kardinála M. Vlka Řád sv. Řehoře
Velikého, který jí udělil papež Benedikt XVI. (Katolický týdeník č. 40/2010, s. 1).
Z jejího rozsáhlého díla, v němž vynikají studie z oblasti pomocných věd historických a
dějin středověké církevní správy, lze připomenout alespoň dvě širšímu čtenářstvu přístupné monografie, věnované dvěma vrcholným představitelům pražské (arci)diecéze –
„poslednímu“ biskupovi Janu IV. z Dražic (1301–1343; vyd. 1991) a prvnímu arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic (1343, resp. 1344–1364; vyd. 2008).
Soubor odborných článků, který předpokládá již poučeného čtenáře, postihuje ve čtyřech
tematických okruzích (Církev a společnost, Přesahy do běžného života, Církevní správa,
České země a papežství) období od druhé poloviny 13. do první poloviny 15. století.
Příspěvky svým pojetím a vnímáním zdejšího dění v širokých souvislostech až předjímají výzkumný záměr České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, v jehož rámci
kniha vyšla. Podařilo se tak sestavit cennou pomůcku přinejmenším pro zájemce o tuto
tematiku.
Velkou část agendy církevních soudů tvoří záležitosti manželské. Z článku pod
titulem Zápisy manželských sporů – nepovšimnutý pramen 15. století je možné ocitovat
dva volně na sebe navazující příběhy, které se udály v uvedené době na pomezí Čech a
Horní Lužice (s. 278 – 279). I pro současného člověka, jemuž je mentalita středověku
hodně vzdálena, z nich plyne ponaučení, že by měl v každé situaci obezřetně vážit svá
slova a nenechat se ani při zdánlivě nevinném laškování strhnout k lehkomyslnému
jednání s až nedozírnými následky.
„Veselejší scénu ze života představuje způsob, jakým se domáhal svého práva k Anně
z Jablonného Pavel Rosenheim. Pomáhal jí před rokem nést dříví a ona ho hned upozorňovala, že mu za to nemá čím zaplatit, nejvýš sama sebou. Pavel jí odvětil, že si tedy
vezme ji, a ona se smíchem přikývla. Když to pak před sňatkem Anny s jiným ženichem
chtěl považovat za závazný slib, byl odmítnut soudně.
Radostná životnost a bezstarostnost přímo sálá z chování Markéty, dcery bývalého
žitavského rychtáře (hmotné zajištění!). Hrála s Janem, synem Jana Pobesta ze Žitavy,
v kostky a vsadili se, kdo vyhraje, splní druhému jakoukoli prosbu. Markéta žádala, aby
neměl Jan nikoho raději než ji, a když pak on ve hře zvítězil, slíbila zase ona jemu, že
nebude nikoho více milovat než jeho. Když pak druhý den ráno přišel Jan do mázhauzu,
oba ve svém žertu pokračovali, Markéta prosila Jana, aby byl první při její svatbě, a on
žádal totéž od ní, jindy Jan po Markétě chtěl, aby ho pozvala na svou svatbu a on že
17

naopak pozve ji; jednou, když měl Jan žízeň, prosil Markétu o vodu a ona mu přinesla
pivo, na to jí daroval zlatý prstýnek a prosil ji, aby ho nosila z lásky k němu. Sám pak
časem uváděl, že důvodem jeho jednání byla radost ze života a přátelství, nicméně využil
všech okolností k pokusu získat bezpochyby bohatou nevěstu. Po dvou letech totiž
vznesl soudní námitky proti skutečným zásnubám Markétiným a dovolával se toho, že
vzájemným pozváním na svatbu mínil manželský slib, a proto že jí daroval prstýnek.“
Sp.

M

ALÝ SLOVNÍČEK CÍRKEVNÍCH POJMŮ

Děkan
– odvozeno z latinského „decem“, původně „hlava desetičlenné skupiny“. Ten,
který zaujímá první místo mezi kolegy z důvodu dlouholeté služby, jmenování
nebo věku.

Diakonát – jáhenství
– Označuje stupeň kněžského
svěcení (další dva jsou kněžství a biskupský úřad). Jáhen
smí udělovat veřejně křest,
uchovávat a rozdělovat eucharistii, ve jménu církve se
účastnit udílení svátosti manželství, přinášet svátost umírajícím, číst Písmo svaté věřícím, řídit bohoslužbu a modlitbu věřících, řídit smuteční a
pohřební obřady a provádět všechny úkoly, které mu svěří biskup. Druhý
vatikánský koncil obnovil diakonát jako stálý stupeň svěcení (nikoli jako
přípravu na kněžství), s možností udílet je ženatým mužům –tzv. trvalé jáhenství.

Diaspora
– tento termín označuje rozptýlení nějakého lidu mimo vlastní zemi
z jakéhokoliv důvodu. V křesťanském prostředí se výrazu používá k označení
Židů, rozptýlených mimo Palestinu.
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LAŢIŠTĚ

KOSTELY NAŠEHO VIKARIÁTU

kostel sv. Mikuláše a fara
První zpráva o kostele v Lažištích pochází z roku 1220
až 1240. Z jeho stavebně historického vývoje lze usuzovat, že původně šlo o románský tribunový kostelík,
později přestavený v gotickém slohu. V kostele jsou zachovány vzácné fresky nesoucí
znaky pánů z Růže. V boční kapli je
„empora“, místo vyhrazené pro šlechtu.
Nejstarší písemná zpráva se zachovala z roku 1352, kdy
místní kněz odváděl papeži určité peněžní poplatky. V roce
1402 byl kostel zasvěcen sv. Mikuláši. Za historicky slavného
je považován farář Bernard z Věžic, který působil v Lažišti
v letech 1372–1404. Byl důvěrníkem vyšehradského probošta
a dostalo se mu osobně od papeže Bonifáce IX. zvláštního
privilegia, zvolit si zpovědníka. Po Bernardově smrti je dosazen královským podkomořím Zikmundem Hulerem, držitelem nedalekého hradu a celého panství Hus, kněz Jaroslav.
V roce 1433 se nachází zmínka o knězi Ondřejovi. Pak až kolem roku 1592 se objevuje kněz kaplan Jan Volyňský. Podle
historických dokladů se malé popularitě v době pobělohorské

těšili první faráři, kteří náleželi k cizí jezuitské větvi. Byli málo
znalí místních poměrů, opakovaně si stěžovali na náboženskou
vlažnost věřících a obviňovali je z přechovávání kacířských
knih. Během a v polovině 18. století vedli několik sousedních
pří vůči místním lidem o majetková práva fary.
Když byl 20. května 1870 opat Fr. Vaclík presentován od Jeho
Jasnosti Jana Adolfa knížete ze Schwarzenbergů na zdejší
beneficium, byla fara v hrozném stavu, a tudíž ji musel opravit.
Během roku 1870 zavedl pobožnost ke sv. Janu a Pavlu, patronům hromobití, blesku a hrupobití. V roce 1875 nařídil sv. otec
Pius IX. Milostivé léto. Při této příležitosti vyzval dp. Vaclík ke
sbírkám na opravu kostela. Byl opraven oltář sv. Jana Nepomuckého a o rok později došlo i na opravu hlavního oltáře sv.
Mikuláše a dalších zbývajících oltářů. V roce 1877 byly vyměněny kostelní lavice. Během let 1876–1885 obdržel chrám v Lažištích od spolku Jednota ustavičného klanění se Nejsvětější
Svátosti oltářní nová kostelní mešní roucha a kostelní náčiní.
Také došlo k rozdělení cest pod názvem: Cesty po pozemcích
farních.
Začátkem adventu roku 1887 byly zakoupeny varhany zhotovené v Č. Budějovicích od Josefa Fišpery.
Přispěl na ně i sám kníže pán Jan Adolf
Schwarzenberg. Za p. Faráře Majera došlo
také k vystavění sv. křížů podél cest v okolí obce Lažiště, na hřbitově a na návsi.
V roce 1899 byl dán do věže nový zvon,
který byl zavěšen uprostřed dvou starých
zvonů.V roce 1904 došlo k několika událostem. Byl koupen nový misál a jesličky.
Důsledkem nedostatku kovů na zbraně v první světové válce musely být rekvirovány kostelní zvony. Z lažišťského kostela byly sňaty
celkem tři. A to:
1. Sv. Jakuba, největší průměr 72 cm, váha 206 kg. Nápis na něm
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zněl: Leta bozyho trsyczyho styrysteho dewadwsateho sesteho tento zwon dielann. Přelil
léta Páně 1897 Rudolf Perner v Č. Budějovicích – Obraz: Sv. Jakub
2. Panny Marie, největší průměr 58 cm, váha 122 kg. Nápis: Silvius Creuz goss mich in
Linz anno 1776. – Dole: Ex legato admodum vevevendi patris Joannis Christophoni
Fidlers ecclesiae quondam parocho Obrazy dva: Kříž – P. Maria s děťátkem
3.Umíráček: průměr 27 cm, váha 10 kg. Nápis: F. A. F. 1764 – Obraz: Sv. Prokop
Dne 1. května 1917 nastoupil do této farnosti farář Václav Kupejšek, který se potýkal
s těžkými začátky. Dne 20. října 1917 byl odebrán poslední zvon z věže z roku 1675
o průměru 80 cm. Nápis na něm zněl: Die Glocke und die Kirche Dein o Gott lass Dir
befohlen sein. S. Nicolai ora fors nobis. Goss mich Nikolaus Löw in Prag anno 1675.
Dne 3. října 1921 byly slavnostně přivezeny dva zvony, které zhotovil pan Rudolf
Perner, zvonař z Č. Budějovic. Větší zvon byl uhrazen penězi ze sbírek a menší zaplatil
pan Kubašta ze Dvorů. V tomto roce se konalo sčítání lidu a obec čítala 399 obyvatel.
Během několika následujících let se konaly četné opravy. V roce 1923 byly dokončeny
opravy fary a kostela. Na kostele byla opravena střecha tím, že tašky z celé severní části
byly vyměněny za nové. Hřbitovní zeď byla celá opravena a pokryta též taškami. U stájí na faře byla nahozena omítka, u obytného stavení byly opraveny a následně obíleny sokly.
V květnu 1925 se nechal vymalovat kostel panem J. Božkou
z Vlachova Březí za 3000,-. Mléka na vymalování lidé nanosili
tolik, že ho musel
pan farář i ve své domácnosti používat.
Současně byl opraven a vyzdoben oltář
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Panny Marie. Na podzim 1927 byla opravena věžní střecha a na
východní a severní straně byl vyměněn plech. Celá střecha byla
dvakrát červeně natřena. Konkrétně na tuto opravu si musel
lažišťský kostel vypůjčit peníze od vimperského kostela. Na jaře
roku 1928 si hrobař Adolf Pop postavil domek vedle nové školy
a krovy si položil na hřbitovní zeď. Za to musel farnosti odvádět
uznávací poplatek 1 Kč ročně. Dne 16. června 1928 přišly do kostela objednané koberce z indického rákosu.
Byly celkem čtyři a stály 2 149, 40 Kč.
V důsledku převzetí panství knížete Schwarzenberga státem od r. 1930 přešly
kostely a farní obročí pod správu ministerstva zemědělství. V této době udeřil do
věže kostela blesk. Naštěstí kostel nespálil, ale zeď se roztrhla až
do základů. Následně byly v roce 1933 postaveny hromosvody, na
které si farnost musela vybrat peníze sama, poněvadž patronátní
úřad odmítl hromosvody financovat. V roce 1932 byla pořízena
nová zpovědnice v kapli sv. Jana Nepomuckého, která stála 700
Kč. Současně byla obložena zeď v kapli, protože vlhla a omítka
z ní opadávala. Aby farář nemusel nosit pitnou vodu z návsi,
nechal si vyčistit studnu a zavést vodovod na faru i do maštalí.
Vše na své vlastní náklady. V březnu 1933 došlo k opravě lavic na
kůru, pod lavicemi byla vystavěna podlaha a do kostnice byly
dány nové dveře. Rodina Mixova z Melesína darovala zvon do
věže, který vážil 40 kg a jmenoval se Maria. V létě tohoto roku se
nechal zevnitř nahodit celý hřbitov malbou,
obílit, a to i z venku. Komora (márnice) byla
také obílena. Obě věže se nechaly natřít
miniovou barvou a na střeše byla vyměněna
dvě pole plechu za nový. Do kostela byla
vsazena barevná okna Božího Srdce Páně
a Srdce Panny Marie. První bylo darem od
Petra Kůse ze Žárovné v hodnotě 2 300 Kč
a druhé bylo pořízeno za peníze z výkupu
hrobů a darů za cenu 2 300 Kč. Došlo i na
opravu fary, kterou farář hradil sám. Na jaře
roku 1934 byl opraven a konservován oltář
Panny Marie, protože ozdoby i andílci na
něm se už jen při pouhém doteku rozpadali.
V létě byly sv. Otcem Piem XI. vyhlášeny
odpustky Milostivého léta. Konaly se tři
průvody – ke kapli sv. Jana v Podedvořích,
k Panně Marii v Kratušíně a k Nejsvětější
Trojici ve Dvořích. Dne 22. prosince zrušilo
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Okresní finanční ředitelství v Č. Budějovicích osvobození od equivalentu farního beneficia. Částka od roku 1926 musela být zpětně doplacena. Během roku 1934 se začaly
uspořádávat hroby a bylo zažádáno o hřbitovní řád. Dosud hřbitovní řád u nás neexistoval a pochovávalo se sem tam. Řád byl uveden v platnost dne 1. června 1936. V roce
1936 byl pravým zlatem pozlacen křížek na hřbitově Corpus Christi et Marie. Náklady
hradila paní A. Rubešová. V tomto roce byl rozebrán hlavní oltář a byl dán k opravě.
Počítalo se s náklady přes čtyři tisíce korun. Znovu postaven byl v roce 1937. Byl
mramorován a zlacen, udělaly se nové řezby a nový vnitřek svatostánku. Vše bylo
hrazeno z darů. Později v témže roce došlo na opravu kazatelny, také na zlacení a barvení křtitelnice. V lednu 1937 byly vyměněny schody do věže ke kůru. V dubnu se začalo
s opravou vnitřka kostela. Při oškrabování zdí se přišlo na freskové staré malby andělů
a fresky nesoucí znaky pánů z Růže. Obnova fresek a tónování kostela bylo svěřeno
akademickému malíři Františku Martinů z Prahy a malíři Janu Vincíkovi ze Žárovny.
Opravy byly zaplaceny z darů. V srpnu bylo zasazeno nové okno sv. Josef, na které byly
peníze darovány.
Dne 1. října 1938 byla sousední obec Kratušín připojena k Velkoněmecké říši. Tím se
stala lažišťská farnost pohraniční. Kratušínští však do Lažiště přicházeli dále, protože zde
měli hroby jejich příbuzní. K přechodu hranic jim sloužily propustky. Děti od 1. září
1941 musely chodit do školy do Záblatí, kde pro ně byla zřízena česká jednotřídka. Dne
15. března 1939 byl zřízen Protektorát Čechy a Morava. Pro zdejší osadu se nic nezměnilo, protože hranice vedly stále stejně. Začalo se však projevovat zavedení dvojjazyčnosti v úřadech. V září 1941 musel odejít dosavadní farář Josef Dušák, protože poklesla
víra u mladých. Farnost prozatím spravoval excurrendo dp. Josef Lenc. Ke konci roku
1942 museli všechny farnosti odevzdat zvony. Vyplňoval se dotazník, podle kterého
byly zvony rozděleny do skupin A – D podle stáří. Zdejší zvony patřily do skupiny A.
Dne 1. května byl jmenován administrátorem lažišťské farnosti Antonín Mikolášek. Ten
nechal provést elektrifikaci kostela a fary. V roce 1943 byla dokončena elektrifikace celé
obce.
Od roku 1938 zdejší farnost náležela k vikariátnímu úřadu ve Vodňanech. Dne 24. června 1943 se započalo s opravou kostela z vnějšku. Při tom se zjistilo, že se na rozích
věže a přesbytáři asi do ? výšky nalézají kamenné kvádry, které se odkryly a nechaly se
odkryté. Objevila se také kamenná okénka, která byla dosud zabílena. Okolí bylo také
upraveno – smetiště kolem hřbitovní zdi bylo nahrazeno terasou. Oprava byla dokončena
v roce 1944, kdy se mělo konat biřmování. V květnu 1944 byl postaven na hřbitově nový
kamenný kříž, protože ten předchozí byl dřevěný a vítr ho přelomil. O dva měsíce později došlo k opravě varhan. Bylo navrhováno koupit varhany nové, ale z obavy, že
materiál na nich by mohl být válečný, a také kvůli nedostatku peněz spokojili se všichni
jen s opravou. Kvůli zatčení husineckého administrátora a odsunu záblatského faráře
do Bavorska po válce spravoval lažišťský farář také tyto farnosti. Bohoslužba začínala
v 10 hodin. V roce 1949 se opravila střecha věže, protože vítr shodil několik m 2 plechu.
I přes zákaz státu ve stejném roce zdejší farář četl pastýřské listy, za což byl sankciován
pokutou 5000 Kč.
Dne 16. ledna 1950 byl zdejší farář vyzván k složení slibu republice. Prvním lednem
1950 nabyl účinnosti nový zákon o právu rodinném, jímž se zavedl obligatorní civilní
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sňatek. Národní výbory se tím staly zároveň i matričními úřady. Matriky na farách však
také pokračovaly. V roce 1951 došlo i na úpravu chóru a výměnu varhan. Do Šumavských Hoštic si nové varhany přivezl tamní farář z Knížecích Plání a ty jejich staré
přenechal, na žádost, lažišťské farnosti. Lepší varhany zabudovala firma Organa, a protože varhany byly užší, došlo k úpravě chóru zvýšením. Bylo vyrobeno nové zábradlí,
místo kterého byly původně ty staré varhany, a
byly pořízeny nové lavice, které byly natřeny
nekvalitní fermeží a po zaschnutí se přilepovaly
lidem na šaty. Pro správný chod varhan musel
být na půdu umístěn elektroventilátor, kvůli
kterému musel být do kostela zaveden motorový proud. Na půdu byl dán také měch. Stav
zvonů v roce 1951 nebyl nejlepší, poněvadž zde
visel pouze malý klimbálek. Podařilo se sehnat
zvon, o který se nikdo nehlásil a našel se v Německu. Vážil 150 kg a byl zavěšen 21. října
1948. Jeden zdejší osadník opatřil zvon z Horního Záblatí, který tam visel v rozbořeném
kostelíku. Byl na něm nápis: „Herr, erbarme
Dich unser! 1943“ Nebyl moc dobrý, protože
srdce měl upevněné špatně a hlas nebyl nejlepší.
V letech 1950–52 žilo v Lažišti stále 275 lidí.
Tímto rokem kronika končí a dál v ní není
psáno.
Rokem 1673 byla obnovena samostatnost fary v Lažištích a farářem byl ustanoven Petr
Jakub Žďárský, který zde působil do března 1685. Po něm následovali Jan Jakub Foitl
(duben 1685–duben 1687), Benedikt Schmuttermajer (srpen 1687–1694), Lukáš František Foitl ( červen 1694–říjen 1703), Fabián Ritter ( leden 1704–1707), Matěj Schulpach
( 1707–1718), Karel Wolf (srpen 1718–1722), Václav Baloušek (květen 1722–1731),
Jan Kryštof Fidler (září 1731–1741), Josef Wimmer (říjen 1741–leden1743), Matěj Jan
Jirkal (únor 1743–březen 1747), Jan Nepomuk Praxl (duben 1747–leden 1762),
Josef Ignác Zannbauer (březen 1762–1785), Karel Payer (1785–1807), Tomáš Paule
(1807–1814), Jakub Pek (1814–1826), Matěj Rosswald (1826–1864), Ignác Bezpalec
(1864–1870), František Vaclík (1870–1885), adm. Jan Kuliš (2 měsíce v roce 1885),
Václav Majer (1885–1897), Jan Straboch (1898–1903), Václav Hons (1903–1916), adm.
Karel Lapka z Husince (1916–1917), Václav Krpejšek (1917–1931), Josef Dušák (srpen
1932–1941), adm. Josef Lenc ze Lštění (1941–1942), Antonín Mikolášek (1942–1953),
Jan Skřivan (1953–1958), Ludvík Čapský (1958–1971), Miloslav Vlk (1971–1972),
Josef Kobza (1972–1990), Karel Hampl (1990–1993), Jaroslav Havrda (1993–1995),
Pavel Šimák (1995–2005), Tomáš Hajda (2005–2008), Roman Dvořák (2008–2009),
Petr Hovorka (2009–)
text převzat z webové prezentace obce Lažiště
zpracoval JP
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ZÁŽITKY Z LAŽIŠŤ
z knihy Blanky Pirnosové: Koho má za zády
Nastěhoval se na faru, kde měl v poschodí byt policajt, který uţíval i k ní patřící
garáţ, takţe nový farář musel auto parkovat napřed venku v dešti a na sněhu, později v jakési dřevěné boudě za vesnicí. Asi i proto mu církevní tajemník Drozdek vybral
právě toto působiště, aby byl trvale pod dozorem. Policajt bydlel v poschodí, kde měl
farář ještě jednu malou místnost jako loţnici a velký pokoj, v přízemí byla kancelář,
komůrka pro hospodyni a komora se zamříţovaným oknem: předsíň měli společnou.
V momentě, kdy bývalého sekretáře biskupa jmenovali farářem v Laţišti, musel
jeho předchůdce Pater Čapský, starý pán, který v obci slouţil třináct let, odejít.
Začátky v novém působišti byly přece jen trochu rozpačité.
„Odchod faráře, se kterým se tak dobře znali, byl pro lidi bolestný: pamatuji se,
ţe kdyţ jsem tam slouţil první mši, mnozí usmrkávali a měli v očích slzy, protoţe
Pater Čapský tehdy sice seděl vpředu v kostele, ale nebyl u oltáře. Uţ nesměl, protoţe mu vzali pro Laţiště souhlas: odešel pak do nějakého kněţského domova na
Havlíčkobrodsku. Kdyţ ho lidé potom neměli před očima, jak trpí, zvykli si na mne.
Jak? Řekl bych: velmi rychle a aţ moc.
Chodil jsem i do rodin. Neţ jsem tam měl tetu, pozval mě někdo občas na oběd
nebo jsem se pozval sám - z jedné rodiny mi tři kluci ministrovali, tak jsem jim řekl,
ţe přijdu na návštěvu. Pro ně to byla zase pocta – přijde k nám pan farář… Kontakty
se upevnily, kdyţ jsme opravovali faru a lidé nám chodili pomáhat. Pateru Čapskému stačila jedna komůrka, ale já jsem chtěl, aby fara byla takový dům otevřený pro
lidi. A aby byla hezká, protoţe lidé také měli své domy opravené a upravené a fara
byla mezi nimi jako Popelka. Kdyţ přišli lidé pomáhat, museli jsme jim dát taky
najíst, a to nešlo zařídit na dvouvařiči, který stačil Pateru Čapskému. Z jednoho
kvelbu, kde byla spousta haraburdí, vznikla krásná kuchyně s klenbou - kdyţ jsme
tam mimo jiné udělali podlahu. Většinou ale při opravách pomáhali moji přátelé
z Budějovic – Ratajovi, Havlovi, někdy i Rynešovi a další. I oni navazovali kontakty
s místními a vesnice se najednou otvírala.
Jejich přítomnost byla i určitou evangelizací – lidé vnímali vztahy mezi námi,
viděli, ţe fara není ţádný uzavřený hrad, a tak se vytvářelo společenství. Také přes
výuku náboţenství: vytvořila se při ní taková parta dívek kolem patnácti let a ještě
donedávna se setkávaly. Zkrátka – kazil jsem tu mládeţ dál…“
Udělal mnoho dobrého nejen pro věřící, ale pro celou obec, jenţe co to bylo
platné, kdyţ „kazil“ nejen mládeţ, ale celou vesnici. Na farářovu výzvu k výpomoci
při opravách v kostele se sešlo plno ochotných lidí, ale kdyţ vyhlásil nějakou brigádu
národní výbor, přišlo jich jen pár. Takţe zase vadil, jenom si s ním pro změnu uţíval
okresní církevní tajemník z Prachatic.
„Přišel jednou do kostela, v předsíni viděl krásně upravenou vývěsku a ironicky
utrousil: Ale pane faráři, to se nemusíte zase aţ tak snaţit! Odpověděl jsem mu: Ne,
ne, já jsem placený státem, a tak musím odvádět řádnou práci."
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To uţ začínal druhý rok svého působení v Laţišti. „První farnost je pro kněze jako
první láska, na tu se nezapomíná," říkával. Ţil s ní naplno. Zase uplatňoval své
umění mluvit se všemi i s kaţdým zvlášť o jeho starostech a problémech, chodil do
rodin, jezdil s ministranty na výlety, fara byla pořád plná lidí, zvláště mládeţ se za
ním táhla - nemohlo to dopadnout jinak, neţ to dopadlo.
Na Dušičky, 2. listopadu roku 1972 kolem 11. hodiny, přijel za laţišťským farářem
prachatický církevní tajemník. „Pane Vlk, tak jste tady skončil,“ řekl a předal mu
Drozdkem podepsaný přípis: Protoţe nesplňujete předpoklady k působení v této
farnosti, odnímáme vám ke dni 2. 11. 1972 souhlas. Tečka – ţádné vysvětlení, které
konkrétní předpoklady nesplňuje. Pravé důvody odstranění faráře z Laţiště vyjevil
lidem později místní předseda KSČ: „Kdyţ ten Vlk něco řekl, tak se všichni mohli
přetrhnout, kdyţ jsme něco řekli my, kaţdý se na to vykašlal.“
Byl odvolán na hodinu. Navečer měl mít bohosluţbu za zemřelé v Záblatí a pak
v Laţišti, chtěl volat do Budějovic generálnímu vikáři, aby za něj na neděli někoho
obstaral, ale telefon byl hluchý. Odjel tedy do Záblatí a volal odtud z pošty. Lidé byli
jako obvykle shromáţděni před záblatským kostelem. Oznámil jim, ţe ztratil státní
souhlas a mši uţ slouţit nesmí. Společně se alespoň pomodlili Otčenáš, dal všem
poţehnání, sedl do auta a odjel. Neţ se vzpamatovali, byl pryč.
Tajemníka, kdyţ mu oznamoval, ţe na hodinu končí, upozornil: „Mám mít
bohosluţby, jsou Dušičky a lidé přijdou. Jestli vzniknou nějaké problémy, jestli se
lidi budou bouřit, je to na vás.“ Tajemník nemeškal, šel za předsedou KSČ do sousední vesnice, tam se radili a telefonovali všude moţně, jak to zařídit. Z prachatické
Bezpečnosti dostali příslib asistence na večer, a tak tajemník ve čtyři odpoledne
volal na laţišťskou faru: Jak jsem říkal, tak to bude. „Později jsem se dověděl, ţe
nějaký vandal ten den povalil na hřbitově v Prachaticích pomník, a kdyţ to ohlašovali na SNB, dozorčí jim řekl: Teď tu nikoho nemám, všichni jsou v Laţišti.“
Také v Laţišti uţ byli věřící přichystáni na večerní bohosluţbu. A na Dušičky se
na hroby svých blízkých sjíţděli lidé z okolí i zdaleka. V přeplněném kostele byl
připraven sbor, který měl zpívat, lidé se těšili, jak to bude hezké, aţ zase jako loni
vyjdou se svíčkami na hřbitov. Předstoupil před ně jen v civilu a řekl: „Ztratil jsem
státní souhlas a uţ tady mši svatou mít nesmím. Je mi to líto, ale nemohu nic dělat.
Mnohokrát jsem k vám hovořil o kříţi a o tom, ţe kříţ je třeba přijímat a nést. Teď je
chvíle, kdy mám nést kříţ já, a já ho přijímám. Těm, kteří mi ublíţili nebo ublíţit
chtěli, odpouštím a prosím také vás, pokud jsem někomu třeba nechtěně ublíţil,
abyste mi odpustili.“ Zase se s nimi pomodlil Otčenáš, dal jim poţehnání a rychle
odešel sakristií.
„Nevěděl jsem, co udělám. Ale kdyţ jsem vyšel z kostela a uviděl na návsi esenbácké auto, okamţitě mi došlo, ţe by se také mohl přihodit nějaký uměle vyvolaný
incident. Nasedl jsem tedy rychle do auta, vyjel na lesnatý kopec nad Laţiště a se
zhasnutými světly jsem sledoval, jak se těch šestapadesát aut lidí, kteří přijeli na
hroby svých blízkých – někdo z věřících to spočítal – postupně rozjíţdí všemi směry
z vesnice.“
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ROZHOVOR S VIMPERSKÝMI ZVONÍKY
Máme nově opravený zvon a už se na něm
nebude zvonit elektricky, ale ručně. Je to
k němu citlivější. Položila jsem čtyři
otázky mužům, kteří zvoní v neděli na mši.

Jak jste se dostal k této službě?
Dan Marek: Přihlásil jsem se, protože jsem
chtěl být slyšet do daleka. Myslím, že je
dobré se přihlásit a naučit co nejvíc činností.
Pan Hubert Fabera: Byl jsem osloven, zda
bych nebyl ochoten se stát jedním
z chrámových zvoníků. Protože jsem od
dětství měl zvláštní vztah ke znějícím
zvonům, jejichž hlas mě vždy naplňoval
zvláštním pocitem, s radostí jsem nabídku
přijal a velice mne potěšila.
Vít Hašek: Odjakživa jsem zvonil na zvon
při proměňování, a tak to logicky vyplynulo. Malý zvon v našem kostele Navštívení
Panny Marie jsme zavěšovali s Otcem
Jaroslavem v roce 2002. Od té doby na něj
před mší zvoním a teď se přidaly i zvony
z městské věže.
Jaký jste měl pocit při prvním zvonění
s restaurátorem panem Manouškem?
Dan: Jasně, že dobrý, lepší než u malého
zvonu.
Pan Hubert Fabera: Byl jsem přítomen při
demontáži a spouštění zvonu z městské
zvonice. Víte – je to smutný pohled, když

PŘEDSTAVUJEME

zvon opouští své místo. Byl jsem rád, když
se vrátil, a nezakrývám, že jsem se nemohl
dočkat zvonění. Když si uvědomíte, že mu
dáváte život svýma rukama, je to nádhera.
Vít Hašek: Má krásný zvuk, předtím byl
napuklej, ozývalo se skřípění a nakřáplost.
Můj hlavní pocit je, že jsem rád, že se může zvonit.
Budete se střídat? V jakém sledu budete
zvonit?
Dan: Budeme se střídat, ale zatím není
žádné pravidlo. Je to konáno náhodně.
Pan Fabera: Důležité je, aby zvon zněl,
pokud je to nutné. Já tvrdím, pokud města
nebo obce mají možnost vyzvánění i na
malý zvon a nezvoní, jsou mrtvá. Velice
by mě potěšilo, kdyby do městské zvonice
přibyl alespoň jeden nový zvon, který by
pomocí elektrického ovládání zvonil
pravidelně ráno, v poledne a večer. Myslím, že by to vimperští obyvatelé uvítali a
dokonce jsem byl dotazován, jestli tomu
tak bude. Jen pro doplnění, před válkou
bývalo ve věži pět zvonů.
Víťa: Já jako varhaník mám ten menší zvon
po ruce, a tak na něj zvoním, ostatní ať si
rozdělí pan Fabera s Danem.
Je to namáhavé rozeznít 600 kilový zvon?
Dan: Je to legrace.
Pan Fabera: Zvonění namáhavé není, určitě
pro začátečníka ano. Pokud zvon rozhoupáte, pak je jen otázkou zručnosti a sluchu
ho udržet ve správném rytmu. Je to jen
otázkou praxe.
Víťa: Ne, není těžké, jen ho rozhoupat a
pak zvoní téměř sám. Těším se, až bude
ještě jeden zvon mezi. Třeba g2, fis2, chtělo
by to. A taky vrátit umíráček zpátky na
Bartoloměje.
Připravila Viki Předotová
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vá sezóna je v plném proudu.
Tančí se téměř všude. Na televizních obrazovkách se roztančily
hvězdy. V kulturních domech se
střídají obecní, městské, maturitní, maškarní plesy s včelařskými,
hasičskými, sokolskými a farními
bály. Velký zájem je i o taneční
kurzy. Letos poprvé například
občanské sdružení DEMDAAL
o.s. pořádá taneční ve Strunkovicích nad Blanicí.
Tanec, ať párový, nepárový nebo skupinový, je velmi populární pohybová a společenská aktivita doprovázená hudbou. Tanec má spoustu pozitivních účinků: uvolňuje endorfiny, tanečník může vyjádřit své pocity, nálady, stejně jako skladatel, zpěvák či muzikant
v hudbě, pomocí hudby a pohybu se můžeme svěřit Bohu.
Tanec při mši je možné vidět například v Africe. Pokud se chce však někdo seznámit
s liturgickým tancem tady u nás, je možné se s ním setkat na různých setkáních mládeže,
kde je často liturgický tanec uveden jako jeden z workshopů. Liturgický tanec by měl být
zaměřen především na oslavu Boha a neměl by zároveň odporovat křesťanskému cítění
či sloužit k předvádění. Liturgický tanec harmonizuje modlitební gesta s mimickým
ztvárněním náboženského textu.
Modlitba vyjádřená písní je, zvláště u mladých křesťanů, hodně oblíbená. Tak to
zkuste jednou jinak. Zatančete Bohu!
Anna Vávrová
M
ČÍ
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DŮM SV. PETRA PRO MUŽE V ZÁBLATÍ

CHARITA

Jedním ze dvou pobytových služeb, které Farní charita Prachatice provozuje, je azylový
dům určený pro muže ve věku 18-64 let. Většina z prachatických farníků se s cílovou
skupinou po mnoho let setkávala v Děkanské uličce v Prachaticích, kde jsme měli
kanceláře a také 3 lůžka. Od roku 2010 jsme se však přestěhovali na faru v Záblatí.
Kapacita zařízení je 13 lůžek ve 3 pokojích. Uživatelé zde mají společnou kuchyň, koupelnu a další prostory (dílnu, dvůr, stáje a vstupní halu). Ve stáji byste našli kozy, ovečky, králíky, slepice a v sezóně i prasata, kromě koček a psa, kteří obývají spíše dvůr.
Cílem zařízení není poskytnout pouze ubytování, tedy válení se na kavalci, ale především nabídnout různé činnosti, které by aktivizovaly muže bez přístřeší, aby svou situaci
řešili. Za zásadní považujeme umístění na trhu práce, což v dnešní době není lehké.
Většina uživatelů k nám přichází z věznic, psychiatrických léčeben, ale i přímo z ulice.
Pro takové lidi se zaměstnání získává jen velice těžce. Poskytujeme proto pracovní
příležitosti přímo v objektu fary (úklid, opravy, práce se
zvířaty, dříví…), na základě dohody s Obecním úřadem
v Záblatí také uklízíme veřejné prostranství. V průběhu roku
zaměstnáváme v rámci agentury práce na pozici pomocných
dělníků 3–4 uživatele.
V letošním roce se nám navíc podařilo získat investiční
prostředky na opravu části stájí, které byly dosud v havarijním
stavu. Dnes je to opravený prostor určený pro dílnu, na jehož
opravě se podílelo 6 uživatelů, kteří zde na pomocných stakuchyně
vebních pracích odpracovali více jak 270 dobrovolnických hodin. Díky prostředkům z Evropské unie (Státního zemědělského intervenčního fondu) se
tak podařilo zapojit uživatele do dalších pracovních činností.
V zařízení je od srpna 2010 zaveden nepřetržitý provoz, který zajišťuje důslednou kontrolu dodržování pravidel, mezi které například patří i zákaz užívání alkoholu.
Mgr. Michaela Veselá, ředitelka Farní charity Prachatice

AD Záblatí – budova

opravená stáj

Všem čtenářům Farního časopisu chceme popřát pokojné prožití Adventu a v nadcházejícím roce Boží přítomnost na každém kroku i v každé situaci.
Pracovníci Farní charity Prachatice
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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 „U MAGDALÉNY“
Svatou Magdalénu lze nazvat poutním místem uţ jen v přeneseném slova
smyslu. Zpustlý kostel byl naštěstí odsunutými rodáky z Volar v polovině 90. let
obnoven, avšak procesí zanikla nejspíš jednou provţdy. Kostel čas od času oţívá
a stále častěji se tu konají svatby. O zajímavosti tu nouze rozhodně není. Betonový palpost pro raketomet zmizel, naopak u chalup se sešla rozličná kamenická
dílka. Kamenná výklenková kaplička ladných tvarů střeţí pramen čiré vody,
zatímco místo za kostelem nabízí daleké, ba dojímavé rozhledy. A co rybník,
v této výšce zcela nečekaný? Jeho hráz s věky poţehnanými stromy je místem pro
romantiky, místem překypujícím malebností a idylou.
Cesta nad kostelem pokračuje dál, stáčí se vpravo do lesa a tam, ve stoupání
po pravé straně, stojí kamenná boţí muka. Nenápadná, nečekaná, strohá, neumělá a velmi prostá. Stojí tu bez ozdob, hluboko zabořená do svahu a zády ke
kostelu, jako by s ním neměla mít nic společného. Proč? Ve skrytu; jakoby znamení studu či hanby? Z trestu? Proč vlastně?
V Arnoštově na pile měli za čeledína jakéhosi Cajtfelda, zvaného Cajtl. Byl
o hlavu vyšší neţ ostatní muţi ve vsi, síly měl na rozdávání, zato ostrovtipu bys u
něj nenašel ani za mák. Skoro nemluvil; byl to bručoun a lidé o něm ţertem
říkali, ţe ho nejspíš vychovala medvědice. Ale kdyţ potřebovali poradit se psem,
šli za Cajtlem a za nikým jiným. Ve psech se čeledín z pily vyznal jako málokdo.
Dokázal zkrotit i cizí psy uţ pohledem. Proto o něm někteří říkali, ţe byl skutečně
vychován v lese, ale nikoliv medvědicí, nýbrţ vlčicí.
Čím byl Cajtl starší, tím méně se snášel s lidmi a tím víc zůstával po večerech
doma, obklopen smečkou psů nejrozličnějších druhů.
Jednoho večera koncem léta zašel do hospody. Nezamířil ke stolu karbaníků,
ale došel k nálevnímu pultu a beze slova z něho vzal láhev kořalky. Zvedl ji a
začal si ji lít do hrdla, jako by to byla voda.
Hospodský rozpoznal čeledínovu špatnou náladu a právem se obával, ţe
Cajtlova návštěva skončí rvačkou. Odtrhl mu proto láhev od úst a povídá: „Tak
dost, Cajtle! Piješ jako zvíře a tenhle měsíc jsem od tebe neviděl ještě ani šesták!
Jdi domů, a dokud nebudeš mít čím zaplatit, tak ti nenaleju!“
Cajtl mlčel a nehýbal se. Dřevaři u okolních stolů se obávali, aby se jeho
mrzutost neobrátila proti nim. V duchu uţ viděli létat vzduchem první ţidle.
Ale Cajtlovo klení se neozvalo. Čeledín jen svraštil obočí a přešlapoval na
místě. Pak, jako by ho právě něco napadlo, si přitáhl kabát kolem krku a vyrazil
z hostince ven.
30

Cajtl skutečně dostal nápad, jak
přijít k penězům. Ovšem myšlenka to byla hloupatá, stejně
jako byl hloupý čeledínův nápad
provést ji okamţitě: totiţ vykrást kostel svaté Magdalény.
Klid tiché noci přikryl kraj a nerušil ho ani Cajtl svými kroky.
Hodina rychlé chůze a čeledínovi zbývá ke kostelu uţ jen pár
set kroků. Jde přímo po cestě a
o psy, hlídající stavení rozhozená po stráních, se nestará. Určitě ho cítí, ale všichni jsou potichu a ani nezakňučí. Cajtla
znají a dobře vědí, co dovede.
Kdyţ čeledín dorazil na místo,
dlouho se nerozpakoval. Obešel
kostel a zastavil se u rybníčku
naproti hlavnímu vchodu. Rozběh, prudký náraz mohutného
těla – a dveře se rozlétly! Cajtl
zapálil nejbliţší svíci a rozhlíţel se. Přemýšlel jednoduše: „Za co můţu dostat
nejvíc peněz?“ Jeho zrak padl na sochu patronky kostela. Bez dalšího rozmýšlení
ji sundal z podstavce a sevřel v náručí.
U východu z kostela se zarazil. Vycítil, jako by ho někdo pozoroval. Věděl, ţe
přes noc v kostele nikdo nepřebývá, ale nepříjemné předtuchy ne a ne se zbavit.
Na cestě se ohlédl zpět k vyraţeným dveřím, ale kde nic tu nic, jen ona stálepřítomá předtucha.
Čeledín se vydal k Arnoštovu rozhodnut nevšímat si předtuchy ani čehokoliv
jiného. Ale to, co následovalo, by vyděsilo i člověka bez hříchu.
Tichem tmavé noci se rozlehl velebný hlas zvonu! Bong! Bang, bong!
„Jak to, ţe zvon na Magdaléně…“
Bang! Bong!
„…jak to, ţe zvon zvoní sám od sebe?“ nechápal čeledín. V nedalekých chalupách vstávali lidé z lůţek a v oknech se objevovala světla prvních loučí.
Cajtl na víc nečekal a rozběhl se po cestě pryč od kostela. Vnímal jen vlastní
dech a dunění zvonu. Čeledínovy oči pronikaly tmou, ale čím více se blíţil
k hradbě lesa, tím to bylo obtíţnější.
Náhle se Cajtl lekl tak prudce, aţ málem upadl. Pár kroků před ním cestu
zatarasilo cestu zvíře, jaké dosud nepoznal. Prudce oddechovalo a upíralo ledový
pohled svých nazelenalých očí na sochu v Cajtlově náručí.
„Co jsi zač?“ zděsil se čeledín a třeštil oči do tmy před sebe.
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Tesáky, schopné rozpárat vola v půli, a koţich chlupatější, neţ mívá medvěd
samotář. „Snad to není vlkodlak, co hlídá ohnivý poklad na Sněţné?“ napadlo
Cajtla a uţ mohutnými skoky uhání k lesu. Prodírá se mlázím a proniká mezi
věkovité stromy. Padá, vstává, větve ho šlehají přes obličej, ale sochu nepouští
a dere vpřed větev nevětev, pařez nepařez.
Praskání větví a Cajtlovo funění jsou spolu s neustávajícím zvoněním kostelního zvonu jedinými zvuky té noci aţ do chvíle, kdy se před Cajtlem ozve hrůzné
zavytí.
„Vlkodlak!“ vykřikl vyděšený čeledín a znovu změnil směr svého úprku.
Kdyţ zavyla stvůra v blízkosti štvance podruhé a pak potřetí, povolily čeledínovy nervy docela. Na to, aby se postavil vlkodlakovi, nemá ani pomyšlení. Jen
pryč, pryč, co nejdál odsud! Z rozedraných kolen a loktů Cajtlovi visí cáry kůţe,
sotva vystačí s dechem a obličej má pokryt krvavými šrámy.
Čeledín opět zvedá hlavu a podle prosvítajícího nebe hledá volnější cestu.
Strmého srázu k cestě si ani nemůţe všimnout. Šlápne do prázdna – a sráţí si
vaz.
A tak jej také lidé po rozednění našli. V noci se do lesa, otřásajícího se šíleným
vytím, neodváţili. Nenapadlo je, stejně jako Cajtla, ţe vytí patřilo vůdci Cajtlovy
psí smečky, který se utrhl a běţel za svým pánem. Teď seděl u mrtvého a lízal
jeho chladnou tvář.
Socha svaté Magdalény stála opodál, jako by ji tam kdosi postavil. Tváří byla
otočena k nedalekému kostelu a zdálo se, ţe se tajuplně usmívá. Jen ona – a
nikdo jiný – věděla, čím to bylo, ţe zvon v noci zněl, aniţ se provazu dotkla lidská
ruka.
Nejen osadníci z Arnoštova byli rozhořčeni Cajtlovým činem. Ale boţí muka
na hříšníkovu památku v úvozu postavili. Boţí muka mohutná, nezdobená
a hrubá. Taková, jaký byl sám Cajtl.

STALO SE

POUŤ NA SLOVENSKOU TURZOVKU

V říjnu 2010 pod duchovním vedením P. Jiřího Kalaše se farníci z Vlachova Březí, Dubu, Šumavských Hoštic a Vimperka vydali
mikrobusem na pouť na Turzovku na Slovensko. Turzovka byla církví oficiálně uznána
jako poutní místo až v roce 2008. Za více jak
50 let od prvního zjevení Panny Marie (1. 6.
1958) je zde zdokumentováno velké množství
uzdravení z nevyléčitelných nemocí.
První den jsme slavili mši svatou v kapličce na
hoře Zivčáková. Večer jsme se ubytovali v útulném a zcela novém místním penziónu Má32

Naše skupina poutníků na Turzovce

ria. Jeho součástí je také chovný rybníček na pstruhy. Po delší cestě (cca 500 km) jsme
se posilnili chutnou rybou, kterou nám připravil personál penziónu.
Druhý den jsme šli za krásného počasí křížovou cestu až na kopec Zivčáková. Těsně pod
vrcholem jsme obdivovali rozestavěný kostel Panny Marie, Matky Církve. V kapli na
Zivčákové byla pak sloužena mše svatá se slovenským farářem Ondrejem, který měl velmi inspirující kázání. Po mši svaté jsme si zakoupili v místním obchůdku různou duchovní literaturu a načerpali vodu z pramenů Nejsvětějšího Srdce Ježíšova či Nejsvětějšího Srdce Panny Marie. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v turzovském kostele
Nanebevzetí Panny Maria a pomodlili jsme se nad hrobem vizionáře Matúše Lašúta,
který zemřel ve věku 94 let v srpnu tohoto roku.
Na pouti jsme načerpali mnoho duchovních sil. Děkujeme také touto cestou panu farářovi P. Jiřímu Kalašovi za duchovní službu a firmě „Libín bus“ – panu řidiči Čejkovi za
bezpečnou dopravu.
Text i foto Pavel Benda, Vlachovo Březí
Rozestavěný kostel Panny Marie
na Turzovce

Mše svatá se sl. farářem Ondřejem

U pramenu
Nejsvětějšího Srdce
Hrob vizionáře
Matúše Lašúta
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Monsignore slavil narozeniny
Monsignore Karel Fořt, kněz, kterému se Vimperk
stal v roce 1948 prvním působištěm po kněžském
svěcení, slavil o prvním listopadovém víkendu
nejenom jmeniny, ale i úctihodných devětaosmdesát
let. Po vynuceném exilu působil jako misionář v Africe, redaktor Radia Svobodná Evropa a na starosti
měl i pastoraci českých emigrantů v Německu. Popřát k narozeninám mu na starou hájovnu v Zátoni přišel i současný vimperský farář Michal Pulec.
JP

Fara Vimperk – staveniště
U nás na faře teď probíhá velká rekonstrukce. Polovina stropů je sundaná, byla tam
dřevomorka. Už se nám tam rýsují nové stropy, ale vypadá to na těch místech dost
nesvatě. Anebo co je to vlastně svatost? Ježíš by tam klidně mohl přijít. On je obyčejný.
Myslím, že má rád pohyb. A tak tedy zdravím z našich dobrých míst.
VP
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PUTOVÁNÍ S MOJŢÍŠEM
Vyvedení Izraelitů z Egypta prožilo
společně 21 dětí z prachatického
vikariátu s katechety Lenkou,
Martinem a animátory z řad mládeže v DCžM Ktiš o druhém listopadovém víkendu. Pod vedením Mojžíše a Árona prošel izraelský lid
(děti) v pátek večer Rákosovým mořem, sobotní dopoledne prožil na
poušti a přinesl si desky Desatera z posvátné hory
Sinaj. Odpoledne skončilo putování s Mojžíšem na
hoře Nebo (Ktišská hora), kde Mojžíš umírá. Příchod
Izraelitů do Země zaslíbené byl oslaven v podobě
velkolepé hostiny. Sobotní večer
si děti připravily scénky, které
pak předvedly na společném gala
večeru. Poděkování patří všem,
kteří se dětem jakýmkoliv způsobem věnovali, týmu v DCžM Ktiš
a otci Josefovi.
JP
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Svatohubertská mše sv. ve Volarech
Všemohoucí, věčný, dobrotivý,
milosrdný a spravedlivý Boţe,
který jsi na lovu tak milostiplným a zázračným způsobem
svatého Huberta k víře obrátil,
Tebe prosím já i my všichni ctitelé
Tvého sluţebníka svatého Huberta,
věnuj nám milostivě skrze jeho svatou přímluvu
svoji Boţskou přízeň
a dopřej nám mnoţství zvěře v našich honitbách
a propůjč nám potřebné štěstí při lovu,
nás pak opatruj před všelikým nebezpečenstvím
před úrazy koňmo i na voze,
a naše psy pak ochraňuj před vzteklinou,
abychom Ti zde na zemi mohli vzdávat nezměrný dík
a na onom světě věčně Tebe se svatým Hubertem
chválili, ctili a velebili
skrze Jeţíše Krista našeho Pána,
jenţ s Tebou a Duchem svatým
ţije a kraluje na věky věků.
Amen!

T

outo modlitbou Františka Antonína
hraběte Šporka začala po slavnostních
fanfárách na lesní rohy v podání trubačů
Mysliveckého sdružení Přátelé z Rokycan
v neděli 7. listopadu Svatohubertská mše sv.
ve Volarech. Poté následovalo Kyrie: „Poklekněme myslivci na kolena, zpytujme svoje
svědomí…“, které zazpíval chrámový sbor z Města Touškova u Plzně. Celou mši sv.
zaznívala troubená a zpívaná Hubertská mše. Po mši sv. jsme ještě všichni chvíli zůstali
v kostele a hosté z Města Touškova nám jako přídavek zazpívali několik staroslověnských chorálů a liturgických písní. Potom ještě před kostelem trubači zatroubili vycházejícím návštěvníkům mše sv. několik loveckých fanfár.
Svatohubertské mše sv. jsou příležitostí k zamyšlení nad odkazem sv. Huberta,
patrona a přímluvce všech myslivců, ale také lesních dělníků, řezníků, kožešníků, lovců
kožešin, soustružníků, optiků, slévačů, výrobců matematických přístrojů, matematiků,
výrobců rolniček, loveckých psů, proti psímu kousnutí, proti vzteklině, proti hadímu
uštknutí, proti strachu před vodou.
Sv. Hubert žil na přelomu 7. a 8. století. Pocházel ze šlechtické rodiny v Akvitánii.
Jeho největší zálibou byly hony. Oženil se a byl v manželství šťasten. Podle legendy jeho
manželka zemřela na Velký pátek při porodu syna. Hubert z toho byl nešťastný, a aby na
to nemusel myslet, vyjel si ještě toho dne na lov. V lese spatřil velkého jelena, jemuž
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mezi parohy zářil kříž a uslyšel hlas, varující ho, že je na cestě vedoucí do pekla. Na Huberta zjevení mocně zapůsobilo, rozhodl se obrátit na lepší cestu a stát se knězem. Roku
705 se stal biskupem v Lutychu. Zemřel roku 727.
V 8. století byl les v Ardenách plný lidí, kteří ještě neslyšeli evangelium a obětovali
pohanským bůžkům a modlám. Hubert se je ze všech sil snažil obrátit k pravému Bohu
a zničit jejich modloslužbu. Je proto nazýván ,,apoštolem Arden".
Karel Falář, Volary

Mistrovství ČR ve znalostech Bible

H

istorie biblických soutěží v naší zemi začala r. 2000,
kdy v červnu proběhla v Kutné Hoře národní soutěž ve
znalostech Bible. Letos 9. října se konalo v Praze 7. mistrovství ČR ve znalostech Bible. Je úžasné, že jsme mohli soutěžit v budově Senátu, protože tak do těchto prostor vstoupilo
Boží slovo a posvětilo je.
Už od začátku víme: tato soutěž nemá poražené, pouze vítěze,
protože s Božím slovem lze jen vyhrát. Letos nám to moderátor připomněl: „Pokud
čekáte, že vám řeknu, kdo vyhrál a kdo prohrál, zklamu vás. Mám na seznamu jen
vítěze.“
Soutěží se ve čtyřčlenných družstvech. Od původního hodnocení jednotlivců se upustilo:
jde o Boží slovo, ne o to, aby se někdo zviditelňoval. Můžeme si poměřit své biblické
znalosti a především vrátit pozornost národa k Bibli. Proto jsou přítomni reportéři z různých sdělovacích prostředků. Jeden reportér jednou oslovil naše družstvo. Mimo jiné se
zeptal: „Žijete podle toho?“ No to jste měli slyšet to ticho! Reportér to nevzdal. Trpělivě
si počkal na odpověď. Mohla jsem jen zmínit slova z 1. listu sv. Jana: „Kdo říká, že
nehřeší, klame sám sebe a pravda v něm není“ a vyjádřit přání žít podle Božího slova.
Na mistrovství jsou přítomni čestní hosté. Čtou finálové otázky a promluví o svém
vztahu k Bibli. Představitelka Svazu židovských odbojářů řekla: „Já nic jiného nečtu.“
Ester Janečková se svěřila, že má sklon s kdekým polemizovat, ale pokud jde o Bibli,
tuto potřebu nemá. Petr Pithart, který má nad mistrovstvím záštitu, letos poukázal na to,
jak Bible ovlivňuje naši řeč. Různá přísloví a pořekadla pocházejí z Bible, což si mnohdy neuvědomujeme. Např. „jít jako vůl na porážku“, „kapka v moři“, „pupek světa“,
„oko za oko, zub za zub“. Petr Pithart rovněž řekl, že v Bibli je i slovo pro právníky (on
sám je právník): „Litera zabíjí, duch oživuje.“
Romana Bilderová

Poznámka redakce:
Sestra Romana se od r. 2000 každý rok úspěšně účastní zmíněného mistrovství ve znalosti Písma sv. V r. 2006
dokonce obdržela jako cenu zájezd do Izraele. Dovolujeme si touto cestou poblahopřát k letošnímu úspěchu
a poděkovat za vzornou reprezentaci.
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POZVÁNKY
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.
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ČESKÉ BUDĚJOVICE ZVE NA PŘEDNÁŠKU
Mgr. Petr Pavelec - Mgr. Zuzana Vaverková
Zámek Kratochvíle – umění a život v renesančních interiérech.
13. prosince 2010 od 17 h.; Přednáškový sál NPÚ, Senovážné nám. 6; vstup volný

Také čtete pravidelně náš časopis?
Nechte se inspirovat mládeží!
Na prahu
Rožmberského roku
2011

N

adcházející rok 2011 se (nejen) v naší
oblasti ponese ve znamení dvou významných výročí. Zatímco k 200. výročí narození sv. Jana Neumanna se budou vázat připomínky převážně duchovního charakteru, k tzv. Rožmberskému roku pak spíše světského ladění. Před čtyřmi stoletími se úmrtím posledního mužského člena Petra Voka
z Rožmberka dne 6. listopadu 1611 uzavřela historie rodu, který po několik staletí významně formoval tvářnost jižních Čech, ano i
spoluvytvářel dějiny českého státu. Území
rožmberské domény zasahovalo i do našich
končin – po delší či kratší období k ní náležela panství Český Krumlov, Bavorov – Helfenburk, Hus, Prachatice – Volary, Netolice,
Vimperk, Drslavice či Libějovice.
Rožmberkové se výrazně zapsali také do
českých dějin církevních jako zakladatelé,
patronové a mecenáši kostelů, far a církev38

ních ústavů, v jednom z nichž – ve Vyšebrodském klášteře –
si zřídili rodovou hrobku. Erby s červenou pětilistou růží ve
stříbrném poli na výraz jednoho z čestných práv patrona
kostela lze dodnes spatřit uvnitř i na vnějším plášti sakrálních
památek, které byly za Rožmberků založeny a vybudovány
nebo zvláště na přelomu 15. a 16. století ve slohu pozdní
gotiky přestavěny a opatřeny novým vybavením. Tři členové
rodu dosáhli vysokých církevních úřadů: Petr II.
(† 1384), probošt královské kaple Všech svatých na Pražském hradě, se měl stát v pořadí druhým kardinálem českého
původu; Jošt II. (1430–1467), jinak bratr Perchty – Bílé paní,
byl od r. 1456 biskupem ve Vratislavi; Jan III. (1484–1532)
byl po dvě desetiletí velkopřevorem řádu johanitů se sídlem ve Strakonicích.
Rožmberkové tradičně bývali ochránci katolické víry a od husitství předáky katolické
strany v nábožensky rozdělené zemi, což jim ovšem nečinilo zábrany při mocenských
zásazích do církevních záležitostí, které v dobovém pojetí překračovaly patronátní práva
a povinnosti, ani při sekularizaci církevního majetku. Poslední dva členové rodu, z nichž
mladší Petr Vok se přestal ke katolictví hlásit, však ještě dlouho „žili“ v paměti potomků
svých někdejších poddaných, vystavených útrapám třicetileté války a nucené rekatolizaci, jako dobří, spravedliví a v náboženských otázkách tolerantní vladaři.
Na Rožmberský rok 2011 se chystá celá řada akcí, na kterých se budou podílet také
obce za podpory Jihočeského kraje i tímto krajem zřizované instituce (mj. Prachatické
muzeum). Jejich přehled nabídnou od ledna webové stránky www.rozmbersky-rok.cz
a současně i stránky českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu
www.npu-cb.eu. To připravuje v místech zvláště spjatých s Rožmberky (Český Krumlov,
Kratochvíle, Nové Hrady, Rožmberk, Třeboň, Zlatá Koruna) upravené prohlídkové trasy,
menší tematické výstavy a programy, z různých náhledů přibližující rožmberské kulturní
dědictví. Plánuje se dokončení restaurování letního sídla posledních Rožmberků, renesanční vily – zámku Kratochvíle. Upomínky na rožmberskou éru nebudou chybět ani
v expozici zcela nového Hradního muzea, jež v prostorách tzv. Hrádku u věže českokrumlovského zámku přivítá první návštěvníky již v lednu 2011. Téma Rožmberkové
veřejnosti představí rovněž velká výstava ve Valdštejnské jízdárně v Praze a poté
v pozměněné podobě v někdejší rožmberské residenci v Českém Krumlově. Ve spolupráci s Akademií věd ČR bude
vydán výstavní katalog. Celý
rok potrvá postupně se
obměňující výstava v Rožmberském paláci na Pražském
hradě. Chystá se i mezioborová vědecká konference.
Odkaz velmožů s erbem růže
stále žije…
Sp.
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Poslední říjnovou neděli se opět po
roce konala poutní mše sv. v kapli
Panny Marie v Hracholuskách, kterou
sloužil lhenický farář P. Josef Doubrava. Kaple je z r. 1826 a letos byla znovu opravena. Zde je malá fotoreportáž.

