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ÚVODNÍK VIKÁŘE 

Vánoce jsou převáž-
nou částí lidí vnímá-
ny jako nejpoetičtější 
svátky roku. Svátky 
n o v é h o  ž i v o t a , 
svátky, kdy se Bůh 
stal člověkem, kdy 
Láska novým způso-
bem vstoupila do 
dějin světa. Svátky, 
kdy se mnohde u sto-
lu schází celá rodina, 
svátky klidu, pohody 
a radosti. Jsou však i 

ti, pro které jsou tyto svátky náročné a 
těžké. Třeba právě proto, že je poprvé 
budou slavit bez své nejbližší osoby, 
která nedávno zemřela, či je stráví v ne-
mocnici, nebo proto, že se natrvalo od-
stěhoval a opustil je jejich životní part-
ner.  

Ať už budete prožívat letošní Vánoce 
jakkoli, chci vám za sebe i celou redakč-
ní radu přát vědomí Boží lásky, vědomí, 
že jsme Bohu tak vzácní, že mu stojí za 
to podstoupit neuvěřitelnou cestu zá-
chrany lidského rodu, stát se pro nás 
člověkem. Přát vědomí, že je s námi ve 
chvílích radosti ale i bolesti. Že nám 
rozumí a má pro nás pochopení. Přát 
pokoj do srdce; ten pokoj, jejž nemůže 
dát svět. Pokoj, který není závislý na 
množství dárků, bohatosti nazdobeného 
stromku ba dokonce ani na přítomnosti 
těch našich nejbližších. Přát pokoj, který 
přináší Boží Duch.  

Neskromně doufáme, že i toto mimo-
řádné vánoční číslo našeho vikariátního 
časopisu vám přispěje k větší pohodě 
těchto dnů. Milostiplné a pokojné svát-
ky.  

P. Josef Sláčík 
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
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Zatímco velikonoce a letnice jsou svátky židovského původu, naplněné jen 
křesťanským obsahem (zmrtvýchvstáním Páně a sesláním Ducha svatého), 
vánoce jsou svátky ryze křesťanské. I navenek se od nich liší: připadají na stále 
stejné datum – nejsou pohyblivé. První zachovanou písemnou zmínku o nich 
máme v římském chronografu z roku 354, ale protože ta zpráva pochází z roku 
336, usuzujeme z toho, že se musely v Římě slavit nejpozději v roce 335. Z Říma 
přešel svátek Narození Páně brzy na Východ – jistě také kvůli rychlému rozšíření 
ariánských bludů (zmiňovali jsme se o nich v minulém čísle v souvislosti se sv. 
Ambrožem), kterým se na katolické straně mělo čelit prohloubením úcty k Ježíši 
Kristu – Bohočlověku.  

Za datum oslavy Kristova narození byl záměrně vybrán 25. prosinec. Tehdy, 
několik dní po zimním slunovratu, se v Římě slavil (pohanský) svátek „nepře-
možitelného boha slunce“ (Natalis solis invicti). Byl velmi oblíben zejména u čet-
ných přívrženců Mithrova kultu a od dob panování císaře Aureliána  
(270-275) byl státním svátkem. Konečně: i v mnoha jiných kulturách po celém 
světě byl den zimního slunovratu (právem!) dnem radosti a bujarého veselí. 
Křesťané chtěli upozornit na to, že pravým „nepřemožitelným Sluncem“, které 
svítí v temnotách světa, lidských dějin, a především v temnotách hříchu a (jeho 
následku) smrti, je Kristus. „Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvate-
lům temné země vzchází světlo.“ (Iz 9,1). 

Na Boží hod vánoční směl každý kněz sloužit tři mše svaté, první už o půlnoci. 
Připomínaly trojí zrození Božího Syna: časné z Panny Marie, mystické v lidských 
duších a věčné z Otce. Dnes se tomu usmíváme, protože v naší době má tři mše 
svaté téměř každý kněz – nejen na Boží hod vánoční, ale každou neděli a trochu 
větší svátek. A nehledáme v tom žádnou symboliku – je to prostě nutnost. Ale 
učíme se vidět, jak si naši předkové vážili mše svaté. Nepovažovali ji za samozřej-
most, ale za výsadu, dar. Byla to pro ně čest, když ji směli mít vícekrát za den. 

Zvyk slavit první mši svatou Božího hodu vánočního už o půlnoci pochází z je-
ruzalémské církevní obce, která oslavovala narození Páně o půlnoci u jesliček 
v Betlémě. Vztahovala tím na Krista výpověď knihy Moudrosti: „Když hluboké 
ticho všechno objímalo a noc ve svém běhu k polovině došla, tvé všemocné slovo, 
Bože, sestoupilo z královského trůnu z nebe.“ (Mdr 18,14–15). Naznačovala tím 
hlubokou souvislost mezi vysvobozením Izraelitů z Egypta, o kterém ten text 
mluví, a Kristovým příchodem na svět. V Kristu se předobraz stává skutečností 
a Boží osvoboditelský záměr se naplňuje a dovršuje.  

V Římě se konala oslava narození Páně o půlnoci v chrámě vystavěném podle 
konstantinovské baziliky v Betlémě, totiž v bazilice Santa Maria Maggiore. V ní je 
dodnes uchovávána a uctívána relikvie z betlémských jeslí. Druhou mši svatou 
slavili na úsvitě na Palatinu v kostele sv. Anastázie k poctě této mučednice, tedy 
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bez vztahu ke slavnosti Narození Páně, a třetí opět u Santa Maria Maggiore. 
S rozšířením římských sakramentářů se rozšířil zvyk sloužit na Boží hod vánoční 
tři mše svaté po celé církvi.  

 
V letošním roce mají vánoční svátky vzhledem ke své pozici v týdnu trochu 

extrémní podobu. Boží hod vánoční je v sobotu a na následující neděli připadá 
svátek Svaté Rodiny. Také slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok) je 
v sobotu a na následující neděli ve většině našich farností překládáme slavnost 
Zjevení Páně (lidově: svatých Tří králů), druhý vrchol vánoc. Vznikají tak dvě 
dvojice vánočních svátků jdoucích těsně po sobě. Uprostřed nich, v úterý 28. 12., 
oslavíme svátek Mláďátek, betlémských dětí zabitých na Herodův příkaz. Na 
konci vánoční doby, v neděli 9. ledna, je svátek Křtu Páně. Poslední vánoční 
svátek (Uvedení Páně do chrámu), se slaví až na začátku února, 40. den po 
Narození. 

 

 

* * * 

 

Od 10. ledna pokračuje liturgické mezidobí. Dovolte mi předložit vám alespoň 
stručný přehled lednových svátků svatých: 

 
18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná jí týden 

modliteb za jednotu křesťanů, který vrcholí o svátku Obrácení sv. apoštola Pavla 
(25. 1.). Z ostatních biblických postav oslavíme ještě Pavlovy žáky sv. Timoteje a 
Tita (26. 1.). 

Početné zastoupení má v lednu církev doby pronásledování křesťanů: sv. pou-
stevníka a opata Antonína (17. 1.), svaté mučedníky Fabiána, papeže, a Šebestiá-
na (oba 20. 1.), pannu a mučednici sv. Anežku Římskou (21. 1.) a sv. Vincence, 
jáhna a mučedníka ze Zaragozy (22. 1.). K nim můžeme připojit sv. Hilaria, 
biskupa a učitele církve (13. 1.), i když ten se narodil až po vydání ediktu milán-
ského.  

28. ledna oslavíme památku sv. Tomáše Akvinského, dominikánského kněze 
ze 13. století, učitele církve. Je považován za největšího teologa středověké círk-
ve. Patří k nejplodnějším spisovatelům v dějinách: psal nejen teologické traktáty, 
ale z jeho pera pocházejí i básně ke cti Nejsvětější svátosti oltářní, které – zhu-
debněné – patří k nejoblíbenějším písním v celém katolickém světě (K svátku 
tajemnému, Klaním se ti vroucně, Sione, chval Spasitele, Chvalte ústa). 

Církev novověku reprezentují sv. František Saleský (24. 1.), ženevský biskup 
z doby kalvínské reformace, a jeho velký obdivovatel, turínský kněz sv. Jan Bos-
ko (31. 1.), současník našeho sv. Jana Nepomuka Neumanna, zakladatel kongre-
gace Salesiánů Dona Boska. 

 

P. Pavel Liška, Netolice 
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VÁNOČNÍ HOMILIE   

Boţí Hod vánoční 

KARDINÁL MILOSLAV VLK 

 

B 
yly doby, kdy se i velké církevní svátky 

slavily především uvnitř církve. Byly 

chápány jako vnitřní, „soukromá“ zá-

ležitost věřících. I když ostatní svět a více nebo 

méně sekularizovaná společnost zdrženlivě 

zvenku přihlížela, širší veřejnost do toho slavení svou účastí příliš nevstupovala... Ohléd-

neme-li se však zpět, můžeme pozorovat, že se v této věci situace za poslední půl století 

postupně více či méně rychle radikálně změnila. Dnes celá společnost slaví s církví 

církevní svátky, zvláště vánoce, které jsou chápány jako největší v roce. Jsou jich s úpl-

nou samozřejmostí plná veřejnoprávní i soukromá media, tištěná i elektronická, veřejná 

prostranství jsou ozdobená vánočním stromem, ulice i supermarkety jsou vánoc plné, 

všichni jsou jejich slavením zcela zaujetí, byznys je komercializoval... 

A není to pouze něco vnějšího, povrchního...Celková globalizovaná situace světa, 

veliký soubor problémů, které svět sužují, zvláště zřetelná absence duchovních hodnot a 

etiky, zasahující všechny oblasti života a lidské činnosti, začaly ponenáhlu otevírat 

prostor pro spolupráci sféry civilní a církevní i pro hlubší zájem o náboženská témata... 

A slavení církevních svátků je k tomu vhodnou příležitostí... 

Řada autorů z různých částí světa ve svých knihách o tom píše. Nejsilněji tuto situaci, 

kterou jen naznačuji, vyjádřili dva američtí autoři Mickelthwait a Woodridge ve své zná-

mé knize „Bůh je zpět“. V ní konkrétně a do široka popisují skutečnosti současného svě-

ta, které o tom zřetelně vypovídají... 

Také před dvěma tisíci léty byla situace připravená a svět očekával příchod zachrán-

ce, spasitele, aby změnil a zachránil svět... Celá dlouhá historie židovského národa je 

tímto očekáváním proniknutá. Jeho proroci předpovídali velmi konkrétně příchod Mesiá-

še. Ježíš Kristus z Nazareta se podle těchto proroctví narodil v Betlémě a tak naplnil 

prorocké předpovědi. Ta jejich zaznamenaná proroctví čteme při slavení liturgie v křes-

ťanské bohoslužbě zvláště ve 4 týdnech přípravné doby adventu, který vánoce předchází. 

A vánoční svátky jsou oslavou naplnění tehdy očekávané události: Ježíš Kristus jako 

předpověděný Mesiáš, jako očekávaný Spasitel, jako Boží Syn se narodil jako malé dítě 

v Betlémě. Bůh přišel na svět v lidské podobě... To je poselství vánoc: Bůh nás miluje 

a hledá nás, vyšel nám vstříc, přišel do našeho světa, aby nám byl blízko, abychom se 

s ním mohli setkávat. 

Událost, kterou o vánocích slavíme, není jen vzpomínkou na dávnou minulost – to by 

bylo málo! Ježíš ve svém dospělém věku tři roky chodil po celé Palestině a učil. Přinášel 

„radostnou zvěst“ o Bohu, o jeho lásce k nám lidem. Tuto radostnou zprávu – evangeli-

um – pak na závěr svého života potvrdil svou smrtí na kříži na usmíření našich hříchů, 

z lásky k nám, a aby nám otevřel zdroj nového života. Nezůstal v hrobě – třetí den vstal 

 



 

 

z mrtvých, a zůstal přítomen ve společenství věřících, které založil, zůstává v církvi. Jí 

svěřil své svátosti jako znamení své živé přítomnosti, působení a Božího života, který 

přišel darovat. Tímto se křesťanství liší ode všech ostatních náboženství: Bůh nepřinesl 

lidem pouze nové učení, přikázání, ale také božskou pomoc, abychom podle jeho učení 

byli schopni žít... Jeho trvalá přítomnost ve svátostech a jeho živý hlas, zaznívající 

v evangeliu, které se v církvi stále předčítá – to je důležitá skutečnost oslavy vánoc: Bůh 

přišel v Ježíši Kristu v lidské podobě a stále s námi zůstává, nejen jako pozorovatel, ale 

jako mocný pomocník. Bůh přišel a stále přichází na našich životních cestách, aby se 

s námi setkával a byl naším průvodcem... V dnešní době se člověk cítí často opuštěný, 

sám. Do našeho osamocení vstoupil v dějinách Bůh a v naší přítomnosti stále vstupuje, 

aby ve své lásce a milosrdenství s námi chodil po všech našich životních cestách... 

Radostná zvěst vánoc je právě toto: nejsi sám, je tu Boží láska, která tě hledá, aby byla 

s tebou všude. Otevři svůj život a přijmi ji za svého životního průvodce... 

 

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

 P. KAREL FOŘT, MNICHOV 

 

O nebi otevřeném a o tom, co je na tom tak zlého, že 

kvůli tomu musí člověk, který v to věří, zemřít, pro-

mlouvá ve svém kázání na svátek svatého Štěpána, 

prvomučedníka, otec Karel Fořt. Zamýšlí se nad vy-

pravováním ze Skutků apoštolských v kapitole 6. a 

nad Ježíšovými slovy z Matoušova evangelia v ka-

pitole 10., verších 17.–22. 

 

N esčetné jsou obrazy znázorňující scénu, které 

říkáme Zvěstování Panny Marie. Najdeme je 

v kostelích a najdeme je v obrazárnách. Anděl zvěstu-

jící Marii, že počne a porodí Syna, který bude zván 

Synem Nejvyššího. Někteří umělci se nespokojují jen 

se zobrazením této události, ale snaží se i opticky 

zachytit teologické tajemství andělova poselství. Je-

den z nejznámějších je anonymní malíř 15. století, kterému se říká Mistr mariánský. 

Maria je u něho oděna v modrý plášť nebeské královny, u jejích nohou ve váze sněhobílé 

lilie a před ní anděl. Nad Marií a andělem otevřené nebe, kde trůní Bůh Otec a Ducha 

svatý, a z něho sestupuje na Marii paprsek světla a v něm, na první pohled skoro nevidi-

telný, malý Ježíšek. Takové dětské embryo – a co je nejpřekvapivější, toto malé Jezulát-

ko drží v ručičce křížek, ne ještě jako šibenici, na které zemře, ale spíše jako něco, co 

k tomuto dítěti jednoduše patří, co bude tomuto novorozeňátku jednou životním údělem. 

A umělec zde vyslovil velikou skutečnost našeho spasení. Bez tohoto kříže, bez láskypl-

né oběti života, by Ježíš nebyl Kristem, nebyl by Spasitelem světa, neboť nikdo nemá 
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větší lásku než ten, kdo dá život za své přátele. Kříž, láskyplná oběť, patří nutně k osudu 

Ježíše a nést kříž je údělem i těch, kdo v něho uvěří a kdo ho následují. A tak bezpro-

středně, hned druhý den, po slavnosti Kristova narození vzpomínáme toho prvního, kdo 

prolil svou krev, kdo podstoupil mučednickou, tj. vyznavačskou smrt za víru v toho, 

před našima očima ještě v plénkách zavinutho Ježíška. Prvomučedník Štěpán byl mladý 

muž, právě vyvolený za jáhna, plný víry a Ducha svatého, plný milosti a síly, a dělal 

mezi lidem veliké divy a znamení. Postaven pro to před soud, pronáší ohnivou obhajobu 

Ježíše nedávno popraveného a dokazuje, že právě on je tím očekávaným Kristem, 

Spasitelem. Nikdo nemůže odolat jeho nadšení a jeho výmluvnosti. Jeho odpůrci zuří, 

zacpávají si uši, zuřivě se na něho vrhají, vlečou ho za město, kamenují ho. On však vidí 

nebesa otevřená a Ježíše po Boží pravici a po vzoru svého Mistra a Pána umírá se slovy: 

„Pane, nepřičítej jim to za hřích!“ Opravdu křesťanský mučedník. 

 

M ilí přátelé, musím se přiznat, a jsem si jistý, že něco podobného cítíte i vy, že tato 

blízkost svátku svatého Štěpána, mučedníka, a Vánoc, svátku Kristova narození, 

mne již od dětství fascinovala. Uprostřed vánočního míru a vánoční pohody, v kostele 

vánočně vyzdobeném, nad jesličkami, ve kterých leží nevinné dítě, za zvuků vánočních 

písní a koled, jak se tradičně v našich kostelích zpívají i na svátek svatého Štěpána, 

najednou se nám dnes v liturgickém rouchu barvy červené, barvy krve, a v biblickém 

čtení staví před oči krvavý čin, hnusná justiční vražda. A přece zdá se, že to není jen 

nějaká hloupá náhoda v kalendáři, ale hluboká souvislost tajemství naší víry, která 

svedla tyto dva svátky dohromady, takže slavíme jeden den Kristovo narození a druhý 

den Štěpánovo ukamenování. Vždyť i závratná radost mladých rodičů z narození malého 

Ježíška, jak jsme o ní slyšeli v biblických čteních, kdy Maria i betlémští pastýři vidí 

nebesa otevřená a slyší anděly vyzpěvovat slávu Bohu a pokoj lidem, netrvá dlouho. 

Hned nato nám Lukášovo evangelium vypráví o proroctví starce Simeona v Chrámu, 

který bere novorozeně do rukou a předpovídá o něm, že Ono je určeno k pádu a povstání 

mnohých a že bude znamením, kterému se bude odporovat. Matouš vypráví o tom, jak se 

toto proroctví začíná plnit. „Vezmi dítě a matku a uteč do Egypta, neboť Herodes usiluje 

o život dítěte,“ oznamuje anděl Josefovi, a zatímco Josef s rodinou prchá do exilu, je 

slyšet v Betlémě a okolí pláč vražděných dětí a nářek jejich matek. Zdá se, že zde bylo a 

je stále nebezpečí, kterému je třeba čelit. Vidět totiž ve Vánocích jen sentimentální idylu 

a izolovat jesličky od ostatního života, kouzlo Vánoc od tvrdé reality tohoto světa. 

Svátek svatého Štěpána nás má z tohoto sladkého snu vytrhnout. V tomto smyslu patří 

tyto dva svátky dohromady. Tam přichází Ježíš, skutečný král, na svět, nepoznán a 

chudý ve chlévě či jeskyni před branami města, zde jeho vyznavač je před branami 

Jeruzaléma právě pro tento jeho královský nárok kamenován. Z čeho byl vlastně Štěpán 

obžalován? Co mu to bylo kladeno za vinu? Nad čím se jeho vrazi tak pohoršovali, co je 

přivádělo do takové zuřivosti? Vlečou ho před veleradu a žalují na něho: „Vede řeči 

proti Chrámu a Zákonu. Ježíš Nazaretský prý zruší tento Chrám a změní Zákon, který 

máme od Mojžíše.“ Nic nepomůže Štěpánova široce založená obhajoba, kde líčí nábo-

ženské dějiny svého národa od Abrahama až k Ježíšovi. Když končí slovy „Vidím 

nebesa otevřená a Ježíše, Syna člověka, jak stojí po Boží pravici“, je jeho osud zpečetěn. 

Musí zemřít. 

8  



 

 

Milí přátelé, co je na tom vlastně tak zlého, vidět otevřené nebe a Ježíše po Boží 

pravici? Co je na tom tak zlého, vyznávat Ježíše jako nejvyššího Pána a žádat zachová-

vání jeho zákona lásky k člověku? Proč musel zemřít Štěpán, proč museli být křesťané 

předhazováni dravé zvěři v římském Koloseu, proč je náš kalendář plný světců – mučed-

níků, proč i dnes musí církev na své oltáře stavět nové a nové mučedníky, odhlížejíc od 

těch bezejmenných a neznámých? Proč mnozí vytlačují tohoto Ježíše ze svého vědomí a 

ze svého svědomí, aby žili jako ateisté? Proč je tento Ježíš vyloučen ze škol, z rozhlasu, 

z televize, z novin a literatury, proč se naše děti, naše mládež o něm nesmějí nic dozvě-

dět, proč je tento Ježíš tím největším tabu naší současné společnosti, proč nesmí náš 

člověk vidět nebesa otevřená a Ježíše po pravici Boží, aniž by byl za to diskriminován? 

Paragrafů je na to několik. Protože Ježíš, Syn člověka, po pravici Boha, to znamená 

člověk absolutní, člověk normativní, člověk katexochén, to znamená člověk vzor, člověk 

ideál, člověk, před kterým je třeba padnout na kolena a kterému je třeba sloužit. A tomu 

se brání jednotlivec a tomu se brání každá absolutní ideologie moci. Herodes větří 

konkurenci. Hlavy musí padat. Vidět nebesa otevřená a Ježíše po pravici Otce, to zname-

ná, že jeho zákon, zákon lásky k člověku, je zákonem absolutním a tento zákon ukládá 

člověku povinnosti. Ale dává mu také práva, nezadatelná práva lidská. I proto se zatínají 

pěsti a skřípou zuby. 

Milí přátelé, ale my, kteří jsme uvěřili, kteří vidíme nebesa otevřená a Ježíše po 

pravici Otce, nemůžeme jinak než jako Štěpán o tom vydávat svědectví a za ty, kteří si 

zacpávají uši, nebo dokonce házejí kamením, prosit: „Pane, nepokládej jim to za hřích!“ 

a nezapomeňme – mezi nimi tehdy stál a souhlasil s nimi i Šavel, pozdější Pavel. Amen. 

Svátek sv. Rodiny 
P. JOSEF HANŽL, PELHŘIMOV  

 

K 
dyž sv. Pavel psal list pro křesťany 

v Kolosách, měl jistě před očima ro-

diny, muže i ženy, spolu s jejich dětmi, 

a proto začíná tak slavnostně: „…jako od Boha 

vyvolení, svatí a milovaní… ať je Kristova nauka u vás ve své plné síle…“ Apoštol 

jim přece hlásal slovo evangelia a dobře věděl, kolik moudrosti, kolik světla a síly je 

obsaženo v slově Božím, proto je chce upevnit ve víře v Ježíše Krista, který je vzorem 

pro všechny, kdo žijí v nějakém společenství, tedy zvláště ve společenství rodinném. 

     Rodina není instituce vzniklá nějakým pozdějším vývojem ve společnosti. Rodina je 

skutečnost vzniklá na základech Božího ustanovení už v ráji a je prostoupena Božím ta-

jemstvím. Proto jakékoliv narušování a podkopávání rodiny znamená podkop pod samou 

přirozenost lidstva. Toho už si byl vědom starozákonní Sirachovec, když se snaží řešit 

generační problémy mezi rodiči a dětmi. Jak vznešeně zní jeho slova, stará už kolik tisíc 

let: „Kdo ctí otce a kdo si váží matky, jako by sbíral poklady.“ 
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Můžeme právem tvrdit, že vztahy v rodinách, už před příchodem Kristovým, byly 

velmi pevné, posvátné a upřímné. Proč? Zřejmě proto, že  Mojžíšův zákon byl vemi 

přísně dodržován a provinění proti 4. přikázání byla také vážně posuzována. Křesťanství 

na těchto zásadách se snažilo vystavět ještě vroucnější svazky, vždyť sám Syn Boží je 

příkladem, s jakou láskou žil v nazaretské rodině do svých 30 let. 

Jde o jeden velmi důležitý problém. V rodině mají vyrůstat děti, nové generace, které 

potom přebírají od svých rodičů nejen zkušenosti, ale i božské zásady, podle kterých je 

pak možno spravedlivě a dobře žít. Proto i sv. Pavel píše dál ve svém listě: „Moudře se 

navzájem poučujte a napomínejte.“ Zde je třeba upozornit na to, že rodiče mají nejen 

právo, ale i povinnost pracovat na výchově svých dětí. 

Kdybychom chtěli výchovu k něčemu přirovnat, pak můžeme použít podobenství 

o zhotovení sochy. Máme blok bílého mramoru. Sochař k němu přistupuje s ostrými 

nástroji a už ve své vizi vidí v kameni skrytou podobu sochy, kterou chce vytvořit. Ta 

socha tam už je celá, ale ještě má kolem sebe  mnoho nadbytečného, které je třeba 

odtesat, aby se rysy sochy v celé své kráse vynořily navenek. Proto každý úder ostrého 

dláta musí být promyšlený, rozvážený a sochař musí stále sledovat onen obraz, který má 

ve své mysli, aby se dílo podařilo. Kdyby totiž neprozřetelně a neuváženě špatným 

úderem dláta odtesal část bloku kamene, nikdy už by neuskutečnil onu svou vizi krásné 

sochy. Je to obrazné podobenství, ale má mnoho společného s výchovou. Dítě, které se 

narodí, nemá ještě plně vytvořený charakter, je schopno konat nejen dobro, ale i zlo. Má 

své nectnosti i nedobré náklonosti a je velkým dílem výchovy, když otec i matka dokáží 

to nedobré, to, co ohrožuje krásu lidské bytosti, jemně, ale jistě odtesávat. 

Pak je z toho velká radost, když se to s pomocí Boží podaří, a radost z takového díla 

převyšuje všechny oběti a starosti, které pro to své dítě rodiče vykonali. Při této výchov-

né práci musí oba rodiče být zajedno, jinak se práce těžko daří, anebo se vůbec nepodaří. 

V evangeliu jsme zaslechli zajímavou větu, kterou řekla Panna Maria v chrámě, když 

nalezli své dítě uprostřed učitelů zákona. Maria říká: „Hle, tvůj otec i já jsme tě 

s bolestí hledali.“ 

Z toho poznáváme, že oba společně hledali, oba společně trpěli ztrátou svého syna. 

A to je důležitá zásada při výchově dětí v rodině. Nic nemůže tak narušit proces výchovy 

dítěte, než když rodiče ve výchově nejsou zajedno. Co řekne otec, matka má potvrdit a 

zase naopak, samozřejmě, pokud je příkaz v souladu s Božími zákony. 

Zde už se ukazuje důležitost duchovní jednoty obou manželů. Na to je ale třeba 

myslet už při seznámení, zda si budou rodiče rozumět i po stránce náboženské, morální a 

charakterové. Když se v těchto otázkách rodiče neshodují, dochází ke konfliktům, při 

kterých trpí nejen oba manželé, ale hlavně děti. Jistě, proces výchovy je daleko složitější, 

než všechny matematické úlohy. Tam v matematice platí 1 a 1 jsou dvě. Při výchově 

však přistupují neznámé x - y a někdy ne jedno. 

Když ale oba manželé věří v Boha, když ví, že Bůh je jim ochoten dát dary Ducha 

Svatého, věří, že i Bůh má jejich dítě rád jako vlastní a že z něho chce mít svého dobrého 

syna či dceru, pak není nemožné dosáhnout dobrých výsledků, pak se dílo podaří i třeba 

za cenu určitých osobních obětí, a to jak ze strany rodičů, tak i dětí. 

Protože slavíme svátek té nejlepší rodiny, která kdy na světě žila, prosme Pannu 

Marii, tu nejlepší matku, a také spravedlivého sv. Josefa, kterým svěřil nebeský Otec 
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svého Syna, aby našim rodinám vyprošovali potřebné dary pro správnou výchovu svých 

dětí. Jistě si uvědomujeme, že kdyby sv. Jan Neumann neměl věřící rodiče, neměli 

bychom ani svatého biskupa z Prachatic. Kdyby si matka a otec našeho světce Jana 

starali víc o obchod než o spásu duše, měli bychom možná dobrého ochodníka, ale ne 

světce. A dnešní svět potřebuje světce, protože platí a bude platit stále: „Co platno, 

kdyby člověk celý svět získal, ale na duši škodu utrpěl?“ 

Slavnost Matky Boţí Panny Marie 
 

P. STANISLAV BROŽKA,  

SEZIMOVO ÚSTÍ 

 

K 
aždý začátek nového roku má své 

neopakovatelné kouzlo. Toto 

kouzlo je ještě umocněno krásnou 

slavností Panny Marie. Myslím, že je o-

pravdu velkou výhodou a milostí nás 

křesťanů vstoupit do nového roku pod 

ochranou Boží Rodičky. První leden je zá-

roveň posledním dnem vánočního oktávu, a tak završuje osmidenní oslavu narození 

našeho Pána a Spasitele. Osmý den bylo také děťátko obřezáno a obdrželo jméno Ježíš, 

jak nás o tom informuje závěr dnešního úryvku evangelia (Lk 2,21). Tolik na úvod 

několik slov k uvedení do souvislosti v rámci liturgického roku. 

Po osmidenní oslavě narození Syna se prvního ledna přesouvá pozornost, alespoň 

částečně, na jeho matku. A tak máme i my možnost zamyslet se nad pojmem mateřství a 

vlastně i otcovství, tedy obecně řečeno rodičovství. 

Uplynulo devět měsíců od doby, kdy Panna Maria řekla své Ano a přijala tím pozvá-

ní Otce na díle vykoupení (srov. Mt 1,21). Tím svého Syna přijímá jako dar, ale zároveň 

jako úkol. Početím totiž její role nekončí. Musela přece Ježíška nejen porodit, ale také 

vychovat, vybavit do života. 

To však pravděpodobně není nic nového. Kdo z nás si není vědom, že rodičovství 

není jen radost, ale i starost: dar, ale i úkol? Kolik lidí si dnes „nespočítá“, že nemít děti, 

je vlastně snazší a pohodlnější? A tak patří velký dík všem statečným rodičům, kteří své 

děti nejen přijali, ale zároveň se snaží o jejich výchovu. 

V této souvislosti nelze nevzpomenout i ty otce a matky, kteří sice nejsou rodiči 

v obvyklém slova smyslu, ale kteří jsou připraveni vnímat své bližní jako dar a zároveň 

jako úkol přijmout podíl na jejich růstu a rozvoji. 

Dnešní slavnost je tedy snad možné vnímat nejen jako příležitost k uctění Panny 

Marie, ale zároveň jako poděkování za dar rodičovství vůbec a jako prosbu o pomoc a 

ochranu Matky Boží při tomto úkolu. 
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Zjevení Páně 
 

P. JAN HAMBERGER, PELHŘIMOV 

 

S 
lavnost Zjevení Páně, lidově Tři králové, cizím slovem 

Epifanie, nám chce připomenout událost, kdy se narozené-

mu dítěti Ježíši přišli do Betléma poklonit mágové (mudrci) 

z východu. Sama o sobě by návštěva těchto vzdělanců zřejmě 

nebyla důvodem k liturgické oslavě. V této návštěvě pohanů (nežidů), církev však 

rozpoznávala a rozpoznává, že právě narozené dítě Ježíš je Mesiáš – Kristus – Pomaza-

ný. A že tento Pomazaný se nezjevuje (není rozpoznatelný) jenom židům, ale všem, 

i vzdáleným pohanům. Slavnost Zjevení Páně nám tedy připomíná, že Bůh přichází ke 

každému člověku, že je Bohem všech lidí, ne pouze úzkého vyvoleného kruhu. 

V Betlémě, kam se přišli mágové Ježíšovi poklonit, nechal císař Konstantin Veliký ve 

4.století po Kristu postavit skvostnou baziliku. Tato bazilika je jedinou křesťanskou 

svatyní ve Svaté zemi, která začátkem 7.století přežila útok Peršanů, národa, z něhož 

zřejmě pocházeli také staří mágové. Důvod, proč baziliku nezničili, je zajímavý: Perša-

né, bořící vše byzantské, v té době tedy již křesťanské, na této betlémské bazilice totiž 

nalezli vyobrazení klanících se mágů v perských šatech. Z úcty k těmto svým předkům 

kostel nezničili. Možná je to zajímavá, však nepodstatná epizodka v dějinách lidstva. 

Možná však, že v této nevýznamné a nahodilé historické události můžeme spatřovat něco 

ze šířící se záře Zjevení Páně. Peršané vzdáleným a neuvědomělým způsobem navázali 

na své předky, slavné mágy klanící se Kristu, a nezbořili tuto betlémskou baziliku. Lze 

však namítnout, že je to velmi málo, může nás to však také přivést k připomínce toho 

podstatného, že Bůh, když se sděluje (zjevuje), nepoužívá bombastických, oslňujících 

způsobů, On se rodí ve chlévě.  

Mágové při narození Krista i Peršané o sedm století později přicházejí z oblasti 

Středního Východu, dnešního Iráku a Íránu. I dnes v těchto oblastech při pohledu na 

teroristické útoky na křesťany a jejich postupný exodus se zdá, že záře Božího Zjevení 

pohasíná, že není dostatečně zřetelná a výmluvná. Ale i dnes platí, že Kristus se rodí 

ve chlévě a umírá na kříži, a stále se opakuje, že se mu neklaní římský císař ani Herodes 

se svým lidem, ale jacísi lidé z východu. Platí také však, že tento narozený Ježíš přišel i 

kvůli těm, kteří se neklanějí.  

Tak jako nesla betlémská bazilika vyobrazení klanějících se mudrců, díky čemuž byla 

zachována až do dnešních dnů, jsme pozváni i my, nechat ve svých životech zazářit něco 

z Božího zjevení, byť třeba skromně a nenápadně. Nejsme vlastníci tohoto Božího 

zjevení, jsme lidé stojící v zástupu za klanícími se mudrci, kteří se učí proměňovat v 

lásce narozeného Ježíše, která neklade hranice, ale otvírá a nabízí se vždy všem na všech 

místech světa. Přijměme tuto otevřenost rodící se Boží lásky.  

Pamatujme v těchto svátečních dnech nejen na trpící křesťany na Východě, ale také 

na všechny lidi, kteří doposud nezahlédli záři Betlémského světla. 
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Uvedení Páně do chrámu 
 

 P. ALBERT – PETER RETHMANN 

 

V 
 poslední době pozoruji v církvi v Čechách 

i v ostatních evropských zemích dvě protichůd-

né tendence: na jedné straně útěk z komplikova-

ného světa do vnitřního světa církve, kde vládne ničím 

nerušená pohoda, křesťané zůstávají spolu a stále znovu 

se přesvědčují, jak se mají rádi.  

    Na straně druhé křesťanská arogance, které mě roz-

čiluje: jako by křesťané měli být jedinými, kdo znají 

správné odpovědi na problematiku současné doby. Obě 

tendence svědčí o tom, že křesťané stále ještě nenašli 

své místo ve společnosti a státu. 

Na pozadí tohoto rozporu bych chtěl upřít svůj pohled na jednu z osob, kterou potká-

váme o svátku Uvedení Páně do chrámu, na starého zbožného muže Simeona. 

Píše se o něm v Lukášově evangeliu jako o bohabojném Izraelitovi. Očekává Mesiáše 

– přes všechny důvody, které mluvily proti tomu, že on sám by ho osobně potkal. 

Simeon se odlišuje (ve svém očekávání) od mnohých jiných své doby, ale nedistan-

cuje se od nich. Drží se pevně naděje pro izraelský lid. Naděje na příchod Zachránce, se 

kterým přijde nová éra, zboří se bariéry mezi lidmi a konflikty mezi národy a zavládne 

pokoj. 

Simeon ukazuje: cesta člověka, který svou důvěru vkládá do Boha, nebude zklamána. 

A tento Bůh je významný pro všechny: „světlo osvěcující pohany a sláva pro národ 

Izrael.“ (Lk 2,32) 

Také naše společnost dnes potřebuje lidi, kteří odkazují na Ježíše Krista jako na 

Boha. Lidi, kteří s tímto Bohem žijí a usilují o šíření světla, které také „osvěcuje poha-

ny“. Lidi, kteří usilují o hodnoty, posilující solidaritu a potírající síly nenávisti, rasismu, 

předsudků a egoismu. 

Pro mě z toho vyplývá následující: věřící lidé mohou žít běžným způsobem života 

odpovídajícím jejich době.  

Potkali Mesiáše. Udělali zkušenost s Bohem Ježíšem Kristem nebo alespoň hledají 

jeho lásku. 

A mají pevné zakotvení, když jde o důležité životní otázky. Křesťané stojí na straně 

života: na začátku, kde jde o děti a jejich práva, i na konci, kdy člověk stárne či těžce 

onemocní. A také mezitím, když jsou lidé opovrhováni kvůli barvě pleti či svému původu. 

Křesťané se mají odlišovat, když společnosti hrozí, že ztratí ze svého pohledu chudé:  

Naše země potřebuje lidi, kteří žijí ze své víry. Samozřejmě současně při vědomí 

vlastní slabosti. A kteří ukazují na toho, jenž je světlem, „které osvěcuje pohany a je 

slávou izraelského lidu“. 
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O pravdu, radostné Vánoce! Jan Neumann zářil vděčnou radostí. Lehce vykročil do 

mrazivé noci a zahleděl se ke hvězdám... Hvězdy Orionu, naklánějícího se k jedné 

straně, visely nízko nad střechami Horní ulice. Vzpomněl si na radu kanovníka Dichtla: 

„Když se zdá vše beznadějné, obrať se na Matku Boží. Ona pomůže!“ Učinila to právě 

této noci. Odpověděla na jeho modlitby. Není divu, že je v litaniích nazývána Příčinou 

naší radosti. Když tak kráčel domů a pozoroval hvězdy, notoval si polohlasně staré české 

koledy. 

Po Novém roce začalo pořádně sněžit. Sníh pokryl vysokou vrstvou šumavské kopce, 

ztuhlé mrazem a na silnice navál dlouhé a vysoké závěje. Byl konec masopustu a blížila 

se postní doba.  

Dopis z Budějovic od Jana… Před týdnem se Jan vydal, jak se všichni domnívali, na 

jednu ze svých obvyklých cest do Budějovic. Ale zpět se už nevrátil. Paní Neumannová 

rozlomila pečeť, otočila se k listonoši zády a začala číst. Ano, Jan odjel nadobro. A toto 

byl jeho dopis na rozloučenou... 

(z knihy Život Jana Nepomuka Neumanna, J. J. Galvin, str. 26–27)  

 

J an Neumann opustil 

své rodné město 8. 

února 1836. Putuje Ev-

ropou, v Le Havru na-

stoupí na trojstěžník  

Evropa a 40 dní se plaví 

do Severní Ameriky. 

Břeh spatřil poprvé 28. 

května 1836. „Už  

v předvečer Nejsvětější 

Trojice jsme zahlédli A-

meriku jako lehkou ml-

žinu a v neděli večer 

jsme zakotvili asi hodinu 

daleko od States Islandu 

(ostrova Států) v karan-

téně. Nedá se ani popsat, 

jak se lidské oko potěší, když po čtyřicetidenním tápání spatří opět pevninu... Jásotu a 

zpěvu nebylo konce. Jakou blažeností bude naplněn asi spravedlivý, až uvidí na smrtelné 

posteli, že se blíží konec jeho strastí, a objeví se před ním země jeho tužeb a lásky.“ 

(citace z dopisu J. Neumanna ze dne 27. června 1836)     

 

L etos v dubnu, k výročí 150 let od smrti sv. Jana, se uskutečnila pouť k jeho hrobu ve 

Filadelfii. Vydalo se nás 22: dva biskupové, 11 kněží a 9 laiků. Od budovy českobu-

dějovického biskupství jsme vyrazili společně na letiště ve Vídni. Cesta letadlem trvala 

PO STOPÁCH SV. JANA N. NEUMANNA 
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8 hodin a 15 minut. 

V New Yorku jsme 

přistáli ve dvě hodiny 

odpoledne místního času 

na letišti J. F. Kennedy-

ho. Pilot udělal úžasnou 

otočku, pod námi oceán 

a Manhattan, letadlo u-

sedlo a naše putování po 

stopách sv. Jana v Ame-

rice mohlo začít. O tom 

až v příštím čísle JP. 

 

Text i fota  

Lenka Hanžlová  

        Rok 2010: 150 let od smrti J. N. Neumanna 

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

 

OSLAVTE S NÁMI 

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

Dlouho jsem si myslel, že sv. Jan Neumann je pro nás 

důležitý hlavně jako připomínka významu kněžské služby. Jeho odchod do daleké 

Ameriky, viděný v souvislosti s tím, že pro nadbytečnost nemohl být v naší diecézi 

vysvěcen, jsem vztahoval na nedostatek kněží, který byl už od 70.let výrazně patrný. 

Teď, když slavíme jeho dvě výročí (výročí smrti a narození) a více rozmýšlím o 19. sto-

letí, vidím, že sv. Jan Neumann odešel do Ameriky z jiných důvodů, než jen prostě 

proto, že o něho v jižních Čechách nestáli. Jeho cesta na kontinent nazývaný Nový svět 

byla spojena s touhou kněžsky pracovat v této liberálně se orientující zemi. Ti lidé, kteří 

do Nového světa odcházeli, aby vybudovali novou existenci, opouštěli křesťanské pro-

středí a začínali žít v úplně novém světě bez křesťanských tradic. Proto také v té době 

vznikla řada nejrůznějších křesťanských denominací i nových náboženství a bylo tedy 

důležité, aby zde působili misionáři podobně jako sv. Jan Neumann.  

Dnes pro mě sv. Jan především znamená důležitou připomínku křesťanských hodnot i 

v naší nově se proměňující společnosti. V tom má naše diecéze v nebi jistě velikého pří-

mluvce.  

P. Adolf Pintíř, generální vikář  českobudějovické diecéze 
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Narodila jste se v roce 1919. Letos tedy 

budete slavit Vánoce už po jednadevadesá-

té. Jak jste prožívala tyto svátky jako dítě? 

Na co jste se nejvíc těšila? 

Jako malá jsem se samozřejmě nejvíc těšila 

na vánoční stromek. A také na dětskou 

slavnost, kterou jsme měli vždycky na Hod 

Boží odpoledne. Patřím totiž k Církvi bra-

trské, dříve měla název Českobratrská cír-

kev. My děti jsme na tomto shromáždění 

přednášely básničky, zpívaly písničky, mě-

ly všelijaké výstupy – připravovaly jsme se 

a nacvičovaly jsme to dobré dva měsíce. 

Stál tam vždycky vánoční strom až do 

stropu a také jsme dostávaly dárky. Štědrý 

den se tedy slavil jen v rodině a Boží Hod 

ve společenství. A my děti jsme byly tak 

obdarovány dvakrát! 

 

Věřila jste podobně jako děti v katolických 

rodinách, že dárky nosí Ježíšek? 

Ne, my jsme byli vedeny odmalička k to-

mu, že všechny dary jsou od Pána Boha a 

že ten dá rodičům prostředky, aby nám to 

koupili. 

 

Jak jste kdysi ve Vaší původní rodině 

Vánoce prožívali? Dodržovali jste nějaké 

tradice? Drželi jste třeba půst?  

Pamatuji si, že v poledne jsme měli k obě-

du jen vánočku, právě proto, abychom si tu 

večerní hostinu mohli vychutnat.  

NA NÁVŠTĚVĚ U 

 

 

 

VIZITKA 

 
Narozena: 11.9.1919  

Rodinný stav: vdova 

Děti: 2 

Původní povolání: účetní  

Bydliště: Liberec    

Současné působiště:  

pacientka Hospice  

sv. J. N. Neumanna  

v Prachaticích 

paní Věry Eliášové 
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Vždy na Štědrý den jsme četli z Bible – 2. 

kapitolu Matoušova evangelia. Tím vlastně 

sváteční večer začal. Předčítal vždy tatí-

nek, pak jsme se modlili, pak jsme jedli a 

nakonec se šlo ke stromečku. 

 

Jedla se i za vašeho dětství na Štědrý večer 

ryba? 

Ano, u nás v rodině ano. Nám dětem ale 

většinou obalili mlíčí, abychom nespolkly 

nějakou kost. 

Týden před vánocemi jsme dělali tzv. cert-

le, to znamená že jsme z barevných papír-

ků nastříhaly obdélníčky, po kraji třásně, 

zabalili jsme do těch  papírků tvrdé bonbo-

ny a pověsili na stromeček. Kromě toho 

jsme zdobili stromek ořechy a malými 

červenými jablíčky. 

 

Které vánoční pečivo nesmělo na sváteč-

ním stole chybět? 

Pekli jsme hlavně vánočky, nejen pro sebe, 

ale i pro širší rodinu a tetičky ve sboru, 

protože můj tatínek byl původně pekař. 

Pomáhal mu při tom jeden bratr ze sboru, 

také pekař, což bylo nutné, neboť těch 

vánoček bylo vždycky kolem čtyřiceti! 

Kromě toho pekla maminka jablkový závin 

a slepovaná srdíčka z lineckého těsta. 

 

Pamatujete se na nějaký dárek, který Vám 

jako dítěti udělal obzvlášť radost? 

Když jsem měla asi 13 let, dostala jsem od 

tety kožešinový límec z kuny, zapínal se 

vpředu na patentky. Měla jsem tenkrát 

ohromnou radost, protože jsem se poprvé 

cítila už jako slečna. A vím, že jsem se 

vždycky těšila z každé knihy, kterou jsem 

dostala. 

 

Jaké byly Vaše nejkrásnější Vánoce? 

Tak to Vám řeknu okamžitě. Nejkrásnější 

Vánoce pro mne byly v roce 1942, protože 

v košíku pod stromečkem leželo moje prv-

ní dítě, týdenní dcerka. Narodila se 17. 

prosince. Byly to poslední Vánoce, které 

jsme slavili u rodičů, protože pak už jsme 

měli vánoce sami. Po letech, když rodiče 

zestárli, jsme je zase vždy zvali na Vánoce 

k nám. 

 

Zažila jste v dětství nebo později ve své 

vlastní rodině jen „svátky pohody a rados-

ti“, nebo na některé vzpomínáte nerada? 

Ano, špatné Vánoce pro mne byly hned 

v roce 1943, kdy o svátcích byl přímý nálet 

na Kolín, kde žila naše rodina. Zahynulo 

tehdy mnoho lidí. A nerada také vzpomí-

nám na každé Vánoce, kdy jsem ztratila 

nějakého sourozence. Jednoho bratra jsem 

ztratila, když mi bylo 13 let, utopil se 

v sedmi letech v srpnu na koupališti. Ty 

následující Vánoce jsme všichni proplaka-

li. Druhého bratra zastřelili nacisté 8. květ-

na 1945. Bylo mu 24 let. Přihlásil se na 

Červeném kříži jako dobrovolník a v noci 

ho jako rukojmí ještě s dalšími 5 muži za-

jali ustupující Němci. Příští den našel 

v lese jejich těla hajný. Byla to pro nás 

velká rána. 12. května měli všichni státní 

pohřeb.  

 

Co byste poradila lidem, kteří právě v tom-

to období prožívají nějaký velký smutek 

nebo bolest?  

Mám jen jedinou radu – složit všechnu 

svou bolest Ježíši v modlitbě a z toho brát 

sílu. To je, co mohu poradit na základě mé-

ho jednadevadesátiletého života, to je 

jediná síla a jistota , kterou nám nikdo 

nevezme. Přiznám se, že jsem se dlouho 

nemohla zbavit toho, že to na naši rodinu 

Pán Bůh seslal, vždyť můj tatínek byl tak 

věřící a zbožný člověk, jenomže po letech 

jsem si často říkala, kdo ví, čeho všeho 

byli možná ušetřeni. Jsou věci i v bibli, 
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které jsou pro nás nepochopitelné, ale 

jednou nám to bude zjeveno. 

 

Pro mnohé dospělé, zvláště ženy, znamena-

jí Vánoce především stres – pečení vánoč-

ního pečiva, uklízení, shánění a balení 

dárků… Neřekla jste si někdy: „Už aby 

byly ty Vánoce za mnou?“ 

Ne, já jsem Vánoce vnímala v něčem 

jiném. Také jsem pekla a uklízela, ale aby 

to byl hlavní smysl Vánoc, jestli budu mít 

umytá okna, tak to ne.  

 

Změnilo se podle Vás prožívání těchto 

svátků v době Vašeho dětství a dnes? 

Změnilo. Dnešní lidé jdou za tím „ve-

zdejším“, jak se říká. Hlavně hodně jídla a 

pití. Kouzlo Vánoc se pomalu ztrácí. Lidé 

se spustili Pána Boha. Jak často říkám, 

když si lidé stěžují na to i ono – věří někdo 

v Pána Boha? Má úctu před něčím? Bojí se 

něčeho? Má nějaký respekt před něčím? 

Nemá. Jen říkám, že šťastné děti, které žijí 

ve věřících rodinách, ať je to katolická ne-

bo evangelická, v tom já nedělám rozdíl. 

 

Co by Vám o letošních Vánocích udělalo 

největší radost? 

Už ani ne to, abych byla u někoho 

v rodině, protože já se tady cítím tak dobře, 

je tady znát v celém ovzduší víra – v pří-

stupu sester, v celém tomto domě, to se 

musí zažít. Já jsem tady šťastná a víc ne-

potřebuji. 

 

To je krásná tečka našeho rozhovoru. Přeji 

Vám hodně zdraví  krásné prožití letošních 

vánočních svátků. 

 

Připravila Marie Horová 

 

 

 

Česká křesťanská akademie a Městské muzeum a galerie Vodňany 

Vás zvou na přednášku s promítáním 

u příležitosti 200. výročí narození 

 

SVĚTEC BLÍZKÝ I VZDÁLENÝ 

 JAN N. NEUMANN Z PRACHATIC I AMERIKY 
a pouť českých kněží do Filadelfie na jaře 2010 u příležitosti 150. výročí jeho úmrtí 

 

 

P. Mgr. Pavel Liška, děkan v Netolicích 

P. Mgr. Petr Hovorka, kaplan v Prachaticích 
 

čtvrtek 3. února 2011 od 19 hodin 

v prostorách městské galerie ve Vodňanech 

(2. patro Městského úřadu – náměstí Svobody) 
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VÁNOČNÍ PROMLUVY 

JOSEF RATZINGER 
 
(Karmelitánské nakladatelství 2007) 

 

„TRANSEAMUS USQUE BETHLEHEM!“ 
„Pojďme do Betléma!“ 

 

Rád bych vám i v těchto 

svátečních dnech doporučil 

něco, co stojí za přečtení. Je to 

kniha, která nabízí devět 

vánočních promluv kardinála 

Ratzingera, současného papeže 

Benedikta XVI. 

Tyto promluvy, nebo chcete-li 

kázání, byly proneseny v růz-

ných kostelech v Německu od 

roku 1977 až do roku 1994. 

Přesto jsou neustále aktuální a 

mnohdy vybízí k přemýšlení o problémech 

současnosti, jako jsou např. konzumní způsob 

života, bezdomovci či vztah k nenarozenému 

životu. Než jsem tuto knihu začal číst, proběhlo 

mi hlavou několik otázek: 

 

 – Kolikrát jsem již ten vánoční příběh lásky 

slyšel nebo jinak přijal? 

 –  Kolikrát mě dojal a povzbudil? 

 –  Kolikrát mě naplnil štěstím? 

 –  A kolikrát mě znovu donutí žasnout nad Boží láskou? 

 –  Můžu se dozvědět ještě něco nového? 

 

Proto jsem začal nedočkavě číst. Byl jsem mile překvapený, s jakou lehkostí a srozumi-

telností náš papež hovoří o tak důležitých „vánočních věcech“, jako je opravdové hledání 

Ježíše. Připomíná, že ti, kteří Jej čekali, byli bdělí, a tudíž schopní slyšet anděla a vydat 

se na cestu do Betléma. Svatý otec se ve svých promluvách zamýšlí nad bdělostí dnešní-

ho světa a klade si otázku, zda můžeme v přepychu či přejedení slyšet hlas Boží. Je to 

kniha plná inspirace a námětů pro život každého z nás. Kniha, která nám dovolí vzpome-

nout si na ty, kteří jsou nazí a hladoví, bez střechy nad hlavou, i na ty, které máme rádi a 

žijí v naší blízkosti. Je to kniha, kterou možná nejednou zavřete, abyste se mohli začít 

modlit. 

Petr Juhaňák, správce farní knihovny Prachatice 

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 
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   VÁNOČNÍ  

   POVÍDKA 
 

DŘEVĚNÝ KONÍK  
 
Studená adventní neděle. Malý Ja-
kub vyšel s tetou z kostela. Venku 
mrholilo, a tak si pod sváteční 
zimník, přešitý ze strýcova kabátu, 
zastrčil dřevěného koníka, aby ho 
trochu zahřál. Nosil ho všude, 
když si šel ven hrát, nebo ho měl 
pod polštářem, když večer usínal. 

Byl to jeho nerozlučný druh, kterému se svěřoval s trápením, a byl první, 
s kterým se dělil o každou radost. 

S tetou pak rozsvítili svíčku na hrobě. Maminka zemřela stejný den, kdy se 
Kuba narodil, a táta se nevrátil z války, co nedávno skončila. Jakub už dávno 
necítil smutek, hřbitov byl ozářen svíčkami a jedinou starost měl o to,aby se 
koník nenachladil. 

Pomalu se vraceli domů. Stejnou cestou jako každou neděli. Stejný kostel, 
stejná alej lip, stejné domy okolo. Něco tu však bylo přece jiného. Před pomní-
kem seděl na dřevěné stoličce stařec. Zabalený do roztrhané a špinavé uniformy 
se bez hnutí díval do země. O plůtek pomníku opřené berle. Přestože nežebral, 
občas mu někdo do ruky vložil minci. Vždy pokývl hlavou, ale oči se neodlepily 
od zablácené cesty. Jakub se zastavil, vytrhl se tetě z ruky a chvíli postál před 
starcem. Podíval se na pomník, kde mezi desítkami jmen stálo jméno jeho otce. 
Sáhl pod zimník, vyndal koníka a vložil ho do klína toho muže. Ten zvedl hlavu a 
dlouho se díval do Kubových očí. A usmál se. Usmál se tak krásně, že na to Jakub 
v životě nezapomněl. Ten stařec tam pak už nikdy neseděl. Na hřbitově pak po 
Novém roce přibyl hrob s křížem beze jména. 

 
Studená listopadová neděle. Jen z Jakuba je už muž. A vážený muž. Vystudo-

val medicínu a stal se uznávaným lékařem ve velkém městě. Teď jel na návštěvu 
k tetě. Vlak ho vysadil na malém nádražíčku a čekala ho desítka kilometrů pěšky. 
Pomalu se smrákalo, ale šel tou cestou snad tisíckrát a před sněhem ho ochrání 
teplý kabát a vysoké pevné boty. 

Stoupal do vršku a sněhu přibývalo. Dole ve městě byl sotva poprašek, tady 
však sněžilo už třetí den. První část cesty, až na rozcestí, urazil za dvě hodiny, ač 
jindy by ji šel sotva půl. Sil ubývalo, i když si to nechtěl přiznat. Sněhu bylo už 
pěkně nad kolena a každý krok byl těžší a těžší. Do toho začal foukat vítr. Šel jako 
stroj. Deset kroků, odpočinek, deset kroků, odpočinek. Sněhu bylo už tolik, že 
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nemohl jít dál. Lezl tedy po kolenou, aby se tolik nebořil. A teď už nemohl ani to. 
Mokrým zimníkem mu pod kůži pronikal chlad a chtělo se tak spát. Dlouho se 
bránil a plahočil se metr po metru. Pak už zůstal jen ležet. Krajina i mysl se 
ponořily do tmy. Kolikrát to už Šumava zažila. 

Najednou ho něco probralo. Jakýsi muž ve staré uniformě ho zvedl a dovlekl 
pod strom. Tam ho posadil na hromadu chvojí a rozdělal oheň. Půjčil mu svůj 
kabát a ten jeho sušil nad plameny. Z brašny vyndal láhev s horkým čajem a 
Jakub žíznivě pil.Oheň krásně hřál, teplo spolu s únavou mu znovu zavřely víčka. 
Probudil se až ráno. Oheň ještě hořel, ale Jakub tu byl sám.Vlastně ne. Na chvojí 
vedle něho ležel starý dřevěný koník. 
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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 inspira-

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

ku potěše i vám prostřednictvím stránek Jana Prachatického. 

  

Z 
 hrnku dobrého čaje stoupá voňavý kouř a já se musím 
hned zpočátku k něčemu přiznat. Totiž nikoliv volarská, 

ale mlynářovická boží muka byla těmi prvními, do nichž 
jsem se zakoukal a kvůli kterým jsem poprvé sešel z cesty do 
mokré louky.  
 
Nápis Ave Maria vytesaný do jejich žulového těla byl natolik 
výrazný a mé pozdější líčení natolik nadšené, že přítel beze 
slova odložil rozečtenou knihu a okamžitě se se mnou ode-
bral do Mlynářovic.  
     Tam mi naskočila kopřivka a mé sebevědomí bylo to tam 
– zmíněný nápis nikde! Oba jsme ohmatávali studenou žulu 
a pokoušeli se najít byť jen jedinou literu, leč marně. Byl jsem 

zmaten. „Kdyby byl alespoň čtvrtek!“ říkal jsem si, neboť jsem už od Josefa 
Váchala věděl, že právě čtvrtek je dnem, kdy se na Šumavě dějí čáry a kouzla. 
Jenže byla sobota, ztrácející se mlha slibo-
vala jasný den a nám nezbylo než pokračo-
vat v cestě. 

Pozdě odpoledne jsme se stejnou cestou 
vraceli. Slunce se už už schovávalo za vrchol 
Bobíku a zeleň stromů přecházela v černavý 
chlad. Málokdy spadnou dva velocipedisté 
ze svých strojů najednou, aniž by příčinou 
byla jejich vzájemná srážka. Tehdy se to 
mně a mému společníkovi stalo. Z louky se 
na nás – a nám – smála boží muka, jimž na 
prsou do daleka svítil hledaný nápis.  

Nevím, jak dlouho jsme tam u nich 
klečeli, než jsme přišli na to, že litery jsou 
vytesány tak, že jsou patrny jen při určitém 
úhlu dopadajících slunečních paprsků.  

To se mi prosím přihodilo ve dne, v so-
botu a za přítomnosti svědka. Už víte, proč 
od té doby kolem žádných božích muk 
neprojdu bez povšimnutí, proč je dokonce 
hledám a proč se k nim tolikrát vracím? A 
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už víte, proč k těm mlynářovickým nechodím ve čtvrtek? Kdo ví, co vše by mě 
tam mohlo potkat! 

Na vlhkých loukách za městem je rozblatouchováno a v jedněch božích 
mukách se objevil svazek prvních letošních květů, neuměle zastrčených do 
sklenky od marmelády. Ano, jen nejobyčejnější vázička s drobnou květinou 
oživuje kamenné tělo oněch božích muk. Malované obrázky z jejich výklenků 
dávno zmizely. Ještě tak se dá v některých najít kus rezavého plechu. Křížky jsou 
povětšinou zuráženy a po dvířkách zbyly jen panty a někdy ani ty ne. Boží muka 
zarůstají křovím a lišejníky zvolna pokrývají chladnou žulu.   

V okolním uspěchaném životaběhu se ztrácejí nejen dávné zápisy o vzniku 
těch či oněch božích muk, ale i fantazií a časem pozměněná vyprávění o těchto 
kamenných dílkách.  

   Až zase někdy budete mít chuť či potřebu vyjít z domu někam ven, za město, 
zkuste se nechat vést cestou necestou od jedněch božích muk ke druhým. Ne-
styďte se usednout do trávy naproti božím mukám nebo se opřít zády o jejich 
drsný kámen.  Není snad zdejší kraj vlastně velikou loukou, tisknoucí se k hradbě 
okolních vrchů?  

Zkuste si představit, kolik zvratů a změn, pomalých i náhlých, a kolik osudů, 
častěji smutných než veselých, kolem každých božích muk prošlo. Ve srovnání s 
tím se vaše trable stanou – možná – malichernými, a vy se zamyslíte nad tím, 
proč si dal někdo takovou práci s tím, aby vztyčil kamennou vzpomínku, a proč 
tak učinil právě tady. 

Neuspokojí-li vás vaše představy, které donesl vítr, které přivanula vůně trávy 
nebo které ve vás vyvolal pohled na shluk dřevěných dvorců v kotlině před vámi, 
pak jim zkuste napomoci touto knížkou. Přiznávám, že ne všechny údaje uvedené 
v příbězích lze doložit. Ovšem stejně tak tomu je například i s knihou starých 
českých pověstí sepsanou jistým panem Jiráskem. Nikdo neví, co je v pověstech 
o praotci Čechovi, Horymírovi či spících rytířích ještě pravda a co již fantazie. 
Neexistuje žádný historický důkaz; máme jen Říp, Vyšehrad a Blaník.  

A boží muka. 

To hlavní o nich bylo řečeno již v úvodu tohoto spisku. Ano, to ona svým 
záhadným nápisem dala popud k jeho sepsání. V přezdívce je jistá důvěrnost  i 
vyjádření drobnosti dotyčných božích muk. Vypadají tak malá… Neměří ani 
půldruhého metru, což znamená, že jsou ze všech božích muk opravdu těmi 
nejmenšími. V létě bývají ve vysoké trávě skoro utopena. 

Původně prý stávala vlevo od cesty, která vede z Mlynářovic do Krejčovic. Při 
obnově silnice koncem šedesátých let je cestáři přesadili na druhou stranu. 
Poškození (vyštípnutý kus žuly na čele horní části) pochází patrně z té doby. 

„Maruščina“ boží muka stojí pár kroků za plotem pozemku patřícím k č. p. 
20. Osada Mlynářovice dnes patří pod město Volary, ale v době jejich vzniku 
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tomu tak nebylo. Jenže jak jsem už řekl, právě ta mlynařovická boží muka byla 
těmi prvními, která… Ale to už bych se opakoval. Zato opakovaný pohled na ně 
vám může přinést pěkné překvapení. I o tom byla v úvodu zmínka, ale historii 
vzniku tohoto úkazu jsem si nechal až na teď. 

 
Bobík čněl vysoko nad údolím Milešického potoka a obzor nad ním se zata-

hoval hradbou mračen. Bouře se blížila a síla nedalekého hřmění dávala tušit, 
že to nebude obyčejná bouře. 

  Róze a Jáchymovi blížící se hřmění nevadilo. Seděli ve stráni pod cestou, po 
níž se chodilo z Mlynářovic do Krejčovic. V případě mladé dvojice spíše naopak, 
z Krejčovic do Mlynářovic, neboť odtud docházel hoch za dívkou. Róza opírala 
hlavu o Jáchymovo rameno a mladý kameník hladil její dlouhé vlasy. Scházeli 
se spolu už půl roku a jejich lásku dosud žádná bouřka nenarušila. 

„A ani tahle nás nerozdělí“ ukázal Jáchym na zčernalou oblohu. Róza po-
hlédla vzhůru a přehodila si šátek přes ramena. „Nerada, Jáchyme, ale musíme 
domů. Oba. Podívej!“ řekla varovně. Vrchol Bobíku už zmizel v černých 
mračnech. 

„Ochránil bych tě i před hromem,“ řekl mládenec, ale to už se mu dívka 
vyvlékla z objetí a rozběhla se do stráně. “Zítra přijdu zas,“ volal za ní Jáchym, 
narazil si klobouk a vydal se ke Krejčovicím. 

Nebe se ztratilo. Provazce deště měnily cestu v potok a Jáchym byl ve chvíli 
mokrý skrz naskrz. Spěchal k chalupám v údolí a voda se na něho valila ze 
všech stran. Blesky prosvětlovaly údolí namodralým svitem, a snad proto 
Jáchyma nijak nepřekvapila zlatavá záře nad cestou. 

Zarazil až tehdy, když světlo hned nezmizelo a dál viselo jako velká oslnivá 
koule pár sáhů nad zemí. Chlapci se zdálo, že uprostřed záře vidí nezřetelný 
obrys postavy ve splývavém rouchu. 

Přeběhl lávku zalévanou vlnami potoka, když zaslechl hlas volající jeho 
jméno. Klidný, jakoby ženský hlas přicházel shůry a mladý kameník si uvědo-
mil, že ačkoliv bouře neustává, na něho neprší. „Co to je? Kdo jsi a proč mě 
voláš?“ zvolal vzhůru. Ale jeho otázka ještě ani nedozněla a jen pár kroků před 
ním se na cestu sesula část svahu narušeného vodou. 

„To má být odpověď?“ zvolal hoch do rachotu bouře. Nechal hlas hlasem a 
na skutečnou odpověď nečekal. Oklikou doběhl domů, kde rodina seděla ve 
velké světnici, a všichni naslouchali řádění bouře. 

„Kde´s běhal, janku!“ pustil se do hocha otec. „To´s neviděl, jaký čas se 
žene?“ 

„Jak by mohl, když má oči jen pro tu svou Rózu?“ ozval se z kouta Jáchymův 
mladší bratr. 

Hoch si mlčky ždímal košili. Sám znal několik lidí z okolí, kteří promokli tak, 
že dostali zápal plic. A starý Andreas? Toho zabil blesk uprostřed louky i 
s párem volů. 

Jáchym si navlékl suché punčochy a pozoroval matku, jak zapaluje další 
svíčky, aby ochránily obydlí proti bleskům. Bouře se zavěsila nad údolí. Já-
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chym také vzal jednu hromničku a postavil ji do okna. Po nikterak krátkém 
čase to byl právě on, kdo ohlásil slábnutí deště a pak i duhu. 

„Vidíte ji? Bouře už ztrácí na síle.“ Děti se nahrnuly k oknům, aby pak všech-
ny udiveně pohlédly na Jáchyma. „Kde vidíš jakou duhu? My nic nevidíme.“ 

„Přece támhle,“ ukazoval Jáchym rukou. „Klene se zrovna nad Mlynářovice-
mi.“ Ale všichni jen nechápavě kroutili hlavou. 

„Kdoví koho vidíš? Když jsi neviděl blížící se bouři, tak jak teď můžeš vidět 
duhu?“ rýpl si do Jáchyma jeho bratr. 

Otec byl také zvědav. Od okna se odvrátil se zamručením: „Děláš si z nás 
hloupé žerty, Jáchyme.“ 

„Nedělám, otče,“ hájil se hoch. „Vidím duhu a je hezčí než kdykoliv jindy!“ 
  „Tak dost, chlapče!“ přerušil Jáchyma rázně otec.“Jestli máš nějaké vidiny, 

tak za to může buď horečka nebo … ehm,“ odkašlal si a pak se se otázal: „…
nesedí náhodou na tom duhovém oblouku tvá Róza?“ 

Jáchym se chytil za hlavu: „Róza!“ Vskočil do dřeváků a vyběhl ven. Déšť 
opuštěl údolí a oblouk duhy se skláněl k zemi v místech, kde se Jáchym s Rózou 
rozloučil. 

Hoch vyběhl na temeno kopce. Mlynářovice měl na dohled. U cesty zahlédl 
cosi bílého a vzápětí poklekl u Rózina nehybného těla! 

„Rózo! Rózinko! Co je s tebou ?“ odhrnoval Jáchym dívce zmáčené vlasy 
z bledého obličeje. Sevřel ji do náruče a z dívčiných rtů vyšel sotva slyšitelný 
vzdech. 

Zakrátko ležela dívka ve své posteli a rodiče i všichni sourozenci se kolem ní 
točili. Avšak Róza, stále zpola v mrákotách, vnímala jen svého Jáchyma. 

„Blesk sjel do země jen pár desítek kroků přede mnou. Pak se mi zjevila 
Panna Maria,“ šeptala dívka. 

„Našel jsem tě v mdlobách; kdoví, co se ti zdálo? Mělas nějaké vidiny.“ uklid-
ňoval ji Jáchym, ale při posledním slově si uvědomil, co zažil a viděl on sám. 

„Viděla jsem Pannu Marii a prosila jsem ji, ať tě přivede zpět,“ vyprávěla 
dívka a stiskla Jáchymovi ruku. „Měli bychom jí poděkovat. Kdyby jí nebylo, 
tak bychom my dva…teď tady…“ 

„…spolu nebyli,“ sevřel ji hoch v náručí. 
  Kameník Jáchym Rózinu prosbu splnil. Když se dívka docela uzdravila a 

poprvé vyšla ven, zavedl ji tam, kde v trávě u cesty stála kamenná boží muka. 
„Pěkná práce, Jáchyme,“ pochválila dílo jeho milá. „Co říkáš: uděláme je 

něčím jiná, nějak výjimečná?“ 
„Už se stalo!“ napřímil se hoch. „Jen počkej, až k nim přijdeš v jinou dobu!“ 

chlubil „Vytesal jsem na ně pozdravení Panně Marii, ale tak, že ho sotva na-
hmatáš. Nápis je vidět jen v dobu, kdy jsem já viděl zjevení Panny Marie a 
duhu, která mě dovedla k tobě! Myslím, že se mi povedl mistrovský kus!“ 

„Dobrá, ty můj mistře,“ usmála se Róza. „Já jsem teď jenom zvědava, jak 
mistrovsky mě představíš svým rodičům.“ 

Jáchym vzdychl a zvedl oči k vrcholu Bobíku, přestože moc dobře věděl, že 
v tomhle mu ani sám vládce kraje nepomůže. 
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Ježíš se narodil do tohoto světa jako 

člověk. O štědrovečerní noci přichází 

zástupy věřících do kostela, aby si tuto 

událost znovu připomněli a děkovali Bohu 

za to, že se stal jedním z nás. Ale toto není 

jediné důležité vánoční slavení. Ještě je 

zde slavnost Zjevení Páně, lidově Tří 

králů. To se přesouváme od představy 

Ježíška jako právě narozeného miminka k obrazu 

ročního či dvouletého dítěte. Rodina se stále zdržuje 

v Betlémě, nikoliv však kdesi v jeskyni, ale zřejmě 

v domě někoho ze svých příbuzných. Dítě Ježíš se 

nikterak neliší od ostatních dětí. A možná právě 

proto je potřeba připomenout, kým vlastně je.  

Přicházejí mudrci z východu, možná hvězdáři, badatelé, přírodovědci, možná kněží 

pohanských náboženství. Padají na kolena před tímto dítětem, protože v něm poznali 

skutečného Boha. 

Jako by však nestačilo toto jejich vyznání. Jakoby k tomu chtěli křesťané doplnit vyzná-

ní, které se týká už dospělého Ježíše. A proto se církev 6. ledna modlí: Slavíme den 

proslavený třemi divy: dnes přivedla hvězda mudrce k jesličkám, dnes byla na svatbě 

proměněna voda ve víno, dnes chtěl být Kristus v řece Jordánu pokřtěn od Jana, aby nás 

vykoupil. Aleluja.  

Ježíšovi je už kolem třiceti let a znovu se potvrzuje, 

že není obyčejným člověkem. Dalším svědkem 

Ježíšova božství se stává po mudrcích Jan Křtitel. 

Mezi mnoha hříšníky, přicházejícími nechat se omýt 

vodou Jordánu na znamení pokání, vidí stát postavu 

Ježíše. Rozpoznává v něm bezhříšného Božího 

vyvoleného a toto poznání potvrzuje hlas z nebe: „To 

je můj milovaný Syn, toho poslouchejte“.  

A svědkem Ježíšova božství se do třetice stávají hosté 

jakési svatby v městečku Kána. Ježíš proměňuje vodu 

ve víno, a mnozí tak mohou zakusit jeho božskou moc. Radost ze zázraku se mísí s údi-

vem nad velkým Ježíšovým činem. 

Slavnost Zjevení Páně se nechce tedy soustředit jen na jednu historickou událost. Spíše 

máme vyznávat, že dítě, které vidíme ležet v jeslích, je naším Spasitelem, Zachráncem. 

A máme být svědky jeho božství nejen při jeho narození, ale v celém jeho pozemském 

životě, ve smrti i vzkříšení. A proto volejme spolu s církví: Dnešního dne se zasnoubila 

církev s nebeským ženichem, protože Kristus smyl v Jordáně její viny; mudrci spěchají 

s dary na královskou svatbu a hosté se radují z vody proměněné ve víno. Aleluja. 

P. Petr Hovorka 

SLOVO MINISTRANTŮM 

DEN TŘÍ DIVŮ 
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Adorace ve Vlachově Březí 
 

22. listopadu 2010 uplynul jeden rok od zahájení ustavičné adorace v kapli na faře ve 

Vlachově Březí. V této farnosti se konaly pravidelné nedělní jednohodinové adorace 

v kostele Zvěstování Páně od roku 2004 do roku 2007. Tyto pokračovaly i v následují-

cích letech. Ale již v roce 2008 měli věřící možnost se klanět Nejsvětější Svátosti i v ně-

kolika nočních adoracích.  

V květnu roku 2009 se vlachobřezský pan farář P. Jiří Kalaš setkal s dvěma misionáři 

z Mexika a Austrálie. Jeden z nich byl Janem Pavlem II. pověřen, aby na celém světě 

zakládal kaple ustavičné adorace. První takovou kapli založil v prosinci 1981 Jan Pavel 

II. ve Vatikánu. Dnes je takových kaplí ve světě přes 

dva tisíce. Ještě v kněžském roce 2009 byly ve Vlacho-

vě Březí zahájeny 24-hodinové adorace. Také se usku-

tečnilo i několik 40-tihodinových adorací, které zavedl 

již Sv. Jan Nepomuk Neumann. Konaly se 1× ročně, o-

byčejně při výročí posvěcení chrámu. 

Církev si tak cení adorační modlitby, že nabízí z pokla-

du církve plnomocné odpustky tomu, kdo prožije před 

Nejsvětější Svátostí půl hodiny. Takovou milost je mož-

né získat každý den. Bůh Ježíš Kristus přebývá pod 

způsobou chleba ve svatostánku či v monstranci, jako 

by chtěl ukázat: Jsem s vámi, mezi vámi bydlím a jsem 

tu pro vás. Čekám, abych slyšel vaše modlitby. V tichu 

při adoraci prožívat důvěrné setkání s Ježíšem, když Jej 

navštívíme, je veliká věc. Nejde jen o přednesení našich 

modliteb, jde o to být prostě s Ním, být tu jen pro Něj. 

Na začátku takových návštěv býváme mnohomluvní, 

pak se naučíme ztišit a naslouchat Ježíšovi. Nakonec přijde šťastné mlčení beze slov, kdy 

se nevnímá čas, kdy stačí být spolu.  

Pro věřící je výhodou, že do kaple ustavičné adorace ve Vlachově Březí mohou přijít 

kdykoliv a vyprošovat tak milosti nejen pro sebe a své blízké, ale i pro celý svět. Je 

možné si rezervovat určitou hodinu osobně na archu v kapli nebo na telefonu 731 465 

614 či e-mailem na adrese misericordia@email.cz. Z vikariátu pravidelně zajišťují 

adorační stráž farníci z dvanácti měst či obcí, a to nejen z Vlachova Březí, ale také z Pra-

chatic, Husince, Vimperka, Volar, Horosedel, Kosma, Šumavských Hoštic, Svaté Máří, 

Bušanovic, Chluman a Dolního Kožlí. 

Na závěr uvádíme ještě povzbuzující svědectví Mons. Jana Graubnera, olomouckého 

arcibiskupa: „Na celý život se mi vryly do paměti chvíle z dětství, kdy jsem klečel jako 

ministrant před vystavenou Nejsvětější Svátostí o adoračním dnu nebo u Božího hrobu. 

Tyto chvíle ministranské služby se staly nejlepší školou modlitby a přátelství s Ježíšem. 

Tam rostl osobní vztah, tam vidím jeden z kořenů mého kněžského povolání.“ 

 

            Pavel Benda, Vlachovo Březí 
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O Vánocích se častěji než jindy 

setkávám s anděly. Nejen že jsou 

andělé někdy součástí Vánočního 

Betlému, ale jsou zmiňováni pře-

devším v evangeliu, které se čte 

na Štědrý den. Dokonce se v tom-

to evangeliu objevuje celý zástup 

andělů, kteří radostně zpívají 

Bohu. Ještě předtím se ale objeví 

před pastýři anděl Páně a zvěstuje 

jim velmi radostnou novinu.  

Právě tato představa mě vede 

k velké touze. K touze stát v té 

době tam. Být mezi pastýři, kteří plni údivu slyší tu krásnou větu „Nebojte se! Dnes se 

vám narodil Spasitel!“ První, kdo se dozvěděli o narození Spasitele, nebyli proroci, 

velekněží nebo znalci zákona, kteří tento příchod očekávali nebo předpovídali, ale pouzí 

chudí pastýři. Být první, kdo slyší 

novinu, na kterou čeká izraelský 

národ stovky let, to by byl zážitek!  

Později si ale něco uvědomuji. 

Copak jsem i já neslyšel tuto 

novinu osobně? Když jsem poprvé 

uslyšel o Bohu, setkal jsem se 

přece také s tím, že mi někdo 

pověděl o tom, že přišel na tuto 

zem Spasitel, který mi chce ve 

všem pomoci a který mě chce 

zachránit. Přinesl na zem Lásku, 

která nemá obdoby. Lásku, kterou 

ke mně cítí tak velikou, že je 

ochoten udělat pro mě cokoliv, 

dokonce položit svůj život, abych já mohl žít jako andělé. Vědomí o této Lásce mě 

naplňuje náhle stejnou radostí, jako kdybych tam tehdy byl. Prožívám tutéž radost jako 

pastýři. Přišel Spasitel, který je tu kvůli mně, kvůli každému z nás, aby nám pomohl žít 

v čistotě jako andělé.   

A tady se dostávám zpět k andělům. Anděl, který kdysi chudým pastýřům oznámil tu 

radostnou novinu, že se narodil Spasitel, mi také svým způsobem zároveň sděluje, že se 

s ním můžu právě díky této události jednou setkat. A nejen s ním, ale také s Ním, který 

kvůli mně přišel. Proto pro mne tato radostná zpráva dostává nový rozměr – že snad bu-

du jednou moci také volat s anděly: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, 

v kterých má Bůh zalíbení.“ 

Petr Šrámek 

RUBRIKA MLÁDEŽE 
LIFE UPDA-

RADOSTNÁ ZPRÁVA 
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KAPŘI V KOSTELE 
 

Jihočeské Vodňany, město s dávnou tradicí 

rybničního hospodářství, se mohou pochlubit 

jednou zvláštností – kapry v děkanském ko-

stele Narození P. Marie, které malí i od-

rostlejší návštěvníci s oblibou vyhledávají 

mezi ornamenty na klenbě presbytáře. Letos 

v říjnu se i nám farníkům z Prachaticka za 

pomoci našich mladých souputníků podařilo 

je najít. Pomyslný baldachýn na chrámové 

klenbě nad hlavním oltářem zdobí kapři hned 

čtyři. (Detektivní vlohy si lze vyzkoušet i na 

originálním návrhu v městské galerii.) 

     Prapůvod této neobvyklosti sahá až 

do první poloviny 18. století, kdy ve Vodňa-

nech působil jako děkan P. Antonín Vokoun, 

pozdější generální vikář pražské arcidiecéze a 

světící biskup pražský. Když město r. 1722 

vyhořelo, děkan Vokoun se významně zasadil o obnovu poškozeného chrámu a o pře-

stavbu budovy děkanství, která se v barokní podobě docho-

vala do současnosti. Snad pro tyto zásluhy lze na věži 

děkanského kostela kromě znaků českého království a 

města Vodňan spatřit i jeho znak. Nachází se na západní 

straně věže vysoko nad vchodem do sakristie. 

     Děkan Vokoun měl ve znaku dva své rybí jmenovce. 

Různí vtipálkové později škádlili obyvatele města rčením, 

že mají na kostele „kapra v kleci“, jejíž zdání vytvářel 

usazený prach. Na sklonku 19. století proběhla generální 

oprava a zároveň regotizace děkanského kostela. Navržení 

vnitřní i vnější výzdoby chrámu představitelé města jakožto 

patronátního úřadu zadali známému malíři Mikoláši Alšovi. 

Umělci se prý nelíbilo, že mu příliš často předkládali k jídlu 

ryby, místo aby ho lépe zásobovali chutným pěnivým 

mokem. Proto si furiantsky po svém vyložil námět z kos-

telní věže a ke zděšení pánů radních pro motiv ryby jako 

znamení Krista zakomponoval do návrhu výzdoby kněžiště 

právě kapra. 

     K vánočním svátkům ovšem nepatří „jen“ ryba na talíři a 

Ryba na kůru, ale především Ten, pro něhož symbol ryby 

užívali již prvotní křesťané (v antice chápán jako zachrán-

ce). Tradiční hospodářské činnosti se odrazily také na fi-

gurálním obsazení vodňanských jesliček, které ve vánočním 

foto Pavel Hrdina 



30  

 

STALO SE 

období na jednom z oltářů v boční lodi obdivují především děti. Malému Ježíškovi se 

přicházejí poklonit i rybář a zelinářka. 

Biblický příběh o Narození Páně však má v tomto kostele celoroční připomínku 

v umělecky ztvárněné výzdobě dvou protilehlých oken po stranách hlavního oltáře a 

dvou obrazů vedle svatostánku přímo na něm, kterou taktéž navrhl Mistr Aleš. Na tzv. 

vánočním okně po epištolní straně závěru presbytáře jasná hvězda ukazuje místo Naroze-

ní Spasitele, jemuž se klanějí pastýřové, doprovázení dudákem, a tři mudrcové od 

Východu v královském odění kladou své dary k nohám sv. Rodiny. A když toto okno 

prozáří sluneční paprsky, může lidská duše opravdu p(r)ocítit něžný dotyk Boží lásky, 

pohlazení nebeské blaženosti. 

            Sp. 

 

    VÍKEND NA KTIŠI 
 

O d pátku 26. do neděle 28.listopadu jsme 

měli příležitost prožít krásný víkend na 

Ktiši s dvaceti „-náctiletými“dívkami z vi-

kariátu Prachatice i z vikariátů okolních. Díky 

Bohu! 

Milé prostředí nám vytvořili místní teamáci, 

kteří se starali o teplo a stravu (výbornou), i 

náplň části programu. Ale hlavně společně 

s námi, dvěma katechetkami, dvěma animátor-

kami,  jedním tatínkem i všemi dívkami také 

vytvořili nezapomenutelné společenství plné radosti a pohody. 

Program byl pestrý, motto: „Krásná uvnitř i navenek“ bylo vtipné, a navodilo plno ná-

padů. 

Tu krásu vnitřní nám pomáhali naplňovat P. Josef a P. Bohuslav. Tu vnější pak vizážist-

ka i náramky, náušnice a přívěsky vyrobené již dívkami samotnými za instruktáže Míši. 

Byl čas pro mši sv., modlitby, rozjímání, ale také bylo plno zpěvu, módní přehlídka, 

tance s Kájou, hry s Luckou a Anny, i do zasněžené přírody jsme na chvíli vyrazili. No, 

prostě nám ten čas utekl tak rychle, že se nám ani nechtělo rozloučit. Všem zúčastněným 

chci proto moc poděkovat!  

Na všechny svoje „vnučky“ vzpomíná babička Jana Mindlová. 

 

V íkend strávený na Ktiši se mi moc líbil. Našla jsem si spoustu kamarádů a zahrála si 

spoustu her. Příští rok bych chtěla jet znova. 

        Helena Bednaříková  

 

J 
elo se v pátek 26.11. Všechny velice překvapil náhlý sníh a obzvlášť řidiče. Nakonec 

jsem se všichni sešli na faře na Ktiši. Program byl velice zajímavý. Byl přizpůsoben 

nám, dívkám. Různé hry a zajímavé povídání o kráse zevnitř i zvenku. 28.11 se odjíždě-
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lo opět k domovům, ale ještě předtím jsem všichni šli se pomodlit do místního kostela. 

Samozřejmě, že tento pobyt nám zařídila Lenka Hanžlová, které patří dík za nás všech-

ny. 

Zuzana Diepoldová 

 

P o pátečním příjezdu na Ktiš, ubytování a společné večeři jsme (samé holky) hrály 

seznamovací hry ve společenské místnosti. V sobotu za námi přijel P. Bohuslav 

Richter a P. Josef Sláčík. Kdo chtěl, byl u svátosti smíření, nebo maloval pohlednice pro 

misie. Pak jsme vyráběly z korálků náhrdelníky apod. Po krátké vycházce nebo taneč-

cích k nám přijela vizážistka, která nám vysvětlovala a ukazovala, jak se máme správně 

starat o svou pleť. 

Neděli jsme začali mší sv. v místním kostele, po které si nás vyzvedávali naši rodiče. 

Víkend byl velmi zajímavý, mě docela zaujal a vůbec nelituji, že jsem tam jela. 

Anežka Mrvíková 
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Víkend pro rodiny k zahájení adventu 
 

Opět jsme po roce společně s církví vykročili do nového roku. Téměř 20 – většinou 

jihočeských – rodin či aspoň jejich zástupců (několik i z prachatického vikariátu) již 

téměř tradičně s českobudějovickým Diecézním centrem pro rodinu v klášteře  na 

Nových Hradech. Tentokrát motivováni poněkud netradičním knězem P. Václavem Vac-

kem – farářem z dalekého (východočeského) Letohradu. Nejprve nás nadchl pro hlavní 

postavu adventu – Jana z judské pouště, syna skvělých rodičů – celá tato rodina žijící 

z Ducha Božího věděla o příchodu Mesiáše své a svým způsobem o něm v Písmu svatém 

svědčí. Podobně nás P. Václav stačil upozornit ještě na několik dalších úryvků z Bible, 

které nám ukazují na nejdůležitější cíl adventu – příchod Ježíše Krista Spasitele. Chtěl 

nám toho sdělit mnohem víc, ale sobotní dopoledne nám k tomu nestačilo, takže pro 

všechny hlubší zájemce jen odkaz na webové stránky farnosti Letohrad, kde si lze jeho 

myšlenky k liturgii všech nedělí dostudovat, nebo www.dcr.bcb.cz.  Ale možná nám 

stačí i mnohem méně, co nás oslovilo a třeba jako jediné, ale účinné téma nám pomůže 

něco důležitého ve vlastním či rodinném životě uskutečnit. Každopádně P. Vacek nene-

chal nikoho ze zúčastněných lhostejným, včetně zážitku ze společné eucharistické 

slavnosti. 

Podobně většinu z nás, hlavně děti, zaujal odpolední program připravený manžely 

Poláčkovými – profesionální divadlo Studna z Hosína i soutěže v terénu pro celou 

rodinu. Jejich závěrečným překvapením byl opět vlastnoručně zhotovený adventní 

věnec, tentokrát také dosti netradiční a nečekaný. Přišla nám vhod i večerní možnost 

účasti na adoraci za ochranu počatého života, kterou místní společenství hostitelské 

Rodiny Panny Marie a farnosti podle návrhu našich biskupů nabídlo v krásném novo-

hradském kostele. Kdo chtěl, mohl vykročit posilněn i svátostí smíření a společnou farní 

liturgií 1. neděle adventní. Dík za tuhle příležitost zabrzdit v rozjetém tempu, srovnat 

směr i trochu vydechnout a opět nasát čerstvý, i když venku trochu mrazivý vzduch. 

Uvnitř máme teplo a trochu světleji a kéž v nás toto dobro s přibývajícími svíčkami 

adventu roste. 

MaM 

Pahorek - náboţenství Vacov  
 

Výlet jsme si plánovali už dlouho před termínem, ale že 

přijde sníh a pořádná zima, s tím jsme moc nepočítali. 

A pod Javorníkem to pěkně táhlo. Anežka už hřeje 

mlíko na kakao a kluci si dali s chutí. Viditelnost moc 

nebyla, ale koulovačka stála za to. Hezké zimní odpo-

ledne.  

V. Předotová 
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ADVENTNÍ UDÁLOSTI 
Mikulášská besídka ve Volarech 

Dne 5. 12. 2010 byla po mši sv. u nás ve Volarech Mikulášská besídka. Nejprve se děti 

zapojily kreativně do příběhu o proměně kamenného srdce z legendy o sv. Mikuláši. 

Potom čekaly na příchod Mikuláše. Ten se, bohužel, letos nedostavil, ale nechal pro děti 

dárky, které pan katecheta Karel v jeho zastoupení rozdal. 

Foto z besídky je možno shlédnout na www.farnostvolary.estranky.cz 

 Karel Falář, Volary 

I  letos v adventu prodávaly děti své ručně malované pohlednice. Výtěžek za prodané 

pohlednice (např v Prachaticích 1.075 Kč) byl odeslán ve prospěch Papežského 

misijního díla na pomoc chudým dětem. 

Mikulášská besídka  

v Prachaticích 

V pátek 3. prosince přišel na prachatickou faru za dětmi 

Mikuláš. Děti byly obdarovány nejen dobrotami, ale mohly 

s Mikulášem prožít legendu O záchraně města. Díky všem, 

kteří toto setkání připravili. 

LH 

 

NA SLAVNOST 2. NEDĚLE LETOŠNÍHO ADVENTU 

(1. prosincová) v Prachaticích se děti se svými rodiči sešly 

už před 8. hodinou ranní na faře, kde si rozsvítily své 

lucerničky a těmito 

světélky pak v kostele 

prosvěcovaly celou „je-

jich“ rorátní mši sv. By-

ly v ní celebrujícím pa-

nem vikářem tak bohatě 

zapojeny do liturgického 

dění, že přes velkou 

zimu jim celá oslava 

připadala ten tokrát 

docela krátká. Kéž upo-

slechnou jeho výzvu, 

aby svá „světélka ra-

dosti, dobra a pokoje“ 

roznášely všude, kudy 

chodí. 
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„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                                                     

sálu, 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. 

PŘEDSTAVUJEME 

Vánoce dětí v Prachaticích 

 

 Nácvik Živého betléma 

 1. zkouška v neděli 19.12. od 10.15 v kostele sv. Jakuba  

 2. zkouška ve čtvrtek 23.12.  

Čtvrtek 23.12. od 9.00 v kostele sv. Jakuba: 

 – svátost smíření, zvláště pro děti a mládež 

 – zdobení stromečku v kostele 

Štědrý den 16.00 „Půlnoční“ mše pro děti (Živý betlém) a ve 24.00 tradiční mše sv. 

 Více na www.prachatice.cz/farnost 

Neděle 2. ledna - vánoční mše pro děti od 9.15h., žehnání koledníkům, zahájení Tříkrá-

lové sbírky. 



 

 

ROZHOVOR O ČADU 
Z Vimperka do srdce Afriky se vydala na konci října Eva Braumová. Na vlastní oči se 

přesvědčit, jak vypadá africká misie otce Jaroslava, někdejšího vimperského faráře,  

a zároveň si splnit dávný sen. A protože působení P. Jaroslava Zawadského je nejenom 

ve Vimperku bedlivě sledováno a oběma směry proudí čilá korespondence či probíhají 

sbírky na podporu jeho aktivit, napadlo nás, že to, co Eva během čtrnáctidenní cesty 

zažila a prožila, bude zajímat mnohé. Tak přijměte dnešní malé pozvání do Čadu s tím, 

že k celé návštěvě se budeme vracet v následujících číslech. 

Proč a jak ses vypravila ze zmrzlé Šu-

mavy do horké Afriky? 

Vždycky to byl takový můj sen, podívat se 

do Afriky a být tam třeba rok v rámci 

nějaké misie a nikdy se mi to nepodařilo 

uskutečnit. Tak jsem si řekla, že alespoň 

využiji toho, že je tam Jaroslav, a vypra-

vím jsem se za ním a třeba mě to utvrdí, že 

jsem o nic nepřišla. 

A utvrdilo? 

Bohužel ne. Naopak mě to utvrdilo v tom, 

že tam stále chci. I když nevím, jestli se mi 

to podaří zrealizovat. Není to tak jednodu-

ché. 

Jak dlouho ti trvala příprava na cestu a 

jaké přicházely překážky? 

Asi pět měsíců. Nejtěžší bylo sehnat 

peníze, protože to není zas tak laciná 

záležitost – letenka, vízum, očkování... 

Měla jsem strach z té organizační stránky 

věcí, aby měl Jaroslav čas a moje přítom-

nost nějak nenarušila tamní režim. Ale 

nějaké zvláštní překážky se naštěstí nevy-

skytly. 

Kde začneme? 

První dva dny jsme byli v hlavním městě 

N´Djamena. Odtud nemám téměř žádné 

fotky, protože jsem byla upozorněna, že 

všudypřítomní vojáci by mohli při pohledu 

na fotícího člověka začít střílet. Tam jsem 

musela zajít na úřad, zaevidovat se, nechat 

tam veškeré doklady, potvrzení, letenku a 

podobně k přezkoumání a vrátit se pro ně 

za tři hodiny. Tím jsme vlastně ztratili je-
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den celý den – po obědě je siesta, obzvlášť 

pro nás Evropany téměř nezbytná, protože 

je všude strašné horko a i když jsou v 

místnostech někde ventilátory, tak nejsou k 

ničemu, protože většinou nejde elektřina. 

Jak to tam tedy mají s proudem, jsou 

nějaké časy, kdy jde? 

Není tam žádný systém, alespoň jsem ho 

nepochopila. Ráno se probudíš a jde nebo 

nejde a tak je to po celý den. Občas nasko-

čí na půl hodinky a pak zas půl dne nejde. 

Asi jak pracuje elektrárna. To mluvím o 

hlavním městě samozřejmě, na vesnicích 

elektřina není vůbec. 

No a dál? 

Pak jsme vyrazili do Jaroslavova bydliště, 

které je vzdálené asi 400 kilometrů, což 

nám trvalo  v podstatě celý den. Dvakrát 

jsme stavěli, jednou u řádových sester na 

oběd a pak ještě vyřídit nějaké záležitosti. 

Tam to funguje tak, že když už někdo 

někam jede, je třeba vyřídit co nejvíc věcí. 

Jaká byla silnice? 

Je tam v podstatě jedna asfaltka ze severu 

na jih. Občas se musí jet pomalu, cesta je 

hodně poškozená, samá díra, ale někdy se 

dá jet rychle. Nejhorší je, že tam jsou na 

silnici pořád nějaká zvířata či lidi, kola, 

motorky.  Stále se musí troubit, aby někdo 

nebo něco uhýbalo. Když jsme se pak 

vraceli, Jaroslav přejel na dvaceti kilomet-

rech jednu slepici a dvě kachny. Ani ho to 

nevyvedlo z míry a jel dál jako by nic. 

Evu prozatím opustíme na Jaroslavově 

faře. Čeká ji spoustu zajímavých, někdy 

veselých, jindy krutých až šokujících 

zážitků. Dožínkové bohoslužby, návštěvy 

na trhu, v nemocnici, ve vesnicích. Jste-li 

zvědavi, jak jí chutnalo tamní jídlo, jak žije 

Jaroslav a jak je to s jeho připojením na 

internet, chcete-li vědět, jak vypadá denní 

život afrického faráře, nezapomeňte na 

další číslo našeho časopisu, které vyjde 6. 

února a přinese vám exkluzivní vyprávění 

o zážitcích šumaváka v drsné Africe. 

Zpracoval J. Pulkrábek 
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ÚVOD K CD 
I letos jsme si pro vás připravili malý vánoční hudební dárek, a protože se po celý rok 

snažíme přinášet vám informace či texty od našich regionálních autorů, zůstali jsme této 

zásadě věrni i na poli hudebním. A tak se můžete nejenom slovem a obrazem na strán-

kách Jana Prachatického, ale i prostřednictvím malé ukázky přesvědčit o tom, jak se 

zpívá a hraje na Šumavě i pod ní.  

 

Ţupani 
Dětská hudební skupina Župani zpívá od roku 2005 až dodnes v podstatě v nezměněném 

složení. Tvoří ji především dvě rodiny - Churáčkovi a Pužejovi. V průběhu let se připo-

jovali a odcházeli i další mladí zpěváčci z netolické farnosti. Náš počet se pohybuje 

kolem deseti členů.  

Župani se zaměřují na křesťanskou rytmickou hudbu, ale rádi zpívají i repertoár pro 

děti od skladatelů Skoumala, Nohavici a dalších. V dřívějších letech vystupovali napří-

klad na Hudebním festivalu ve Vlachově Březí, Diecézním setkání mládeže, Vikariátní 

dětské pouti, Setkání pod lípou v Netolicích a především na mších sv. v Netolicích. K již 

tradiční akci patří červnové první svaté přijímání.  

V základním složení jsou schopni zpívat v dětském čtyřhlase a doprovodit se na 

kytaru. Pokud vyžaduje repertoár nástrojově bohatší obsazení, zvou si na výpomoc další 

muzikanty. Dá se říct, že již dvorními muzikanty jsou Eva Filipová (flétna, klávesy), 

Mikoláš Troup (klávesy) a Jiří Churáček (baskytara).  

V nahrávce přiložené k vánočnímu číslu časopisu Jan Prachatický můžete slyšet 

Župany v základním složení s minimálním obsazením. Na kytaru hraje, zpívá a řídí Alž-

běta Churáčková, zpěv - Anna Churáčková, Adéla Churáčková, Karolína Churáčková, 

Adéla Pužejová a Šimon Pužej, baskytara - Jiří Churáček. Z repertoáru pro vás vybrali 

známé rytmické písně v lehkých úpravách křesťanských interpretů. Od roku 2008 jsou 

součástí Literátského bratrstva DNES (www.literatskebratrstvo.cz). 

 

 Elaion a dětský chrámový sbor 
Elaion je název nové křesťanské skupiny, která vznikla na jaře roku 2009 v Prachaticích. 

Název skupiny je odvozen od řeckého slova „elaion“, česky „olej“, kde dle křesťanské 

terminologie má toto slovo hlubší význam a olej je zde chápán jako výraz „pomazání či 

milosti vylité od Boha“. Především v době Starého Zákona ale i dnes má olej velký 

náboženský a zejména liturgický význam. Elaion je skupina vystupující při bohosluž-

bách či jiných příležitostech. V současné době hraje tato skupina každou první neděli 

v měsíci v kostele sv. Jakuba v Prachaticích při dětské mši svaté. Při této mši skupina 

spolupracuje s dětským chrámovým sborem, kdy děti doprovází při jejich zpěvu. Reper-

toárem skupiny jsou křesťanské rytmické písně.  

Dětský chrámový sbor vznikl v září 2006. V současnosti má deset zpěvaček a jedno-

ho zpěváka. Dětský chrámový sbor zpívá každou první neděli při dětských mších za 

doprovodu skupiny Elaion, ale zúčastnil se i několika vystoupení mimo kostel sv. Jaku-
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ba. Sbor zkouší každý pátek v prostorách kláštera pod 

vedením Veroniky Šrámkové a sestřičky Ester. Sbor 

zpívá nejen písně ke mši, ale také jakékoli písničky. 

Cílem sboru je rozdávat radost a úsměv prostřednic-

tvím hudby a zpěvu. 

Písničky pro vánoční CD byly nahrány ve dvou čás-

tech. Tři písničky vánočního CD jsou nahrány za hu-

debního doprovodu skupiny Elaion a se zpěvem dět-

ského chrámového sboru. Jde se o vánoční píseň se zaměřením pro děti s názvem Vločka 

a dvě tradiční vánoční koledy Byla cesta, byla ušlapaná a Půjdem spolu do Betléma. 

Druhou část písniček tvoří sólové písně nahrané skupinou Elaion. Jedná se o vánoční 

píseň Gloria, gloria in excelsis Deo, která je vstupní částí Vánoční rytmické mše (text: 

M. Holková, hudba: V. Petrů). Druhou vybranou písní je vánoční křesťanská píseň Až 

zazní hlas zvonů od Josefa Hrubého. Třetí písní je vánoční píseň Rozdávejme lásku ze 

zpěvníku Hosana. 

 

Druhý dech 
Skupina Druhý dech vznikla naprosto nečekaně na prachatických Slavnostech zlaté stez-

ky 2009. Pepa Pešek se potkal s Jakubem Weissem a posteskl si, že by si rád zahrál ještě 

s Maruškou (Weissovou) a Marti-

nou (Pivoňkovou). A tedy proč ne, 

slovo dalo slovo a kapela byla na 

světě. Ne že by šlo o sestavu nějak 

novou, všichni muzikanti se setkali 

již dříve v třináct let fungující a 

různě se personálně obměňující 

skupině Naskok. Basa tvrdí muzi-

ku, a tak nešlo opět nepřizvat ke 

spolupráci Honzu Srbeného. 

Protože nevstoupíš dvakrát do 

stejné řeky, zásadní podmínkou 

bylo, aby kapela hrála nové písnič-

ky, nebo staré jinak zaranžované. 

Nahrávka, kterou si můžete 

poslechnout, je záměrně zcela jiná, 

než jak můžete kapelu slyšet při 

živých vystoupeních. Kytary vy-

střídal zvuk klavíru a el. piána, só-

lové party rozzářil stříbrný zvuk 

flétny, a to vše do další úrovně po-

souvají barvy sólových hlasů. 

 

 
DRUHÝ DECH 
V jeslích dítě spinká 

Jak je to zvláštní 

 

ELAION + Dětský chrámový sbor 
Vločka 

Byla cesta 

Půjdem spolu do Betléma 

 

ELAION 

Gloria, gloria in excelsis Deo 

Až zazní hlas zvonů 

Rozdávejme lásku svou 

 

ŽUPANI – dětský kůr LB DNES 
Chválu vzdejte, vyzpívejte 

Dobrořeč, duše má, Hospodinu 

Pane Bože, přijď k nám 

Hlahol 

 

B O N U S  

Pán je má SÍLA  
(zvukový záznam z kostela Panny Marie Růžencové  

v Českých Budějovicích) 
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