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ÚVODNÍK VIKÁŘE
Milí čtenáři našeho vikariátního časopisu!
Je mi ctí, že vás mohu poprvé v roce 2011 oslovit prostřednictvím těchto stránek. Nový rok, ve kterém stojíme, je pro
náš vikariát rokem skutečně význačným. Vždyť v tomto roce
si připomínáme a máme možnost oslavit 200 let od narození
našeho význačného rodáka. Při této příležitosti proběhnou
pod záštitou sv. Jana N. Neumanna různé akce jak v rámci
našeho vikariátu, zvláště farnosti Prachatice, tak v rámci
diecéze.
Budeme mít tu čest přivítat a hostit v měsíci červnu naši
biskupskou konferenci. Pouť v sobotu 18. června je pojatá
jako pouť národní. Hlavní poutní mši sv. bude předsedat
papežský legát. V měsíci dubnu proběhne diecézní postní setkání otce biskupa Jiřího
s mládeží právě v městě Prachatice. Věříme, že budeme moci přivítat v průběhu
roku a zvláště o hlavní pouti i různé zahraniční hosty. Na trh by měla být uvedena
nová životopisná kniha, vyrobeny pamětní desky, které budou osazeny na místech
spojených s postavou sv. Jana N. Neumanna. A mohli bychom vypočítávat dál
a dál. Rozpis jednotlivých akcí bude předložen v příštím čísle tohoto časopisu.
Přes význačnost výše uvedených skutečností bychom však neměli přehlédnout ani
další události našeho církevního života. Pražská arcidiecéze si připomíná 800. výročí
narození naší velké světice Anežky České. V rozsahu naší české církve stojíme
v průběhu prvního roku tříleté přípravy na oslavu cyrilometodějské mise v roce
2013. Spolu s celosvětovou církví budeme prožívat v srpnu v Madridu Světové dny
mládeže. A jistě bychom mohli vypočítávat dále.
Vážím si těchto iniciativ a děkuji všem, kteří se na nich, zvláště v našem vikariátu,
podílejí. Zároveň se mi však stále znovu vynořuje úsloví našich předků. Bez Božího
požehnání marné lidské namáhání. Proto vyprošuji, aby nám tyto iniciativy nebyly
překážkou, ale podnětem hlubšího setkání s Bohem. Aby nám všechny tyto aktivity
pomáhaly na přímluvy předmětných světců k plnějšímu životu s Bohem skrze
Krista v síle Ducha. A o modlitbu na tento úmysl chci poprosit i vás, laskavé
čtenáře.
P. Josef Sláčík

SV. JAN PRACHATICKÝ, informační měsíčník prachatického vikariátu
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Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE
SVATÝ POLYKARP

V

únoru je liturgický kalendář hodně stručný, obsahuje jen málo
památek svatých. Ve druhé polovině měsíce už obvykle začíná
postní doba a během ní se žádné neslaví. Letos jsou však velikonoce
velmi pozdě, nejpozději, co já ve svém životě pamatuji. A tak celý
únor (i první čtvrtina března) spadá do liturgického mezidobí.
Dvěma nejdůležitějšími svátky tohoto měsíce jsme se už v našem
časopise podrobně zabývali. Stačí připomenout, že se jedná o Uvedení Páně do chrámu (2. 2.), poslední vánoční svátek liturgického roku
(ne o konec vánoční doby – ta skončila už na začátku ledna svátkem
Křtu Páně), 40. den po Narození Páně (konec „šestinedělí“), kdy rodiče dávali zvláštním
úkonem najevo, že jsou si vědomi, že dítě patří Pánu Bohu, a oni ho mají jen svěřené
s posláním dobře ho vychovat, a o svátek Stolce sv. Petra (22. 2.), kterým děkujeme
Pánu Bohu za dar viditelné hlavy církve. V neděli po tomto svátku se koná sbírka,
tradičně nazývaná „Halíř svatého Petra“, při které dáváme Svatému otci peníze, aby jimi
jménem celé církve pomáhal všude tam, kde je to třeba.
Oslavě Panny Marie je zvlášť vyhrazen 11. únor, výroční den jejího zjevení
v Lurdech. Protože do Lurd každoročně přijíždějí desetitisíce nemocných, aby si tam
vyprosili dar uzdravení, slaví církev tento den jako Světový den nemocných. Chce je,
i všechny ostatní nemocné kdekoli na světě, duchovně podpořit.
Ze starokřesťanských mučedníků si v tomto měsíci připomeneme sv. Polykarpa
(23. 2.) a svatou pannu Agátu (5. 2.), umučenou v Catanii na Sicílii okolo roku 250.
Sv. Scholastika (10. 2.), rodná sestra sv. Benedikta, žila stejně jako on v jedné
z nejrozbouřenějších dob moderních dějin lidstva, kdy se pod tlakem vrcholícího stěhování národů rozpadla antická Římská říše a evropské národy teprve hledaly nový pořádek jak v rovině politické, tak sociální, ekonomické, kulturní i náboženské. Svým způsobem života, věrností Pánu Bohu a zachováváním řádu pomáhala ukazovat cestu z krize.
Je zakladatelkou ženské větve benediktinského řádu. Zemřela okolo roku 547 v klášteře
na úpatí Monte Cassina.
Japonské mučedníky z konce 16. století, sv. Pavla Mikiho a jeho druhy, si letos
připomínat nebudeme, jejich památka (6. 2.) připadá na neděli.

Z

astavme se na chvíli u sv. Polykarpa. Patří k největším osobnostem prvotní církve.
Narodil se okolo roku 70 a osobně poznal apoštola a evangelistu Jana. Pravděpodobně on ho ustanovil biskupem ve Smyrně (dnešním třetím největším tureckém městě
Izmiru). Tam se stal duchovním otcem a vychovatelem další velké postavy dějin církve,
sv. biskupa a mučedníka Ireneje. Ten se na něj ve svých spisech často odvolává a dává
ho za příklad statečnosti a věrnosti Pánu Bohu. Spřátelil se i se sv. Ignácem z Antiochie,
který byl přes Smyrnu vezen v poutech do Říma a později napsal smyrenské církevní
obci jeden ze svých slavných dopisů.
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Polykarp se dožil se 86 let. Když ale odmítl jít ostatním křesťanům příkladem vstříc
a veřejně obětovat římským bohům („Osmdesátšest let sloužím Kristu a nikdy mi neublížil. Jak se mohu rouhat svému Králi, který mě vykoupil?“), byl jim pro výstrahu odsouzen k smrti a 23. února 155 (nebo 156) popraven. Měl být upálen, ale když se ho oheň
ani nedotkl, probodli ho dýkou. Smyrenská církevní obec o tom podala písemnou zprávu
okolním obcím v okružním listu, který se zachoval a je pro nás zdrojem mnoha poznatků
z té doby. Obsahuje i krásnou modlitbu, kterou se sv. Polykarp modlil na hranici. Tou
můžeme náš dnešní přehled zakončit:
„Pane Bože všemohoucí,
Otče milovaného a požehnaného Syna tvého Ježíše Krista, který nám o tobě zvěstoval,
Bože všech andělů a mocností a všeho stvoření,
Bože všech pokolení spravedlivých, kteří žili před tvou tváří!
Velebím tě, neboť tohoto dne a v této hodině jsi mi dopřál,
abych směl ve sboru mučedníků pít z kalicha tvého Krista,
na vzkříšení k věčnému životu duše i těla,
v neporušenosti skrze Ducha svatého.
Kéž jsem mezi ně dnes před tvou tváří přijat jako oběť znamenitá, hodná tvého
zalíbení,
tak jaks mi to určil a oznámil a jak to nyní naplňuješ,
neboť tys Bůh pravdy, který nezná lži.
A proto tě za všechno chválím a velebím,
za všechno tě oslavuji skrze věčného a nebeského velekněze Ježíše Krista, tvého
milovaného Syna,
neboť skrze něho je tvoje všechna sláva,
s ním a se svatým Duchem, nyní i po všechny budoucí věky. Amen.“
P. Pavel Liška, Netolice
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HOMILIE

P. Jan Janoušek, Čkyně

Ve středu 2. února slaví celá církev svátek Uvedení Páně do
chrámu, lidově Hromnice. Lidová moudrost nám říká, že zima je
ve své polovině, a šumavští hospodáři říkávali, na Hromnice půl
píce. Svátek, který 2. února slavíme, má velmi starou tradici. On se
prokazatelně slavil v Jeruzalémě už v 5. století. Nazýval se však
„Setkání“. To proto, že základem tohoto svátku je událost ze 2. kapitoly evangelia sv. Lukáše, jak to čteme v evangeliu při bohoslužbě. Předpis mojžíšovského zákona nařizoval přinést každého prvorozeného syna do jeruzalémského chrámu, kde měl být představen
a odevzdán svému Otci. Pán Ježíš není při tomto setkání vítán
nepřehlednými zástupy, ale je poznán starcem Simeonem, který ho smí pochovat, aby
přitom obdivně vyznal svoji vděčnost za to, že je mu dopřáno splnění tužby uvidět
Spasitele, aby se o něm vyjádřil prorocky jako o světle a spáse a znamení, kterému
budou mnozí odporovat, a jeho Matce vyjevil bolest, se kterou se ona účastní díla vykoupení. Přítomna je rovněž letitá prorokyně Anna Fanuelova, která se přičiní, aby se tato
dějinná událost neomezila jen na úzký okruh spravedlivých. Tato setkání s Ježíšem –
Dítětem – jsou pro ně oba mezníkem jejich současného života a zároveň je Duchem
Svatým skrze jejich proroctví potvrzeno to, co andělé zjevili pastýřům v Betlémě při
Ježíšově narození.
Později, poněvadž to souviselo s očišťováním ženy po porodu, dostal tento svátek název „Očišťování Panny Marie“. Událost setkání se časem zatlačila do pozadí. Dnes jsme
se vrátili k původnímu smyslu tohoto svátku pod názvem „Uvedení Páně do chrámu“.
Ale Boží Matka, Panna Maria, má však své místo při tomto svátku. Vždyť to byla ona,
která Ježíše porodila a v určený čas Ho přinesla do chrámu, aby Ho zasvětila Bohu.
Duch Svatý, který při této události dal poznat tak mocným způsobem Simeonovi a Anně,
kdo byl do chrámu přinesen, dává prostor k úctě i Bohorodičce, zvláště když si uvědomíme, co všechno předcházelo narození Krista a co všechno jeho Matka ještě musela
vytrpět. Simeonovo proroctví „Tvou vlastní duši pronikne meč“ se vyplnilo beze zbytku.
Při události Obětování Simeon jednoznačně podtrhuje úlohu Krista jako znamení:
pro někoho k pádu, pro jiného k povstání. V postoji Panny Marie, Simeona a Anny
můžeme vnímat radost ze setkání s Ježíšem. Pro ně je Ježíš znamením spásy. Ale ne
všichni tak vnímali poslání Božího Syna. Od samého začátku je Ježíš Kristus tím, který
je příčinou radosti i odporu. Vůči němu se nikdo nemůže zachovat obojetně. Mudrci od
východu se poklonili a přinesli dary. Uznali v něm Boha. Herodes v obavě, že mu
vyrůstá konkurence, konkurent na trůn, ho přikazuje zabít. I Jeruzalém se bojí. Přijdou
Římané, vojáci, a zničí celou krajinu. On bude příčinou nepokojů, ať raději odejde. Báli
se přijít o to, co nashromáždili. Ale naproti tomu mnozí zase naopak šli za Ježíšem, oni
opustili všechno a šli za ním. Někteří se báli s ním veřejně setkat, aby nenarazili na
smýšlení velerady Jeruzaléma, a chodili proto za ním v noci. Farizeové to nemohli snést,
neboť jim ukazoval jejich chyby, demaskoval jejich podlost a faleš, nazýval je pokrytci
a obílenými hroby. Proto i oni čekali na příležitost, aby ho zničili. Proto se nemůže vůči
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Kristu nikdo zachovat obojetně. Kristus přináší spásu. Je tedy třeba Ho přijmout, otevřít
mu svá srdce. Od toho ostatně závisí i naše spása. Chtít přijmout Kristovu vládu, abychom sloužili lidem skrze Krista. Vždyť jedině On má slova věčného života.
Symbolem tohoto přijetí osoby Ježíše Krista je 2. února na začátku mše svaté rozžatá
svíčka v našich rukou. Vždyť to bylo světlo, které provázelo betlémské pastýře, světlo,
které ukázalo cestu mudrcům od východu. Bylo to světlo Ducha Svatého, které přivedlo
Simeona a Annu do chrámu. I my přicházíme do kostelů vedeni touhou po setkání
s Kristem. Posvěcení rozžatých svící, hromniček, symbolizuje náš úkol, totiž aby
z našeho života zářilo Ježíšovo světlo těm, kdo žijí v temnotě a stínu smrti. Abychom ten
úkol mohli plnit, abychom Mu jednou vyšli naproti a vidělo Ho ve světle bez konce,
setkáváme se s Ježíšem v chrámě i ve znamení lámání chleba, prožíváme spolu s Ním
Jeho oběť a jsme účastni obětní hostiny. Proto je Kristus naše světlo, náš život, naše
spása. Tuto radostnou skutečnost nesme světem a světu jako velkou naději každého
lidského života. Děkujme Bohu za příchod Krista mezi nás, za Jeho oběť, za Jeho světlo,
které nás osvěcuje a provází. I my buďme světlem světa, abychom se všichni jednou sešli
tam, kde bude svítit světlo věčné! Všem lidem kolem nás máme být pochopitelným,
praktickým znamením a důkazem, že Světlo přišlo do světa.

Rok 2010: 150 let od smrti J. N. Neumanna
Rok 2011: 200 let od narození J. N. Neumanna

OSLAVTE S NÁMI

I V TOMTO ROČNÍKU ČASOPISU SE PTÁME:

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

Na Šumavu jsem přišel v závěru osmdesátých let a jedna z prvních věcí, která mě zde
tenkráte v závěru totality potkala, byla velká několikadenní pouť či slavnost ku památce
Jana Nepomuka Neumanna. Do té doby jsem neměl o tomto světci ani potuchy a dá se
říci, že byl jedním z prvních, koho jsem v novém působišti poznal. Prožil jsem s ním
nezapomenutelné dva dny a doslova jsem zíral, co se kolem mě děje. A tak si myslím, že
na mě od té doby tak trošičku dohlíží a čas od času, když je to třeba, trochu popostrčí
dopředu.
Jaroslav Pulkrábek, Horní Vltavice
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VIZITKA
pamětn
nejstarší
Narozena: 8. 4. 1932 v Prachaticích
Rodinný stav: vdova
Děti: 3 (dvě dcery a syn)
Původní povolání: vyučená v textilní prodejně,
později administrativní pracovnice
Současné povolání: důchodkyně

regenschoriho v chrámu sv. Jakuba. Tam
někde vznikl nápad, že bych i já mohla
tehdejší sbor posílit. Moje maminka
vypomáhala často na faře, tenkrát tady
byl farářem P. Homolka, takže tenhle
můj nápad podporovala.

Jste členkou chrámového sboru v Prachaticích neuvěřitelných 64 let a dosud
jste jeho oporou. Pamatujete se ještě na
své začátky?
Naše rodina se po smrti mého tatínka
přestěhovala z Husince do Prachatic, to
bylo v roce 1946. Krátce nato jsem – ještě
jako svobodné šestnáctileté děvče – začala
zpívat v chrámovém sboru.
Dodnes disponujete krásně sytým sopránem. Pocházíte z muzikální rodiny, nebo
kdo Vás ke zpívání přivedl?
Byla to vlastně shoda okolností. Moje
maminka sice hezky zpívala, ale do
žádného sboru nikdy nechodila. Tenkrát
jsem pracovala v TEPu u Wieserů, kteří se
přátelili s rodinou pana Šípa, tehdejšího
8

V prachatickém chrámovém sboru
zpíval dlouhá léta i Váš manžel,
František Dvořák. Bylo to na
Vaše přání či dokonce naléhání?
Kdepak! On zpíval ve sboru ještě
o rok dříve než já. Zásluhu na tom měl
p. Fr. Soumar. Oba tenkrát pracovali
v České spořitelně, pan Soumar byl jeho
nadřízeným.
Vy jste se předtím neznali?
Zběžně ano, protože bydlel v podnájmu u naší rodinné přítelkyně, slečny
Vlkové. Ovšem nezakrývám, že v našem
vztahu sehrála roli i okolnost, že jsme se
pravidelně vídávali právě na zkouškách
sboru.
Chrámový sbor zpíval v průběhu let při
nejrůznějších příležitostech a církevních
slavnostech. Jaká slavnost se Vám mimořádně zapsala do paměti?

Budete se možná divit, ale nejvíc
vzpomínám na svatovojtěšské oslavy
v roce 1947. Byly to největší církevní
oslavy po válce, kdy se připomínalo výročí
950 let od mučednické smrti sv. Vojtěcha.
Oslavy tehdy začaly v dubnu 1947 slavnostní mší v Praze a byly při ní vystaveny
i světcovy ostatky. Pak se lebka sv. Vojtěcha vydala na čtyřměsíční cestu po českých diecézích. A právě jedna ze zastávek
byla i v Prachaticích. Slavnostní přivítání
se tenkrát konalo u Hüblerů kaple a odtud
šel slavnostní průvod až na náměstí.
Vrcholem byla samozřejmě slavnostní
mše, při níž byly ostatky světce vystaveny
v kostele. Vzpomínám si, že mezi významnými hosty byl tehdy v Prachaticích i
opat břevnovského kláštera, P. Anastáz
Opasek. Snad i letošní prachatické slavnosti sv. Jana Nepomuka Neumanna se
mnoha lidem vryjí do paměti tak, jako
mně ty svatovojtěšské.

V životě jakéhokoli společenství se střídají
období dobrá s těmi méně dobrými. Která
doba byla pro členy sboru dobou smutku
nebo krize?
Nejsmutnější pro nás všechny byly
Vánoce v roce 1983. Tehdy jsme měli
nacvičenou Vánoční mši zkomponovanou
našim regenschorim Čeňkem Šípem. Na
Štědrý den dopoledne jsme se dozvěděli,
že pan Šíp náhle a nečekaně zemřel. Byly
to pro nás hrozné chvíle. O půlnoční mši
zpívali lidé jen z kancionálu.
Kdo se ujal vedení sboru potom?
Naštěstí si pan Šíp prozíravě „vychovával“ nástupce, Bohouška Tetoura.
Používám záměrně zdrobnělinu jeho jména, protože v době, kdy ho pan Šíp začal
„zaučovat“, mohl chodit tak do osmé či
deváté třídy. Když poté začal studovat
konzervatoř, nechával ho pan Šíp hrávat
pravidelně v neděli večerní mše svaté.

Chrámový sbor z roku 1949 vedený regenschorim Čeňkem Šípem (první zleva).
V popředí uprostřed stojí českobudějovický biskup Prof. ThDr. Josef Hlouch
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Takže po tříletém mezidobí, kdy se varhaníci střídali a chrámový sbor v podstatě
nefungoval, se stal roku 1986 pan Tetour,
který mezitím studia ukončil, stálým varhaníkem a současně s tím převzal i vedení
chrámového sboru. Vlastně to bylo zásluhou tehdejšího prachatického faráře
P. Striebla, který pana Tetoura oslovil a nakonec ho i přemluvil. Ten pak obětavě vedl
sbor dalších 23 let až do předminulého roku. V současné době se ujala role dirigentky sboru řádová sestra Ester a zkoušky se konají v Neumanneu.

sboru Přátelství, kterému tenkrát chyběli
zpěváci, a na oplátku nám tento sbor po
domluvě s panem Tetourem začal pomáhat
každoročně s přípravou slavnostní půlnoční mše svaté. Spolupráce obou sborů trvá
už od roku 1992 a jsme tomu velmi rádi,
protože, marná sláva, s počtem zpěváků
roste úměrně i celkový umělecký zážitek
pro posluchače.

Co byste na závěr chtěla popřát chrámovému sboru do budoucna?
Přála bych si, aby došlo k posílení
sboru hlavně z řad mladší generace. Proto,
S prachatickým chrámovým sborem spolu- kdo máte vztah k hudbě a rád zpíváte,
pracuje už dlouhou dobu pěvecký sbor přijďte posílit naše řady. Určitě se vám
Přátelství pod vedením paní Popielové. bude mezi námi líbit.
Odkdy se datuje tato spolupráce, která je
svého druhu ojedinělá?
Připravila Marie Horová
Duchovním otcem této spolupráce byl
pan Vácha, který zpíval v obou sborech.
Přivedl některé z nás jako výpomoc do

Chrámový sbor při oslavě sv. Cecílie v roce 2009.
Třetí stojící zleva - regenschori B. Tetour, první sedící zprava – současná dirigentka řádová sestra Ester.
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PO STOPÁCH SV. JANA N. NEUMANNA
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. Pojďme si společně toto
putování připomenout. Tentokrát se „zastavíme“ v New Yorku.
-lhV New Yorku zanechal sv. Jan Neumann dvě stopy: v katedrále sv. Patrika byl
vysvěcen na kněze, v kostele sv. Mikuláše měl primici a o pět let později, v květnu 1841,
tam 14 dní působil, když zastupoval nemocného spolubratra. Vybaveni těmito informacemi jsme do města vstupovali. Brzy se ukázalo, že jsou – mírně řečeno – nedostatečné.
Hned při prvním bodu programu – vyhlídkové plavbě lodí kolem Manhattanu – jsme
narazili na třetí stopu. V ústí řeky Hudson při vjezdu do newyorského přístavu jsou dva
malé ostrůvky: Liberty Island, na kterém stojí známá Socha svobody, a Ellis Island. Ten
sloužil celá desetiletí jako imigrační centrum a karanténa před vstupem na americkou
pevninu. Každý, kdo přijížděl do Ameriky v oblasti New Yorku, jím musel projít. Během
dvou století to byly statisíce lidí. Budovy, které tam dnes stojí, jsou samozřejmě pozdější, ale místo je autentické. Tady se noha Jana Neumanna poprvé dotkla americké půdy!
Vzpomínali jsme na to s dojetím.
Katedrála sv. Patrika na Páté avenue je vznosná stavba v novogotickém stylu. Mezi
okolními mrakodrapy sice vypadá jako trpaslík, ale když vejdete dovnitř, její velikost
vás ohromí. Věděli jsme, že byla postavena v letech 1858-1879, tedy až po Neumannově
smrti, ale předpokládali jsme, že ta, ve které přijal kněžské svěcení, stála na stejném
místě. Až pan rektor Mons. Ritchie, který nás při prohlídce laskavě doprovázel, nás
vyvedl z omylu. Původní katedrála, St. Patrick´s Old Cathedral, je úplně jinde – mezi
Mott Street a Mulberry Street na rozhraní Little Italy a Chinatownu. Odcházeli jsme
s lítostí, že se tam pro nedostatek času už nestihneme podívat. Pak jsme ale – jistě na
přímluvu sv. Jana Neumanna – dostali od Pána Boha dar v podobě výbuchu islandské
sopky Eyjafjallajökull a následného kolapsu letecké dopravy mezi Evropou a Amerikou
a mohli jsme návštěvu uskutečnit.
Je to nenápadná budova, obklopená z jedné strany malým nádvořím a z druhé strany
starým hřbitůvkem. Už jsme byli téměř u ní a pořád jsme ji neviděli. Na jednoduchém
průčelí je několik pamětních desek, jedna z nich připomíná, že zde byl 25. června 1836
biskupem Johnem Duboisem vysvěcen na kněze sv. Jan Neumann. I když ani tato stavba
není původní – v roce 1866 vyhořela a byla obnovena o dva roky později – je to to pravé
místo! Prožili jsme tam pěknou chvíli ztišení a modlitby. Poděkovali jsme Pánu Bohu za
dar kněžství – sv. Jana Neumanna i svého vlastního – a zazpívali známou píseň: „Přijmi
chvály oddané, svatý Jene Neumanne, ze své rodné Šumavy v nebes dálavy...“.
O dva dny později jsem se tam s panem vikářem Josefem při procházce městem ještě
jednou vrátil. Zkoušeli jsme navázat na myšlenky sv. Jana, které si poznamenal do
deníku ve dnech svého svěcení: „Můj Ježíši, konečně jsi mi dal místo ve své svatyni... Je
konec nejistotám, mrak se roztrhl, teď už vidím jasně svůj vytoužený cíl. Ty, můj Ježíši,
jsi s klidem a jistotou rozťal všechny uzly, které jsem považoval za nerozvázatelné.
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…Slibuji Ti, že budu poslušen celým srdcem svého nejvyššího pastýře. Budu milovat
Tvou církev, která je ode dneška mou snoubenkou. A Ty, Duchu Posvětiteli, sestup na
mne, ubohého hříšníka, když jsem postaven na svícen podle nevyzpytatelných úradků
Tvého milosrdenství, abych byl schopen ukazovat jiným cestu spásy. ...Můj Ježíši, hle,
dal jsi mi moc obětovat Tebe samého mému Bohu. Je to příliš pro mne, můj Ježíši, to
všechno je Tvoje dílo!“
Kostel sv. Mikuláše jsme hledali marně. Nikde o něm není ani zmínka. Teprve manžel jedné z našich krajanek, poté co strávil celý večer hledáním na internetu, zjistil, že
stával na Druhé avenue a v 60. létech 20. století byl bez náhrady zbořen. Po Druhé
avenue jsme šli několikrát od jihu až dost daleko na sever, takže jsme možná – nevědomky – navštívili i toto místo. V každém případě tam zalétaly naše myšlenky a modlitby.
Tam sv. Jan v den primice vyslovil svou stěžejní modlitbu: „Dobrý Bože, učiň mě
svatým!“ Spolu s kardinálem Rigalim věříme, že se ji nyní modlí i za nás: „Dobrý Bože,
učiň je svatými!“
P. Pavel Liška, Netolice
Hl. vchod do Staré katedrály

Katedrála sv. Patrika

Pamětní deska na zdi Staré
katedrály

Socha svobody
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Ellis Island Karantena

SLOVO MINISTRANTŮM
OČEKÁVÁNÍ SLAVNOSTI MŠE SVATÉ
„Aha, dneska je neděle a tak zase musím na mši“, řekne si mnohý školák a možná
se musí i potýkat s neochotou vstát z postele. Pak přijde do kostela, něco si vyposlechne, odchází domů a ani si nepamatuje jednu myšlenku z kázání pana faráře,
natož aby si vybavil, co se četlo a zpívalo. Je velká škoda, když nedokážeš využít to,
co ti nabízí hodinová přítomnost v chrámu. Jak by se to mohlo změnit? Jak neodejít
z bohoslužby s pocitem zbytečné přítomnosti, promarněného času?
Aby slavnost mše svaté promarněným časem nebyla, zkus věnovat nějaký čas
přípravě ke mši. Velkou výhodou dnešní doby je, že se mnohé dá najít na internetu, a
tak i ty si můžeš dopředu přečíst texty, které zazní při bohoslužbě (http://www.vira.cz/nedelni
-liturgie/, http://www.pastorace.cz/stul-slova/). Texty jednotlivých modliteb i texty biblických
čtení můžeš sám porozjímat, popřemýšlet o nich, povzbudit se tím, co se zde říká.
Připravit se můžeš nejen na slyšení slov, ale také na přijetí eucharistie. Když máme jíst
„nebeský chléb“, doporučuje církev, abychom se alespoň hodinu přede mší svatou vzdali
„chleba fyzického“, tedy jakéhokoliv pokrmu. To, že budeš přicházet na mši s mírným
kručením v žaludku, ti může pomoci, aby sis uvědomil, že hladoví také tvoje duše.
Víš, že mše se slaví ve společenství. A tak si dopředu můžeš vybavit obličeje těch lidí,
kteří sedí vedle tebe v lavici, těch, které znáš jménem a víš i něco z jejich života, i těch, o
kterých nevíš vůbec nic. Je dobré si připomenout, že všichni patříte k sobě, že všechny vás
Bůh pozval k oslavě spásy, že všichni máte být Bohem obdarováni.
Při mši svaté nás hned na začátku kněz vybízí, abychom před Bohem vyznali své hříchy.
Ale jak může vypadat takové vyznání, když si teprve v daném okamžiku začneš vybavovat,
co se ti nepovedlo a komu jsi ublížil. I to se přece dá připravit dopředu. Říká se tomu zpytování svědomí, a jde o promyšlení těch okamžiků, kdy jsem něco udělal špatně.
V jednom okamžiku mše svaté opakujeme vícekrát za sebou zvolání „Prosíme tě, vyslyš
nás“. Ale co chceme, aby Bůh vyslyšel? Připrav si i ty dopředu své prosby, žádosti vůči
Bohu. Za rodinu, za kamarády, za někoho nemocného, za zvládání školních povinností.
A i když tyto tvé osobní prosby nebudou vysloveny nahlas, přesto je přidej, ve svém nitru,
k přečteným přímluvám.
Důležitým okamžikem ve mši je také přinášení darů, chleba a vína. Ale, jak se často
připomíná, spolu s těmito dary máme přinést také něco svého. Můžeš symbolicky předložit
Bohu své dobré skutky, své úspěchy, ale
i své těžkosti a trápení.
A možná, že najdeš ještě další možnosti, jak se připravit ke slavení mše
svaté. Pokus se udělat před nedělní bohoslužbou alespoň něco z toho.
A přeji ti, aby tvá snaha byla odměněna.
P.H.
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PUTOVÁNÍ SE SV. JAKUBEM
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
Po krátké přestávce se vracíme zpět na trasu poutní cesty ke hrobu sv. Jakuba
(Camino de Santiago). Doputovali jsme do městečka Nájera a teď si uděláme malou
odbočku. Stojí za to.
Asi 12 km jižně od naší cesty leží obec San
Millán de la Cogolla. Jmenuje se po nejstarším
světci-vyznavači pocházejícím z iberského poloostrova, svatém Emiliánovi (San Millán). Narodil
se v roce 473, v době, kdy na území dnešního
Španělska pronikali Vizigóti a založili tam mocné
království. Pocházel z rodiny chudých pastýřů. Ve
snu se mu zjevil Bůh a pozval ho na cestu zasvěceného života. Opustil ovce, odebral se ke svatému
Felices de Bilibio a stal se jeho žákem. Po nějaké
době se usadil v jeskyni Suso a žil tam jako poustevník. Léčil nemocné, poskytoval potravu chudým a pečoval o poutníky, kteří k němu přicházeli
v čím dál tím větším počtu. Dožil se více než 100
let, zemřel v roce 574. Památku na něj uchovávali
mniši, kteří nedaleko jeho jeskyně založili klášter,
pečovali o jeho hrob a šířili pověst o jeho svatosti.
Proslavil se podobným zázrakem, jako svatý Jakub
u hradu Clavijo: během bitvy u Hacinas (asi v roce
938) se zjevil unaveným kastilským vojskům a dodal jim odvahy v boji proti Maurům.
klášter Yuso
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San Millán de la Cogolla,
kláštery Yuso a Suso

Řeholní život v klášteře Suso
nebyl přerušen ani během dvou
století maurské nadvlády. Svědčí
o tom písemné památky, vytvořené v jeho scriptoriu: Komentář
k Apokalypse od Beata z Liébana
je datován do 2. poloviny 8. století, spisy Leogivilda z Cordoby
do 9. století. Klášterní bazilika,
postavená v západogótském
a mozarabském stylu, byla
dokončena v roce 959. Když ji na

konci 10. století Arabové vypálili, obnovil a rozšířil ji Sancho III. Veliký (1000–1035).
Usadil tam benediktiny a pro ostatky sv. Millána nechal zhotovit stříbrný relikviář.
Duchovní vliv kláštera byl ohromný. Hrnuli se tam poutníci z provincie La Rioja i
z celé Kastilie. Také mnoho těch, kteří z celé Evropy putovali do Santiaga, si neváhalo
kus cesty zajít, aby se tam podívali.
klášter Suso
Někteří tam přišli i umřít. Moderní
archeologické výzkumy odkryly
v blízkosti kláštera velkou nekropoli (hřbitov). Lidé věřili, že když
budou pohřbeni po boku světce,
budou mít větší šanci na věčnou
spásu.
Ještě větší byl přínos kulturní. Suso
je považováno za kolébku spisovného kastilského jazyka (předchůdce moderní španělštiny). Tady
se pokládaly základní kameny řeči,
kterou nyní mluví několik set miliónů lidí po celém světě. V latinském kodexu z 10. století, známém dnes jako Codex Aemilianensis 60, jsou na okraj několika odstavců vepsány poznámky (tzv. Glosas Emilianenses), které jsou nejstarším
písemným záznamem kastilštiny. Asi o dvě století později
jeden ze zdejších mnichů, Gonzalo de Berceo, sepsal Milagros de Nuestra Señora (Zázraky Panny Marie), dílo tzv.
klerické poezie, které je celé napsané tímto jazykem.
V roce 1054 chtěl Don García „el de Nájera“ (o kterém
byla v našem vyprávění řeč už několikrát) převézt ostatky sv.
Millána do nově založeného kláštera Santa María la Real
v Nájeře. Když povoz tažený voly opouštěl údolí, zvířata se
vzepřela a odmítla jít dál. Don García v tom viděl Boží vůli,
Glosas Emilianenses
upustil od svého záměru, a na místě nechal vystavět nový
klášter, pojmenovaný Yuso. V něm jsou uchovávány relikviáře
s ostatky sv. Millána a jeho svatého učitele dodnes. V době napoleonských válek (kolem
roku 1813) byly vážně poškozeny. Vojáci z nich strhali zlato a drahokamy, ale o ceně
slonoviny neměli naštěstí ani potuchy. Díky tomu se slonovinové destičky s výjevy ze
světcova života, vyrobené v klášterní dílně v 11. století, zachovaly. Můžeme je vidět
v klášterní klenotnici.
Oba kláštery, Suso i Yuso, byly v roce 1997 zapsány do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
My se teď vydáme zpět na sever, abychom se setkali s další zajímavou postavou dějin
svatojakubské cesty, se sv. Dominikem de la Calzada.
Text i fota P. Pavel Liška
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STOJÍ ZA PŘEČTENÍ
Lucia a Francesco Casadei
Ďáblovi tváří v tvář
Jedná se o skutečný příběh současné italské rodiny. Zkušenosti zde
popsané nám nejsou tak vzdálené, jak by se snad na první pohled
mohlo zdát. Možná bychom užasli, kdybychom se dověděli, kolik
takových rodin žije u nás. Autoři knihy nejprve nevěřili v existenci
zlých duchů. A najednou se stali terčem jejich útoků.
Některé v knize uvedené výroky se nám mohou zdát nepochopitelné, ba nepřijatelné.
Vezměme však v úvahu, že autoři vlastně prošli procesem obrácení a že o duchovních
skutečnostech se těžko vypráví pouhými lidskými slovy. A připadá-li nám, že autoři
místy reagují příliš podrážděně, nedivme se, že takto reagují lidé, kteří při svém dlouho
trvajícím utrpení se místo očekávané pomoci setkají s nepochopením nebo přímo
s výsměchem.
Můžeme pocítit pokušení hněvat se na lidi, kteří jsou schopni proklít své příbuzné,
dokonce své vlastní děti, a spojí se kvůli tomu s čaroději, kteří zasvěcují své děti satanovi, a to ještě před jejich narozením. Na ty, kdo se vysmívají lidem týraným démony,
a těm, kdo konají službu vysvobození nebo exorcismu házejí klacky pod nohy. Je však
třeba tomuto pokušení odolat a za výše uvedené lidi se modlit. Bůh nám dej k tomu sílu.
Romana Bilderová

M

ALÝ SLOVNÍČEK CÍRKEVNÍCH POJMŮ

Encyklika – veřejný dopis papeže, adresovaný původně biskupům, dnes zpravidla
i kněžím a věřícím na celém světě, s obsahem majícím naučný, mravní nebo
sociální povahu. Název encykliky se udává podle prvních dvou nebo tří slov, která
obvykle shrnují obsah. Rozšířenost a počet encyklik prudce vzrostla za papeže
Jana Pavla II.
Ekumenismus – hnutí, které propaguje jednotu křesťanů všech vyznání. Kromě
toho, že podporuje dialog mezi různými křesťanskými církvemi, modlí se také za
jednotu. Z toho důvodu se každoročně v týdnu od 18.–25. ledna koná „týden
modliteb“ za jednotu křesťanů.
Episkopát – označuje hodnost, úřad a působení biskupa, dále sbor biskupů nějakého
kontinentu (např. episkopát africký), národní (např. episkopát český) nebo kraje
(např. episkopát olomoucký).
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Koniášovské setkání v Praze
a prachatický rodák P. Eliáš Pichler SJ
V úterý 7. prosince 2010 se do zasněžené Matky měst proklouzaly nebo závějemi
prokousaly na tři desítky nadšenců, toužících rozšířit své vědomosti o době, životě a díle
P. Antonína Koniáše SJ (1691–1760) na odborném semináři, uspořádaném akademickými
ústavy Filosofickým a Historickým ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví
v Praze u příležitosti 250. výročí úmrtí této známé postavy českých církevních dějin
(k němu viz též Katolický týdeník č. 43/2010, s. 4–5). Účastníci z mnoha oborů si mohli
vyslechnout a v následné diskusi probrat devět příspěvků ve třech tematických okruzích,
věnovaných úvodem dobové politické a náboženské situaci a poté misionářům a úloze
(vnitřních) katolických misií v českých zemích 18. století, Koniášově literární činnosti
a v závěrečné části i jeho odkazu a obrazu v dějinách. Díky neodbytnosti odvážných
pořadatelů, kterým se podařilo přemluvit pisatele těchto řádek k vystoupení, nechyběl
na odborném semináři ani přehled činnosti misionářů na území tehdejšího prachatického
vikariátu, založený na výpovědi písemností správy vrchnostenské, městské a církevně
vikariátní. Stále je o čem bádat...
Bylo zajímavé poslouchat, jak si Koniáš prakticky počínal v různých oblastech života.
Pro poslání misionáře měl nesporný talent, jehož některé nežádoucí projevy museli
představení občas usměrňovat. Uznání si zaslouží i jeho organizační schopnosti. Jeho
vydané duchovní promluvy, pro lepší srozumitelnost oproštěné od zdobnosti textu, se
opíraly o promyšlený obsah a argumentaci. Důležitá témata představovaly hřích a odpuštění. Jako zkušený psycholog se snažil zapůsobit na nápravu vztahů k bližním. Však také
tzv. kající misie, na nichž se po dlouhá léta podílel, měly věřícím napomoci nejen k trvalému prohloubení vztahu k Bohu, ke skutečnému obrácení srdce, nýbrž i k ozdravění
mezilidských vztahů. Vyzdvihoval naslouchání Božímu slovu, ale neúprosně a neúnavně
varoval před držením a četbou nevhodné literatury. Nehrozil peklem, ale připomínal
přísný Boží soud. Koniášem sestavený a pak až do poloviny 19. století vydávaný kancionál Cytara Nového zákona zase po několik generací ovlivňoval lidový zpěv v kostele
a při pobožnostech. Byl svého druhu textovým výtahem bez notace v „kapesním“
formátu z velkého Božanova kancionálu, určeného pro kostelní kůry.
Letošní neumannovské výročí přímo vybízí k připomínce našich krajanů, kteří se
věnovali duchovnímu povolání. Během zmíněného odborného semináře několikrát zaznělo jméno prachatického rodáka P. Eliáše Pichlera SJ (1689–1763). Zprvu déle než
obvykle pracoval s mládeží jako učitel na gymnáziu, než byl svými představenými r. 1733
vybrán mezi prvními, aby se od zkušených spolubratří z německé provincie přiučil nové
metodě tzv. kajících misií (podle podobného plánu probíhaly tzv. lidové misie ještě
v první polovině 20. století). Poslání misionáře ve své vlasti pak zasvětil celý svůj život.
Jako vůbec první představený (superior) kající misie české provincie Tovaryšstva Ježíšova domácího původu zavítal se svými druhy v létě 1736 také do svého rodiště, kde
proběhla první misie tohoto typu v naší oblasti. Byla velmi úspěšná – údajně se při ní
rozdalo na 25 tisíc sv. přijímání. Od následujícího roku pater Pichler až do své smrti
působil jako představený nově ustavené německojazyčné skupiny misionářů – kromě
dvou mezidobí, kdy tyto misie zaváděl na Moravě a v Rakousích (Koniáš, i když ne takto
soustavně, vedl misijní skupinu českou). Snad se badatelům, kteří zpracovávají jezuitské
archivní fondy, uložené v Praze či v Římě, podaří vypátrat víc o této pozoruhodné osobnosti se šumavskými kořeny.
Sp.
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Tříkrálová sbírka 2011
Jistě vás všechny zajímá letošní výtěžek a jeho rozdělení po jednotlivých obcích. Musím
sdělit, že mne velmi mile překvapil a v prvním okamžiku jsem nevěřila, zda dobře
slyším, když mi kolegyně součet všech kasiček nahlásila. Částka 204.742 Kč je úctyhodnou sumou. Bez 73 koledníků a jejich vedoucích, kterých bylo v letošním roce 31,
bychom však nikdy takovou částku nezískali. Kolednické skupinky přinesly své požehnání do 23 obcí (ulice a domy nejsme schopni spočítat). To je opravdu hodně, a přesto
máme na prachaticku domy i obce, kam koledníci nedorazili.
Chci znovu připomenout, že Tříkrálová sbírka má 2 cíle, z nichž ten důležitější je, že
koledníci přináší do domů zvěst nekonečné Boží lásky k člověku. Jistě, koleda, resp.
výtěžek sbírky, je velkým požehnáním zejména pro charitu, která se však snaží pomáhat
tam, kde je potřeba - u chudých, nemocných a osamělých lidí.
Kdo si nikdy nezkusil jít koledovat na Tři krále, je ochuzen. Určitě oželí zakaboněné
tváře, nedůvěru či zlá slova některých lidí, ale nikdy nemůže přehlušit tu radost
z úsměvu staroušků, kteří si spolu s námi zpívají tu známou koledu. Nikdy také nepocítí
vážnost v okamžiku, kdy píšete na veřeje dveří posvěcenou křídou nápis K+M+B,
kterým vyprošujeme požehnání od nebeského otce. A také nikdy nepozná tu legraci, kdy
jdete po cestě, spíše po ledu, a musíte se jen smát tomu, když padáte na zadnici do sněhu.
To jsem však dost odbočila od mého záměru napsat vám více o částkách z jednotlivých
koledovaných obcí. Pro přehlednost jsem vypracovala malou tabulku:

pokračování na str. 40
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ČKYNĚ

KOSTELY NAŠEHO VIKARIÁTU

F

arní kostel sv. Máří Magdalény ve Čkyni
pochází z poslední čtvrtiny 13. století. Původně raně gotická budova prošla v průběhu
dějin dalšími přestavbami, zejména v 18. a 19.
století. V roce 1789 byl kostel rozšířen, roku
1827 byla nad presbytářem vybudována věž,
krytá čtyřbokou jehlancovou střechou, a ve
druhé polovině 19. století byl kostel na západní
straně prodloužen. Dnes má kostel podobu
jednolodní stavby se čtvercovým presbytářem,
s obdélnou lodí a s mladšími přístavbami v podobě sakristie a oratoří na severní straně presbytáře a s předsíňkou na jižní straně lodi.
Kolem kostela se rozprostírá hřbitov.
Za předsíňkou se nachází vysoký hrotitý
ranně gotický portál z let 1270 až 1280 s ostěním profilovaným obloukem a ostře asymetricky zaříznutými žlábky. Západní průčelí kostela
je zakončeno hladkou štítovou zdí, stejně jako
severní strana oratoře s opěráky na nárožích. Presbytář je zaklenut gotickou křížovou
klenbou se žebry hruškovitého profilu, protínajícími se bez svorníku a vycházejícími
z jednoduchých oblých konzol. V závěru se zachoval malý čtyřstranný sanktuář s kamenným ostěním. Presbytář je oddělen od lodi neprofilovaným, hrotitě uzavřeným
gotickým vítězným obloukem. Kostelní loď má novodobý strop z roku 1858, a to imitovanou plochou valenou klenbu. V západní části je umístěna kruchta s varhanami, spočívající na čtyřech sloupech. Vpravo nad předsíňkou se v jižní stěně lodi dochovalo původní, půlkruhem završené okénko, které je zazděno a uvnitř kostela slouží jako výklenek pro sochu. Kostelní okna, jež byla v pozdější době rozšířena, pozbyla svého původního gotického tvaru. Sakristie je kryta dřevěným trámovým stropem, oratoř zaklenuta
plackou stejně jako předsíňka.
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Z

kostelního zařízení vyniká pozdně gotická kamenná křtitelnice, zdobená znakovými
štítky. Ostatní části kostelního mobiliáře, tedy hlavní oltář s větším obrazem sv.
Máří Magdalény a menším obrazem Krista a dva postranní oltáře jsou pseudobarokní
práce z 19. století. U jižní stěny lodi se nachází náhrobek některého z Malovců.
V roce 1971 byly objeveny nástěnné malby, z nichž je nesporně nejcennější nejstarší
vrstva výzdoby datovaná do let 1300–1340 a znázorňující na jižní a východní stěně
presbytáře světce a světice, nanebevzetí sv. Máří Magdalény, sv. Jiří s drakem, na klenbě
symboly evangelistů a na vítězném oblouku polofigury andělů. Mladší malby objevené
ve stejném roce pocházejí z poloviny 14. století, z konce 15. století a z doby renesance.
Zbytky nejstarších gotických nástěnných maleb v kostele sv. Máří Magdalény ve
Čkyni jsou pro svůj charakter a kvalitu dávány do souvislosti s dvorským uměním první
poloviny 14. století. Za jejich tvůrce je pokládána dílna složená patrně ze dvou podobně
orientovaných malířů, která snad přišla do Čkyně z volyňských statků královny Elišky
Přemyslovny a pražské svatovítské kapituly. Její přítomnost ve zdejším kraji mohla
souviset se stavbou kostela v nedaleké Volyni, dokončovanou roku 1327.

P

rvní písemná zpráva o existenci čkyňského faráře se dochovala ze 14. století. Dne
26. listopadu roku 1370 byl do Čkyně dosazen za faráře Jan z Bavorova. Podací
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právo vykonal Ondřej ze Čkyně, Lev, farář z Jinína, Jan řečený Graf ze Zálezel, Albert
z Budkova a Beneš ze Sedlce. Jméno dalšího čkyňského faráře známe pak až z roku
1414, kdy se ve Čkyni zřekl místa kněz Ondřej a jeho nástupcem byl ustanoven Jan
z Uhříněvsi. V rejstříku odváděných papežských desátků se objevuje v roce 1369 a 1405
u Čkyně poznámka „pauper“ (chudá) a v roce 1384 odváděl čkyňský farář symbolickou
částku 3 groše.
V době pobělohorské čkyňskou farnost vzhledem k nedostatku kněží spravoval
například v roce 1624 prachatický děkan, který měl na starost i fary v Bavorově, Bílsku,
Blanici, Dubu, Husinci, Lažišti, Libínském Sedle, Strunkovicích nad Blanicí, Vitějovicích a ve Vlachovu Březí. V 17. století do Čkyně docházel farář ze sousedních Bohumilic. Na základě patentu císaře Josefa II, který stanovil, že nikdo nesmí být vzdálen od
kněze více než míli cesty, ustanovila českobudějovická biskupská kancelář dne 21. ledna
1787 píseckého dominikána Benedikta Constanse za prvního lokalistu do té doby opuštěné farnosti. Po svém příchodu do Čkyně dva roky bydlel v domě rychtáře Černého a teprve v červenci 1789 byla dokončena stavba fary, kam se nový lokalista v září toho roku
nastěhoval. Benedikt Constans působil ve Čkyni až do své smrti v roce 1803. V roce
1858 byla lokalie ve Čkyni opět povýšena na faru a prvním farářem se stal František
Engel.
Sestaveno podle knihy Čkyně 1537–1987. Vydalo MNC Čkyně. Autoři textů PhDr. Václav Starý a PhDr. Jan Podlešák

Zpracoval JP

LIFE UPDATE

RUBRIKA MLÁDEŽE

A
V týdnu od 18. do 25. ledna jsme mohli společně se
EN
M
U
všemi křesťanskými církvemi prožívat týden modliteb za

EK jednotu křesťanů. V následujících několika řádcích je názor
jednoho z katolíků na jeho osobní vztah k ekumeně.
Mám několik kamarádů, kteří jsou adventisté i několik přátel z Českobratrské
církve evangelické. Jedním z mých nejlepších přátel je právě adventista. Mnohokrát jsme se spolu dohadovali či diskutovali o věcech víry, často jsme však dospěli
k názoru, že máme v podstatě názor velice podobný, jen se díváme na některé věci
z jiného úhlu pohledu. V mnoha věcech víry se shodneme a navzájem se povzbuzujeme.
A myslím, že právě v tomto je podstata ekumeny, ve hledání věcí společných, nikoli
rozdílů mezi církvemi.
Musím přiznat, že jsem se od svého kamaráda adventisty mnohým věcem naučil
a stále se učím. Prakticky téměř denně je pro mne velkým vzorem ve čtení a rozjímání
Bible a v modlitbě. Často se až zastydím, jaké mám oproti němu mezery ve svých
znalostech a uvědomuji si fakt, že s ním nemohu dost dobře diskutovat o některých
záležitostech víry, protože mám občas určité mezery ve znalostech Bible. Tento můj
problém je možná také určitým zádrhelem ve věcech ekumenického sbližování se svými
křesťanskými bratry. Jak mohu pochopit rozdíly mezi našimi církvemi (myslím v tomto
případě rozdíl mezi katolickou církví a ostatními křesťanskými církvemi), když často
neznám příčiny či původ jejich rozdílných názorů, které často plynou z různých výkladů
Bible. Nemohu v žádném případě oponovat katolickým výkladem, když danou pasáž
Bible dostatečně neznám. Myslím si tedy, že základem sbližování mezi křesťanskými
církvemi a dobrých vzájemných vztahů je znalost Písma Svatého.
PŠ

PŘEDSTAVUJEME

Most spojující Boží lid

F

arnost je společenství rozličné a pestré. Jak
do věku tak nátury. Někde jeho činnost
usměrňuje farní rada, jinde nikoli. Ale v každém
společenství vznikají role či funkce, které ustanovuje sám život. V téměř každé pohraniční farnosti
je osoba, která se stala jakýmsi mostem. Spojníkem mezi dnešními obyvateli obce a dnešními
farníky a těmi, co museli před více než půl stoletím svůj domov opustit, nicméně jejich pouto
k rodné hroudě zůstalo nepřerváno. Člověk, který
na svá bedra tuto úlohu převzal, stojí opravdu jak
most rozkročen na dvou březích. A každý břeh

řeky zvané farnost je jiný. Jiné prožívání víry, jiná životní zkušenost, jiné sociální a
životní podmínky. Liší se i v nazírání na rodnou obec a v neposlední řadě hovoří jinou
řečí. A je velkou zásluhou těchto "mostů", že dokáží najít to, co oba břehy spojuje, dívat
se na problémy pohledem obou stran a ze všeho vybírat to dobré. Dokáže pochopit jejich
pocity a vysvětlit je druhé straně. Jak bylo řečeno, do této role není nikdo volen ani
vybírán, neexistuje žádné ustanovení. Avšak úkolů je často mnoho.
Sieglinde Kraliková se narodila v Lenoře. Za řekou, kousek od mostu. Ale jejich chalupa již patřila k Českým Žlebům a tam také byli pochováni její předci. Farním kostelem
se však stala Horní Vltavice, kde na tamním hřbitově odpočívají i rodiče a kam farností
Lenora patři. A tak je vlastně paní Linde mostem s třemi oblouky. A každý, kdo ji zná,
vám dá za pravdu, že mostem opravdu bytelným, po kterém již bylo přeneseno neskutečně mnoho nákladu nedozírné ceny. Přátelství mezi kdysi tak často znepřátelenými národy.
JP

Nedělní taxi
Je neděle, cesta do kostela na mši svatou. Vstávám a běžím k oknu podívat se, jaké
je počasí, jestli bude mít možnost vyjet můj nedělní taxík. Když je hezky, je to
jednoduché, tak asi přijede. Horší je to v zimě, když je velký sníh nebo náledí. Pak
mám strach. Myslím, že to mají těžší ti, kdo přijíždějí z míst, kde třeba neprohrnují.
Dříve to nebylo, chodili jsme pěšky, a když babička chtěla jít do kostela, už jí také
nesloužily nohy, tatínek zapřáhl koně do bryčky, babička se posadila na bryčku a už
se jelo do kostela. Vždyť i dědoušek Šimků byl rád, když ho syn Kubík posadil na
motorku a dovezl do „živého“ kostela na mši svatou. Myslím přijít do Božího
chrámu a říct: Ježíši, tak jsem tu zas a rád, to není dopřáno každému.
Můj taxík přijel. Odjíždíme a nabíráme pána, který má budíka. Je taky nemocný.
Přijíždíme ke kostelu. Vcházím do čistého a krásně vyzdobeného kostela a mám
pocit, že ze mě všechna starost padá.
Přijeli jsme trochu dřív a jsem vděčná, že tu mohu být a je to jako příchod do rodiny
a říkám: už jsem tu, Pane Ježíši. Nesmím zapomenout pomodlit se za mého šoféra.
Vidím, že už je nás tu víc, co přicházejí dříve. Pak přichází paní Turků a začínáme
se modlit růženec a pomalu se zaplňuje kostel, schází se celá farní rodina a já jsem
šťastná, že mě sem ten můj nedělní taxík dovezl.
Proto, milí přátelé, kteří se necháváte dovézt, přejte všem nedělním „taxikářům“
hodně zdraví, pomoc anděla strážného a také zdraví jejich autům a velké poděkování, že nás vozí a také přibírají ty, kdo odvoz nemají. A také děkuji paní Říhové, že
nám v nedělním taxíku přiváží pana děkana.
A také velké díky za kněžské taxíky. Co by nám bylo platné přijet na mši svatou,
kdyby nepřijel kněz. Proto všem nedělním taxíkům v celém vikariátě zaplať Pán Bůh
od těch, co se vozí. A když vidím, že přijel i ten kněžský taxík, rozsvěcují se světla
v kostele, tak mám klid na duši a vím, že je vše v pořádku. Mše začíná a my modlitbami a zpěvem oslavujeme Pána Boha. Amen.
Zdenka Kosmatová
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BUDĚJOVICKÉ NÁLADY
Toto skromné dílko věnuji svým synovcům a neteřím. Pro ně jsem
je psal, na ně a na jejich lásku k rodnému městu jsem myslil. Jejich
milou dětskou přítulností k rodnému hnízdečku jsem se mnohdy
nechal inspirovat, sám se přitom vraceje do chlapeckých let.
František Hobizal, Bavorov 1964

P. František Hobizal, Budějovické nálady
Druhý díl z publikace Budějovická trilogie
jako čtení na pokračování
pro časopis Sv. Jan Prachatický
čtenářům věnuje Karmelitánské nakladatelství

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

11.00 hod. Bělidlo
Sluníčko připaluje, blíží se jedenáctá dopoledne, jak
nevyužít příležitosti a nevypravit se na bělidlo? Za mého
mládí v takový den hrkotaly vozíčky ulicemi směrem k Vltavě, tehdy
ještě ne tak špinavé, aby tam bylo rozloženo prádlo všeho druhu a dáno
na pospas slunečním paprskům. Budějovické bělidlo, to je Jiráskovo
nábřeží po celé své délce, od vtoku Mlýnské stoky až k Voříškovu dvoru,
i když tak daleko už málokdo zavítal. Celá dlouhá louka podél Vltavy se
bělala prádlem. Každý měl své místečko, vyležené, vysezené, postavil
vozík na zadní kola, udělal si jakýs takýs vigvam, rozložil kolem sebe to
své – a oddal se blahému pocitu: „Jsem volný, jsem na bělidle…“ Se
zbožným údivem jsme se dívali na bubny elektrárny, na schody pro
plavení dřeva a na temný jícen pod elektrárnou, z něhož vytékala voda
od turbíny. To vše bylo nové a ohromující. Odkud ta voda teče, co už
viděla? Po kterých balvanech, pod kterými stráněmi již proběhla?
S hrůzou jsme naslouchali vyprávění, že když je větší stav vody a žene se
voda přes bubny, znamená to nebezpečí pro ty, kdož plují na loďkách po
horní vodě – a takové nebezpečí, že už se stalo. Lodička s lidmi se převrhla do zuřících vod pod bubny – a všichni zahynuli…
Vábil nás malinký jez při vtoku Mlýnské stoky, schovaný pod mostkem na Sokolský ostrov. Kde jsou ty časy, kdy tam bývala tak čistá
voda, že jsme se tam mohli koupat a vystavovat své tělo přímo padající
vodě. Hoj, to bylo veselé bílení. Blíže břehů byly všelijaké kaluže a prolákliny se zbytky vody – a tam všelijaké vodní havěti habaděj. Záda
prahla sluncem, ale to nevadilo. Trochu mrzutější bylo nošení vody na
kropení prádla, ale i to bylo zveseleno, když nějaká ta sprcha byla určena našim zádům…
Tajemným místem byl prostor pod Dlouhým mostem. Byl tam stín – a
most sám nám připadal jako jiný svět. Po něm nahoře přejížděla auta,
drnčely motorky, svištěla kola, po chodnících chodili lidé a my to vše
pozorovali jako nějací zvláštní domorodci, kteří mají svou vlastní zem. A
což, když přišla prška. To byl úprk pod vozíčky – a když ani ty nestačily,
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utíkalo se horempádem pod most. Jenomže to obvykle dlouho netrvalo.
Ve vozíkovém doupěti se také jedlo. Oběd byl buď přinášen z domova,
nebo vzat hned ráno s sebou a s náramnou chutí, jaká u vody vždycky
je, sněden.
To jsou vzpomínky na bělidlo. Bylo by jich více. Dnes procházíme
tichým sousedským nábřežím a bílit prádlo zde již neuvidíme. Voda je
ošklivá, znečištěná – a co je bělidlo bez vody, to ví každý. Jen kluci zůstali těmto místům věrni. Mají zde svá doupata, bunkry, stezky tajemné,
hlásný strom a znepokojují, tak jako dříve my, „dědkárnu“, shromaždiště
několika starých penzistů – kartářů. Tam, kde se dříve sušívalo prádlo,
mají dnes rozběh a ty nejmenší písek. Je stejně hezké jít po nábřeží,
dívat se na druhý břeh, kde jsou pozůstatky kdysi slavné Lannovy loděnice, a vzpomínat. Lavičky zvou k posezení, Vltava září jako rozlité stříbro ve světle slunečních paprsků a v modravé obloze kreslí rackové

podivuhodné spirály svými bílými křídly. Člověku se zdá, že by letěl,
letěl, ale tělo je najednou těžké, unavené, hlava chce odpočinout. Bubny
šumí, na vše padá ospalý klid. Blíží se poledne.
12.00 hod. Pohled z ptačí perspektivy
Slunce zintenzivnilo své útoky na dlažbu a střechy města. Dlažba
puká horkem. Člověk spěchá do stínu milosrdného loubí či někam pod
stromy. Na rozpálenou cestu se pojednou položí temný stín. Chmurná a
mlčenlivá stojí zde proti tobě Černá věž. Horko jako by na ni nepůsobilo,
těžké kamenné kvádry vydechují chlad. Věž dumá nad rozpáleným
městem a její oči – hodiny – přesně a stále stejně odbíjejí čas.
Věž ti imponuje svou silou a pevností, s jakou snáší všechny nepřízně
počasí. Půjdeme nahoru? Je to jednoduché, stačí zacinkat na drát, po
malé chvilce sjede dolů klíč – a ty, okouzlen jako v pohádce, vejdeš do
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chladných, stinných hlubin věže, na její schodiště. V hlubinách věže
v různých patrech visí porůznu zvony. Zvony mého dětství, zvony drahé,
opředené zkazkami, vy hlasatelé radosti i smutku, slávy i pohřbu, vy
zvěstovatelé neštěstí i oznamovatelé štěstí – buďte pozdraveny! Jak rád
tě znovu hladím, stará dobrá „Marto“, ty ženo s pádným srdcem, rozmrzelá na válku, jako všechny ženy jsou. I tobě válka ublížila, narušila tvůj
krásný brumlavý hlas, jak bys ji měla mít ráda ty, která jsi měla být
přelita na smrtonosné dělo, z krásy do ošklivosti, z dobra ve zlo. Chápu
tvé rozhořčení…
S úctou skláním se před tebou, zvone nejpamátnější, slavná „Bumerino“! Vypravuj, co všechno jsi už zažila a viděla, přečkala a přečkáš.
Jaký by to byl román! Jak miluji tvůj hluboký hučivý hlas, který je mně
a nám všem, pokud vím, tak drahý a milý. Zvoň dlouho a stále nad
naším městem, veď lidi k dobru, ty to umíš…
Zdravím vás, „Poledníku“ jasný, „Oktávo“ malá, vy věrní druhové
velkých zvonů, které doprovázíte. Ty, „Poledníku“, dál zvěstuj své „Anděl
Páně“ celému městu a ty, „Oktávo“, zvoň si dál „za dušičky“ večer. Doufám, že jednou za mou lásku budeš zvonit i mně, viď? A kdesi nahoře
tuším libozvučného „Stříbrného“, kterého jsem tak často poslouchal za
letního poledne, a s ním pozdravuji i malého zvěstovatele smrti „Umíráčka“. Vím, malý „Umíráčku“, máš smutný úděl, ale vždyť smrt není
zlá, když člověk je dobrý…
Konečně dýcháme svěží vzduch. Krásná plošina s toskánskými sloupy. Také sem svítí polední slunce, ale zde nepálí, čerstvý větřík ochlazuje. Rozhlédneme se po obzoru. Vzácný pohled se naskýtá našim očím –
pohled na město a celou kotlinu z ptačí perspektivy. Připadne ti, že jsi
na lodi uprostřed oceánu. Dorážejí vlny, střechy města, v dálce zahlédneš obrysy pevnin. Na jihozápadě se tmí mohutná Kleť, dávný strážce
města, blíže ní menší Kluk – a na západě se otevírá kraj k vodňanské
rovině. Severozápadu vévodí perlová stavba Hluboké. Pohádka, tolik
napadaná, ale co bychom si bez ní počali? A dále na sever její protidominanta, věrný druh – chrám sv. Petra a Pavla na Hosíně se štíhlou vznosnou věží. Budiž pozdraveno, milé rodiště Janovo…
V zeleni severovýchodního obzoru se ztrácí Libnič a východ ovládá
starý rival, dnes už přece jen poklidný – Rudolfov s kostelem svatovítským a jeho velkou věží. Drahokam kotliny – Dienzenhoferův kostelíček
Bolestné Matky Boží pozdravujeme zvláště srdečně, vždyť co je krásné,
zaslouží si pozdravu…
K jihu se dívám zrakem pohnutým. Pozdravuji kraj dětství, milé Doudlebsko s jeho Římovem, Střížovem, Komářicemi, s vílami Malší a Stropnicí – a s pozadím Slepičích hor. Jaká to požehnaná krajina…
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Slunce svítí. Dívám se na shluk starých střech, mnohdy ještě prejzových, dívám se na modré stužky dýmu, které vystupují z komínů. Pod
námi, takřka na dosah, jsou střechy katedrály a všechny její věžičky, na
druhé straně, uprostřed moře střech, pluje jako velký koráb klášter
mariánský s Bílou věží a přímo dole pravidelný čtverec velkého náměstí
s radnicí a Samsonem dotváří obraz pohody. Hledám známé věže: staroměstskou spíše tuším, než vidím, tak ji skrývají staré stromy a nové
moderní stavby. Hledám makovičku kostela Srdce Páně, ostrý jehlan Sv.
rodiny i věžičku Sv. Anny, která má podobu úlu. Na jihu pokývá na
pozdrav dobrácká věž vodárenská a z ní pyšně tančí na obzoru svíce
svatojánské baziliky. Řeknete, tak jako já: „Zemský ráj to na pohled“?
Jistě, vím to…

Město z ptačí perspektivy, jeho přesné ulice, je celé jako na dlani.
A když poledne dostupuje svého vrcholu, když opar letního slunce hledá
vyznění, tu rozezní se nám nad hlavou zvon „Stříbrný“, aby oznámil
celému městu, že čas dne je už rozdělen na půlku, že je právě poledne.
Poledne nad městem.
Kéž má město vždycky polední tvář, ta je nejkrásnější a nejmírumilovnější. Opouštím Černou věž, symbol města, a hladím její těžké kvádry
s prosbou, snad chlapeckou, ale vřelou: „Chraň naše město, chraň, ty
věrná stráži!“ A Černá věž mne slyší a kývá na souhlas…
– pokračování –
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Pověstný volarský písmák Roman Kozák před několika lety sepsal útlou knížečku, kde
vylíčil příběhy božích muk v okolí Volar. A protože mnoha lidem posloužila jako inspirace k pátrání v kraji svého bydliště či k výletům do Volar, předkládáme ji na pokračování
ku potěše i vám prostřednictvím stránek Jana Prachatického.

BOŽÍ MUKA U VIADUKTU
Zpočátku jsem pro tahle boží muka
užíval název „u viaduktu“ jen orientačně.
Domníval jsem se, já bláhový, že by si
zasloužila nějaké stylovější pojmenování.
Už proto, že v době jejich vzniku nedaleký
železniční viadukt neexistoval (první vlak
z Prachatic po něm s náramnou slávou
projel až prostřední říjnový den předposledního roku předposledního století). Ale
nakonec jsem jim tohle označení ponechal;
koneckonců takovýchle staveb na šumavských lokálkách zase tolik není a viadukt je
dnes více jak stodesetiletý pamětník.
Boží muka jsou nevelká, nenápadná, a
přesto ze všech stran nejviditelnější. Nezakrývají je ani stromy, ani keře, nic. Přál
bych každému z jeho okna takový výhled
do kraje, jaký mají tahle boží muka. Ta
v poli za Sipplovým dvorem mají vyhlídku
také náramnou, ale soudím, že od viaduktu
je rozhled po volarské kotlině o pár nálad
působivější.
Boží muka jsou bez ozdob či jakýchkoliv doplňků. Jsou malá, malinká;
všehovšudy o pět centimetrů vyšší nežli ta ze všech nejmenší, mlynářovická. Stojí
čelem k východu u trávou zarostlé cesty procházející viaduktem. Ráda se ukrývají
za vysoká stébla, ale moc se jim to nedaří. Stydí se snad za to, že je může okukovat kdokoliv? Kdepak; boží muka se stavěla pro pokoru i krásu zároveň. Možná
se tak jen uctivě krčí před nedalekou hradbou Sněžné. A to přesto, že není malých božích muk!
K vysokému věku není prý vůbec třeba žít pohodlně, bez starostí a dřiny. „A
žádná taková rada stejně není,“ shodovali se stařečci a stařenky, jichž jsem se
ptal, přičemž nepřestávali plést teplé punčochy či vyřezávat dřevěné hračky. Jen
když se blížila změna počasí a ozvaly se jejich klouby, hudrovali a choulili se ke
kamnům.
Jeden takový víc jak devadesátiletý pamětník žil i na konci Lichtavské ulice,
co vedla z Volar do luk pod Bobíkem. Ze zápraží své chalupy shlížel na město,
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z jehož šindelových střech zatěžkaných kameny čněla věž volarského kostela
stejně, jako se tyčí samotářský smrk uprostřed zamokřené louky.
Starý Kofl, tak mu totiž celé město říkalo, také neuměl vysvětlit, čím to, že
se dožil tak požehnaného věku. Žil si po svém a na rozdíl od ostatních neviděl
v každodenních starostech středopól světa. S úsměvem říkával, že ve stárnutí mu
brání zázračná voda ze studánky na úpatí Sněžné. Pravidelně týden co týden rok
za rokem v tu stranu chodil, aby se jí napil.
„Taková štrapác! A vůbec: žádná živá voda neexistuje!“ přel se s ním často
jeho soused. „Prochodil jsem snad všechny lesy kolem města, pil vodu snad ze
všech pramenů – a podívej, jak vypadám: záda shrbená, kolena a ramena bolavá,
klouby oteklé a v boku mě co chvíli píchá!“
Kofl se s ním nepřel. Vždy jen pohlédl ke svahům Sněžné a na tváři se mu
objevil lehký úsměv. Kdoví, kolik v tom úsměvu bylo ukryto víry v zázračné
účinky vody ze studánky a kolik její skutečné síly; kdoví, kolik v něm bylo skryto
kouzla obyčejného potěšení z pouti a nakolik úsměv platil Koflově schopnosti
vypravit se za město pravidelně, ať se dělo co se dělo. Chuť k životu starý Kofl
neztrácel a nemoci se ho nedržely; únava se ho přesto zmocňovala častěji a
častěji. V půli své pouti, v místě, kde cestu chránil nevysoký násep, si Kofl navykl
odpočívat. Stále častěji ho tam lidé vídávali nejen odpočívat, ale i modlit. Stařec
prosil svého Boha, aby mu dopřál sil dojít ke studánce a pak zase zpět do města,
jehož všechny obyvatele znal od kolébky.
Uprostřed zimy, na níž se pak vzpomínalo léta, onemocněla dcerka jednoho
z volarských jirchářů. A nebylo pro ni rady a nebylo jí pomoci. Její otec obešel
všechny, kdo byli znalí léčení a účinků nejrůznějších bylin, ale vše marno. Zvěst
se donesla i ke starému Koflovi.
„Přinesu jí vodu z pramene pod Sněžnou. Mohla by jí pomoci,“ napadlo
starce. Lidé hodně dali na bylinné odvary, ale nad Koflovým
nápadem jen máchli rukou: „Blázne bláznivá! A jak bys tam
chtěl v tomhle sněhu vůbec dojít? Zůstaň doma a modli se, ať
tohle hrozné počasí pomine!“
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O pár hodin později už zase dul vichr plnou silou a mračna sněhu zahalovala
postavu, klopýtající po pláni za městem. Starý Kofl se opíral o hůl a s námahou,
krok za krokem, se brodil sněhovými spoustami směrem, kde tušil okraj lesa. Na
obvyklém místě si odpočinul déle, než míval ve zvyku. Síly mu došly mezi prvními stromy a k prameni zasypanému sněhem se doplazil ani nevěděl jak. Střídavě
odpočíval a hrabal ve sněhu, až po hodné chvíli narazil na pramen spoutaný
mrazy do nehybnosti. Kofl bušil holí do země, až se mu posléze podařilo naplnit
džbán ledovou tříští.
Zesláblý a s prochladlýma rukama se Kofl vydal zpět. Vedla ho víc vůle než
cesta, protože vánice neustávala a bílá tma houstla; slunce jako by se už nikdy
nemělo do kraje vrátit. Pak vichr přestal lomcovat starcovým tělem a Kofl se
schoulil do závětří pod návějí. Nenacházel v sobě už ani špetku síly; jen ruce
sepjal k modlitbě. Vítr dul, sníh padal a společně dávaly krajině novou tvář.
Nikdo by nepoznal, která návěj kryje pařez, hromadu kamení či zesláblé zvíře.
Přešla ledová noc a teprve k ránu odešla s tmou i vánice. Město bylo zapadáno až po vyřezávané pavlače roubených domů, ale jejich střechy se opět vystavily
modré obloze. Do města se
vrátil život a lidé prohazovali
cesty mezi chalupami. Z jirchářova domu vynesli na zápraží
zemdlelou dcerku, aby se jí dostalo slunce a vzduchu; rodiče
přitom zadržovali pláč. Avšak
už před polednem dívka procitla a hodinu od hodiny jí bylo
lépe. Proč s bouří odešla i její
nemoc, nikdo netušil.
Když se po dva dny neobjevil kouř nad stavením starého
Kofla, začali lidé starce hledat.
Ale teprve při oblevě jej našli
zmrzlého v půli cesty mezi
městem a jeho studánkou.
A když podle džbánku pod
kabátem poznali, že Kofl nešel
k prameni kvůli sobě, jen těžko
hledali slova, jimiž by nad
hrobem zesnulému poděkovali
za jeho čin. Tak dal dívčin otec
postavit boží muka v místě, kde
jeho starý soused věnoval poslední myšlenku – a nejen ji –
jirchářově dceři.
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Návštěva otce biskupa Jiřího v Lažišti

STALO SE

Při příležitosti církevního svátku svatého Mikuláše, jemuž je zasvěcen kostel v Lažišti,
přijal pozvání otec biskup Jiří Paďour. Tak veliká účast lidu v kostele, jako v neděli 5.
prosince 2010, mile otce biskupa překvapila. Sešli se nejen místní, ale i z okolních
farností přijeli, aby byli účastni této události. Prožili jsme společně slavnost mše svaté.
Ve své promluvě otec biskup povzbuzoval i napomínal, tak jak to správný pastýř lidu má
dělat.
Po skončení mše jsme ještě zůstali v kostele,
neboť se otec biskup ujal „mikulášské nadílky“.
Mnoho dětí se seběhlo, aby za své říkanky
a básničky obdržely malý dárek. A ani to
nebyl ještě konec návštěvy otce biskupa. Po dětech se otec Jiří věnoval dospělým. V sále
kulturního domu jsme si sedli k čaji a připraveným koláčkům a otec biskup vzpomínal na svá
seminární léta, když „dělali Mikuláše“. Byl
prostor pro několik dotazů a vše bylo zakončeno požehnáním. Myslím, že všichni
pociťovali vděčnost Pánu Bohu za tuto vzácnou příležitost setkání se s pastýřem celé
diecéze.
PH

Mikulášská nadílka ve Vlachově Březí
V minulosti se nadílka konala před místní farou, ale
v prosinci 2010 již podruhé v kostele Zvěstování Páně.
Zde také na bočním oltáři mohly děti vidět sochu sv.
Mikuláše v životní velikosti. Přišlo velké množství dětí
s rodiči. Za básničky a písničky rozdal Mikuláš s dvěma
anděly našim nejmenším obrázky sv. Jezulátka, posvěcené medailky a téměř 70 balíčků různých dobrot. Na
památku pěkného setkání se děti nechaly vyfotografovat
s Mikulášem.
PB

Živý betlém netolický
Kostel Nanebevzetí Panny Marie se stal již poosmé v řadě na Boží hod odpoledne jevištěm pro herecké ztvárnění událostí v Betlémě. A přestože Vánoce jsou časem odpočinku, najde se každý
rok dostatek ochotných herců. Živý betlém každoročně vzniká pro
radost diváků, ale také pro vytvoření společného pouta a zážitky
všech, kdo na něm jakkoliv spolupracují. Letos mělo organizaci
pod taktovkou občanské sdružení DEMDAAL.
Petr Šmíd
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Živý betlém lhenický
dosvědčuje fotografie Jana Kleina.

Živý betlém prachatický
Stejně jako každý rok byla i letos
dětská půlnoční mše svatá na Štědrý den v kostele sv. Jakuba v Prachaticích doprovázena živým obrazem. Mohli jsme se
zamyslet nad tím, co předcházelo Ježíšovu narození, a prožít spolu s Alžbětou a Zachariášem jejich očekávání Spasitele. Nechyběl samozřejmě ani ten nejznámější betlémský obraz Marie s Josefem a Ježíškem v náručí, jemuž se přichází
klanět andělé, pastýři i mudrci
z Východu.
Obraz doprovázený převážně
živou hudbou a slovem se snad
trochu dotkl i srdcí přihlížejících,
kteří na pár minut mohli prožít
atmosféru betlémského příběhu.
Pokud se nám to alespoň trošku
podařilo, je to ta největší odměna
za vynaložené úsilí pro všechny,
kteří se jakýmkoli způsobem na přípravě podíleli (napočítali jsme asi 70 farníků a farnic). Díky všem za milou spolupráci.
Manželé Turkovi

Koledníci ve Vacově
Ve středu před svátkem Zjevení Páně navštívili
Vacov tři koledníci. Byli v domově klidného stáří,
v hospodě, ve školce, v bytech i ve školní družině.
Všude byli mile přijati, mohli zazpívat i obdarovat.
Vacovští obyvatelé jim dali nějaký příspěvek do
kasičky a někdy i nějakou mlsku. Počasí bylo zimní a slunečné. Hezké odpoledne.
VP

Peníze od tří králů
Vimperská oblastní charita ve čtvrtek 20. ledna sečetla obnos, který v uplynulých dnech
v rámci Tříkrálové sbírky vybrali koledníci v jednotlivých obcích a osadách na vimpersku. Jak upřesnila Jana Brabcová, v osmadvaceti kasičkách vybralo sedmnáct vedoucích
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společně s koledníky bezmála sto třicet osm tisíc korun, což je
o čtyřicet tisíc více než v loňském roce. Pětašedesát procent
z vykoledované částky se pak vrací zpátky pro potřeby místní
oblastní charity. V případě Vimperka pak získaná částka podpoří povoz vimperské pečovatelské služby.

Žehnání koledníků TKS 2011 ve Volarech
Dne 2. 1. 2011 byla u nás ve Volarech v kostele sv. Kateřiny
Alexandrijské Slavnost Zjevení Páně, při které byla požehnána voda, křída, kadidlo
a zlato. Po mši sv. nastoupili koledníci Tříkrálové sbírky (letos poprvé tři skupiny),
přijali požehnání a byli slavnostně vysláni koledovat. Potom se společné vyfotografovali
a pak se již všechny tři skupiny vydaly po svých rajonech. Všechny tři skupiny koledovaly v neděli 2. ledna do večera, jedna pak ještě ve středu 5. ledna odpoledne a jedna
v pátek 7. ledna odpoledne.
Na společné fotografii Ing. Jana Andraschka
PhD. jsou zleva v první řadě: Pavlína Matoušková – Baltazar, Alena Nejedlá – Kašpar, Jiří
Janouš – Baltazar. V druhé řadě zleva: vedoucí
2. skupiny Martina Boháčová, Kristýna Dorocká – Melichar, úplně vpravo Pavel Nejedlý –
Melichar. Ve třetí řadě zleva vedoucí 3. skupiny Karel Falář, Radka Janská – Kašpar, Vojtěch
Andraschko – Melichar, Barbora Jandejsková –
Baltazar, Kristýna Andraschková – Kašpar a
vpravo vedoucí 1. skupiny Pavel Nejedlý st.
Další fotografie si můžete prohlédnout na www. farnostvolary.estranky.cz
Karel Falář, Volary

P

o skončení mše svaté o Slavnosti Panny Marie,
Matky Boží 1. ledna 2011 se konalo ve Vlachově
Březí procesí s obrazem Panny Marie Svatodušské.

Víkend na Ktiši
O víkendu 14. 1.–16. 1. 2011 se sešly opět děti z Volar, Prachatic, Bělečské Lhoty a Vlachova Březí, aby spolu prožily příjemné chvíle v Diecézním domě života mládeže na
Ktiši. V pátek večer po ubytování a večeři se v klubovně hrály různé hry a pak následovala krátká procházka večerní Ktiší. Po ní se všichni sešli v kapli, aby se kreativně zapojili do první části příběhu o tom, jak Honza měnil, až proměnil.
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V sobotu dopoledne se pokračovalo
v kapli v příběhu a pak některé děti
vyrazily na dvůr, kde hrály různé
hry. Střílely prakem na cíl, převážně chlapci hráli na schovávanou
apod. Některé dívky šly do jídelny,
kde filcováním vlny tvořily obrázky
a někdo i náušnice. Po obědě a
odpočinku někteří odešli do kostela,
aby pomohli uklidit vánoční výzdobu, jiní pomáhali uklízet v domě a
pak všichni vyrazili do blízkého
lesíka, kde čtyři družstva vytvořila
po dvou minigolfových polích a na všech osmi polích se pak vystřídala v turnaji
v minigolfu. Potom jsme se vrátili do domu a po svačince se někteří připravovali na
galasupervečer, někteří opět filcovali, někteří v klubovně malovali apod.
Po večeři se pak všichni sešli v klubovně, kde nejprve vystoupili ti, kteří si připravili
kouzelnický výstup, a pak následovalo divadlo o škole, do kterého se postupně všichni
zapojovali. Potom si děti vytvořily tři skupinky a každá skupinka po čase nezbytné
přípravy předvedla krátkou divadelní scénku. Pak se hrála hra potmě, kdy všichni hledali
jednoho schovaného. Nakonec jsme se všichni sešli v kapli, kde jsme v krátké adoraci
poděkovali za uplynulý den, a šlo se spát.
V neděli po snídani nastalo balení, nezbytný úklid pokojů a po mši sv. v místním kostele
a obědě jsme se rozjeli ke svým domovům.
Fotografie z víkendu můžete vidět na www.farnostvolary.estranky.cz
Karel Falář, Volary

Obnovené křížky v okolí Vlachova Březí
Péčí dobrodinců došlo k obnově tří přeražených křížků v těchto lokalitách:
– při hlavní silnici z Vlachova Březí směrem na Volyni 1 km před Předslavicemi (l)
– u silnice z Vlachova Březí směrem na Tvrzice přibližně 0,5 km před Tvrzicemi (2)
– na konci obce Vlachovo Březí u rozcestí směrem na Chlumany (3)
PB

1
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Modlitby za jednotu
Asi kolem třiceti lidí se setkalo jeden týden v Husinci a druhý v Prachaticích na ekumenické bohoslužbě. Středa 12. ledna a 19. ledna byly vyhrazeny pro vzájemné poznávání
mezi členy církve římskokatolické a členy církve bratrské. Zatímco ve středu 12. ledna si
průběh bohoslužby vzal na starost husinecký kazatel ale promluvu římskokatolický kněz,
druhý týden si své úlohy prohodili. Zatímco první setkání bylo charakterizováno především spontánní modlitbou, při druhém setkání bylo využito předpřipraveného vzoru
modliteb ze Svaté země. Kéž by tyto naše modlitby za jednotu napomohly vzájemnému
porozumění a ochotě si naslouchat.
PH

V

sobotu 15. ledna 2011 byli u vchodu do
kostela přijati dva dospělí lidé do katechumenátu ve Vlachově Březí, což bylo pro místní
věřící velmi povzbudivé.

V

e čtvrtek 20. ledna odpoledne navštívily prachatický kostel sv. Jakuba děti z redakční rady školního časopisu Paprsek ze ZŠ Vodňanská. Jejich zvídavé otázky
prozradily opravdový zájem o prostor chrámu.

Vimperk – stavba zdárně pokračuje
Jak jsem již psala minule, na faře je dřevomorka. To je taková houba,
která žere dřevo, nejlépe dobře uležené. Protože to je houba, má ráda
vlhko a teplo. A tak jsme si nechali na jaře vyndat nejvíce napadené
trámy, asi z jedné třetiny fary. Už to bylo třeba, někde houba prorostla
přes celý trám a vesele trousila výtrusy ze svých laloků.
Kdybychom to včas neudělali, hrozilo by zřícení stropu. Ty teď máme
keramické a místnosti se dokončují. Také byla zasažena okna, došlo
k výměně. V jedné části bydlí Jaroslav a už je svolný s tím, že uděláme
na závěr kolaudaci a něco dobrého nám připraví.
VP
37

Farní kavárna se představuje
Ve Vimperku máme každou neděli otevřenou farní
kavárnu. V ní můžete po mši dostat čaj nebo kafe a něco
dobrého k tomu. Oslovila jsem několik účastníků, kteří
nechtějí být jmenováni. A tak jen anonymně. Základní
otázka: proč sem chodíš?
„Podporuji farní kavárnu a ráda do ní něco upeču. Je to
prostě jiný způsob setkávání s Bohem. V eucharistii se
setkám s Bohem, pak ve společenství lidí v lásce je
Ježíš s nimi dál.“
„Cokoli se říká těžko, společenství je prostě důležitá
věc. S Bohem je možno se setkat na různých úrovních.“
Jeho kámoška: „Pro mě je to úžasný zážitek, nezapomenutelně poznávám vimperáky.“ (Velký smích.)
Paní v důchodu, ale velmi čilá a pravidelně pečící. „Líbí
se mi tu, mezi lidmi, nasbírám zkušenosti, leccos se dozvím. Mám to tu ráda.“
Jedna padesátnice: „ Poznávám tu problémy lidí, pak vidím zač se modlit. Je to tady
společenství lásky.“
Muž: „Je tu hlavně dobré jídlo, a tak co víc chtít.“
Tak to jsme asi tak my z farní kavárny.
V. Předotová

POZVÁNKY

M

ístní skupina České křesťanské akademie Prachatice zve na přednášku
Mons. Mgr. Václav Malého Křesťané ve světě, která se bude konat ve čtvrtek
24. února 2011 od 18.00 hodin v aule Gymnázia Prachatice.

M

ístní skupina České křesťanské akademie Vodňany zve na přednášku Ing. Poliny
Vaculíkové a Mgr. Pavla Janšty
Gruzie – mezi Kavkazem a pouští, minulostí a současností, která se bude konat ve
čtvrtek 3. března 2011 od 19.00 hodin v Městské galerii, náměstí Svobody 18, Vodňany
(budova MÚ, 2. patro s výtahem).
vstupné dobrovolné

D

iecézní centrum mládeže zve ve středu 9. února 2011
P. Prokop Siostrzonek v Českých Budějovicích v klášteře na Piaristickém náměstí
* V 18:00 mše svatá sloužená otcem Prokopem
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* V 19:00 pokračuje povídání nad tématy:
Čím jsou mniši důležití pro dnešní svět?
Jak vypadá běžný den mnicha v klášteře?
Tentokrát zveme na mši sv. i na další povídání opravdu všechny, tedy ne jen studenty!
Více na www.StudentskeStredy.cz

V

íkend pro ministranty našeho vikariátu
Termín: 18.–20. 3. 2011
Přihlásit se můžete u P. Petra Hovorky, mob. 731 604 443

Letní tábory 2011
Letní tábor Lásky Hrad v termínu 1. 7.–9. 7. 2011, téma „Letopisy Narnie – Stříbrná
židle“. Kontaktní osoba: Ladislav Turek, mob. 605 950 277
Letní setkání dětí a mládeže v termínu 30. 7.– 9. 8. 2011, téma „Na křídlech svobody“.
Kontaktní osoba: Růžena Nováková, mob. 728 375 786, www.demdaal.cz
Přihlášky v sakristii nebo u katechetů
Vážení přátelé a příznivci hospice,
dovoluji se s Vámi podělit o radost, neboť Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích byl akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR jako vzdělávací instituce a získal oprávnění poskytovat 3 akreditované kurzy:
a) 16 hodinový: pro sociální pracovníky "Specifika hospicové péče pro sociální pracovníky"
b) 6 hodinový: pro sociální pracovníky + pro pracovníky v přímé péči + pro vedoucí
pracovníky v soc. službách "Úvod do hospicové paliativní péče"
c) 16 hodinový: pro pracovníky v přímé péči + pro pečující osoby jež poskytují pomoc
příjemci příspěvku "Péče o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí"
d) zároveň můžeme udělovat osvědčení o absolvování stáže v rozsahu dalších 8 hodin
pro pracovníky přímé péče + pro sociální pracovníky + pro odborné sociální poradce.
Více informací naleznete na našem webu www.hospicpt.cz
PhDr. Robert Huneš
ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna
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Dovolte mi na závěr poděkovat všem mým
kolegům a kolegyním, kteří sbírku organizovali.
Velký dík patří všem vedoucím skupinek, kteří
měli velikou zodpovědnost za děti i za koledování samotné a vše dělali ve svém volném čase.
Děkuji také všem malým i větším koledníkům,
kteří zpívali do ochraptění. I vikáři Josefu Sláčíkovi patří veliký dík, protože nás na tuto cestu
vyzbrojil vyprošeným požehnáním. Nelze než
poděkovat i všem dárcům, kteří přispěli na dobré
dílo a otevřeli tak své srdce pro druhé. Nejvíce
však děkuji Pánu Bohu, který nám všem daroval
to nejcennější, svou lásku, která šla až za hranice
našeho chápání.
Přála bych si, aby v nás ten krásný pocit užitečnosti, který jsme mohli v úvodu letošního roku
prožít, zůstával po celý rok. Tříkrálová sbírka na
prachaticku byla velikým dílem, na kterém se podílelo velké množství lidí. Bohu za to chvála a díky.
Michaela Veselá
ředitelka Farní charity Prachatice

