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V íra začíná jako svítání, 
nebo přichází jako blesk. 
Vţdycky je to milost Boţí, 
vţdycky je to jiskra v duši. 
 
 

Č istý svět je tam, kde jsou 
čisté úmysly a čisté vztahy. 
 
 
 

Č lověk, který je soudný a soucitný, 
nemůţe být zlý. 
 
 
 

D ívej se pozorněji a hlouběji: 
nepřehlédneš znamení doby. 
 
 
 
 

L áska není to, co cítím, 
ale to, ţe s druhým cítím. 
„Radujte se s radujícími  
a plačte s plačícími.“ 
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ÚVODNÍK VIKÁŘE 
 

Za pár dnů vstoupíme opět do doby postní, která vyústí 

v prožívání a oslavě největších událostí křesťanského života 

– projevení Kristovy lásky a poslušnosti až do krajnosti.  

Velikonoce, svátky přejití ze smrti do života, nám bytostně 

připomínají zvláště křest. Křtem jsme byli ponořeni do 

tajemství Kristovy smrti a zmrtvýchvstání; spolu s ním 

jsme zemřeli starému způsobu života a zrodili se novému 

životu v síle Božího Ducha. Proto církev nejraději křtí 

o Velikonocích. V době postní jsme tak zváni k tomu, 

abychom se připravili na obnovu křestního slibu, znovu si 

jej více uvědomili a utvrdili se v životě z něj. V letošní 

postní době je tato skutečnost ještě umocněna tím, že 

v rámci tříleté přípravy na oslavu cyrilometodějské mise, 

kterou oslavíme v roce 2013, je nosným tématem křest. 

 Křtem byl navázán nový vztah mezi člověkem a Bohem. Křtem nás Bůh 

přijal za vlastní a stali jsme se novým způsobem jeho dětmi. Starý zákon se nebojí 

přirovnávat vztah Boha k jeho vyvolenému lidu ke vztahu muže a ženy v man-

želství. Tak také v Novém zákoně nacházíme přirovnání vztahu muže a ženy ke 

vztahu Krista a Církve. Proto můžeme vnímat náš křest jako v jistém slova smyslu 

svatbu s Bohem. Vstoupili jsme skrze Krista v síle Ducha do „manželství“ s Bo-

hem. Pokud to takto přijmeme, můžeme se v nastávající postní době více zamyslet 

nad tím, nakolik zůstáváme Bohu věrnými, nebo nakolik „smilníme s cizími bohy“. 

To, co se Bohu v životě jeho vyvoleného národa zvláště nelibí a kde je žárlivý, je 

právě nedostatek věrnosti vůči němu samému a otevírání se cizím božstvům a mod-

lám.  

 Zdá se vám, že nevíte, jak by člověk mohl Bohu „zahýbat“? Není to tak ne-

možné a ani nesnadné. Snaha předvídat budoucnost a utvářet ji podle svých vlast-

ních plánů. Ať už pomocí astrologie, věštění z kávové sedliny či jinou metodou, 

vyhledávání v horoskopech, snářích a jiných podobných praktikách. Nošení amuletů 

a talismanů s vírou, že právě tyto věci mi dodají potřebný úspěch a sílu, a přitom 

vůbec nevěřím, že by v mém životě mohla něco změnit síla modlitby. Snaha do-

sáhnout moci či poznání pomocí doptávání se zemřelých, práce s virgulí či trénink 

v automatickém písmu a dalších okultních praktikách. Sledování pořadů, kde 

léčitelé, věštci, astrologové, vykladači karet, lidi pracující s křišťálovou koulí krmí 

své důvěřivé posluchače nesmysly, nebo přímo naukami a mocí ďábla. Tím vším 

dokazujeme, že nám nezáleží na Bohu a jeho vůli, ale že se snažíme utvářet svůj 

život čistě podle sebe. Už jsem se také setkal s tím, že člověk, který se cítí být plně 

oddán Bohu, ve chvíli, kdy ulehne v nemocnici, nechá si posílat od vědmy či astro-

ložky energii a vůbec se nezajímá o možnost přijetí svátosti nemocných. Takový 

člověk může o Bohu ústy vyznávat leccos, může ústy obnovovat svůj křestní slib 



 

 

a tvrdit, že mu záleží jedině na Bohu, ale skutkem dokazuje, že mu na Bohu nezáleží 

a že s ním ve svém životě nepočítá. Že nevěří, že by mu mohl Bůh v jeho životě 

pomoci, ale je schopen věřit, že mu nějaký čaroděj či věštec dodá správnou energii. Jak 

je nutné v této souvislosti promýšlet všechny snahy v přístupu a praktikování východ-

ních náboženství s pevností a jasností, ale také bez panického strachu! Rozhodně není 

možné věřit v reinkarnaci a přijímat Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého jako 

jediného Spasitele. Buď je možné přijmout reinkarnaci, nebo vzkříšení. A kolik najdete 

lidí, kteří přistupují ke svátostem a vyznávají reinkarnaci. A mohli bychom zde vy-

počítávat dál a dál. 

 V souvislosti s křtem je nasnadě promýšlet vážně i další skutečnosti. Jako to, že 

křtem jsem začleněn do rodiny Božích dětí. A tak vše, co konám dobrého nebo páchám 

zlého, prospívá či škodí celému organismu církve. Mnohdy vnímáme, když se řekne 

církev, že to jsou papež a biskupové, popřípadě kněží a řeholníci. Ale církev, to jsi i ty 

a já. A to právě z moci křtu.  

 Přeji vám všem našim čtenářům požehnanou postní dobu a její plodné prožití. 

 

P. Josef Sláčík 

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

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

 

 I V TOMTO ROČNÍKU ČASOPISU SE PTÁME: 

 

„Kým je pro Tebe sv. Jan Nepomuk Neumann?“ 
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 JAN NEPOMUK NEUMANN:  NEPOZNANÝ 

Čím jsem starší, tím menší mám pocit, že vím dost o Janu Nepomu-

ku Neumannovi. 

V mládí, kdy mne maminka vodila do Neumannea k sestrám boro-

mejkám, účastnil jsem se i některých bohoslužeb v kapli – původní 

místnosti, kde se Jan narodil, jsem měl dojem, že jde o slavného 

příbuzného ze širší rodiny. Jako když malé dítě slýchává: „My máme v rodině biskupa,“ 

ale nikdy ho na vlastní oči nevidělo, i když jsou všichni kolem na to hrdí. 

V době kolem Janova svatořečení se proměnil v symbol, který nás spojoval v postoji 

vůči komunistické diktatuře. V mém kněžském mládí mně byl Jan přímluvcem v misijní 

práci v tzv. Sudetech na Hostouňsku. 

A nyní poté, co jsem s poutní skupinou Českobudějovické diecéze prožil cestu „Po 

stopách Jana N. Neumanna“ v USA, mám intenzivní dojem, že není pochopen nejenom 

ve své domovině, naší vlasti, ale ani v zemi, ve které jako kněz a biskup pracoval 

a zemřel. 

         P. Jan Fatka, O. Carm. 

OSLAVTE S NÁMI 
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Zázrak Jana Neumanna z konce minulého století 

V roce 1993 byl na místě dnešního hospice domov důchodců 

a jedné z obyvatelek přišel zajímavý dopis od dcery, která žila ve 

Vancouveru. Našla jsem opis tohoto dopisu, když jsem se probírala 

písemnostmi, které máme o Janu Neumannovi, a myslím, že by bylo 

dobré o tento příběh se podělit v jubilejním roce. 

Paní Anna své mamince popisuje příběh o zázraku, který byl 

vysílán na jednom z programů kanadské televize v pořadu 

„Nevyřešené záhady“.  Tento příběh je o malém, asi šestiletém 

chlapci, který náhle onemocněl RYE SYNDROMEM, jak tomu  Američané říkají. Většina 

dětí na to zemře, nebo mají trvalé následky jako hluchota, němota apod. Ve svém dopise 

paní píše: 

„Ten chlapec ležel v nemocnici v komatu a lékaři připravili rodiče na nejhorší... 

Tehdy dal někdo z příbuzných mamince chlapce malý medailónek se svatým Janem 

Neumannem. Ona ani nevěděla, kdo to je, ale připíchla jej zapínacím špendlíkem na 

polštář, na němž její syn nehybně ležel. Celá léta nebyla rodina v kostele, ale opět začala 

chodit pravidelně do kostela, který byl na cestě do nemocnice.  Asi po třech týdnech se 

chlapec probudil z komatu a během několika dnů se úplně uzdravil a odešel domů. 

Doktoři se tomu velmi podivovali, ale byli rádi, že chlapec nemá žádné následky nemo-

ci. Život rodiny šel dál jako dřív, než jejich syn onemocněl, jen čas od času mluvil 

o chlapci, který ho navštěvoval a nosil mu dárky, když ležel v nemocnici. Ten chlapec 

přivedl také jiné děti a vždy ho ujišťoval, aby se nebál, že bude zdravý. Rodiče nechápali, 

o čem chlapec mluví, mysleli si, že se mu něco zdálo, když byl v bezvědomí. 

Pak se maminka začala zajímat, kdo je na tom medailónku, a dověděla se, že je to Jan 

Neumann a že to byl biskup philadelfský. Rodina se dohodla, že si udělají výlet do 

Philadelfie. Když přišli na faru, tamější pan farář je všude provedl a ukázal jim i míst-

nost, která patřila Janu Neumannovi a je stále udržována tak, jak byla, když tam světec 

žil.  Zatímco rodiče hovořili s panem farářem, jejich uzdravený syn se díval na obrázky 

na stěnách. Najednou volal na maminku, aby se šla podívat na jednu fotografii, že je na 

ní ten chlapec, co za ním chodil, když byl v nemocnici. Rodina si prohlížela fotku a pan 

farář řekl, že je to Jan Neumann, když byl malým chlapcem a že je to jediná fotka, která 

se z jeho dětství zachovala. Rodiče se na sebe beze slov dívali... 

Na konci programu pak vysvětlovali, kdo to byl Jan Neumann, že se narodil 

v Čechách a byl biskupem ve Philadefii, že zemřel roku 1860 a že patří v dnešní moderní 

době k jedinému svatému v Americe.  

Pro mě to bylo úžasné tím, že tento pořad není vůbec zaměřen nábožensky, proto to 

bylo podáváno jako záhada, ale já si myslím, že pro tu rodinu to dnes už záhada není. 

Také mě to přišlo, že sleduji program o někom, koho znám, o někom, kdo je mi velmi 

blízký, protože navštěvuji jeho rodný dům, kde ty nyní žiješ, maminko. Zvláštní pocit 

jsem měla - hezký pocit. Proto jsem se rozhodla ti tento příběh ve zkratce napsat a také 

všem, kdo budou mít zájem si jej přečíst.“ 

            Sr. Sebastiana, Prachatice 
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L etos začíná půst neobvykle pozdě, Popeleční středa je až 9. března. 

Díky tomu budeme moci oslavit i ty svaté, které si jindy v liturgii 

jen letmo připomínáme – především svatou Perpetuu a Felicitu (7. 3.).  

Jejich případ je dobře zdokumentován. „Passio“ (vyprávění o umučení) 

pochází částečně z pera samotné Perpetuy, která si ve vězení písemně 

zaznamenávala, co se s nimi dělo. Zbytek doplnili křesťané, kteří byli 

očitými svědky jejich smrti. 

Obě mladé ženy (okolo 20 let) žily v Kartágu, významném městě na pobřeží Severní 

Afriky (v dnešním Tunisku), které mělo v historii vždy úzké vztahy s Římem – jednou 

jako partner, jindy jako protivník. Felicita byla otrokyní, Vivia Perpetua pocházela ze 

vznešené rodiny, měla ještě dva bratry. Obě byly vdané. Perpetue se právě narodilo 

miminko – chlapeček, Felicita byla těhotná, těsně před porodem. Staly se katechumenka-

mi a horlivě se připravovaly na křest.  

 

O kolo roku 200 rozpoutal císař Septimius Severus kruté pronásledování křesťanů, 

které zasáhlo především Alexandrii v Egyptě a prokonsulární Afriku. Významní 

starokřesťanští spisovatelé Klement Alexandrijský a Tertulián líčí hrůzy tohoto krvavého 

běsnění: denně bylo vidět křižování a upalování křesťanů. Přijetí křtu bylo pod trestem 

smrti zakázáno. Když vyšlo najevo, že Perpetua a Felicita jsou katechumenky, byly 

spolu s několika muži, kteří patřili do stejné skupiny katechumenů, okamžitě zatčeny. 

Naštěstí se dvěma jáhnům podařilo podplatit stráž, navštívit je a tajně je pokřtít.  

Perpetuu navštívil ve vězení také její otec a přemlouval ji k odpadu: „Dcero, ustrň se nad 

mými šedinami! Ustrň se nad svým ot-

cem, jsem-li ještě hoden se tak nazývat. 

Těmato rukama jsem tě dochoval do 

kvetoucího věku, miloval jsem tě nad 

všechny tvé bratry. Nevydávej mě tedy 

těmto lidem k pohanění!“ Ale ona odmítla 

Krista zradit. 

Římské právo zakazovalo popravovat tě-

hotné ženy. Felicita litovala, že nebude 

moci trpět spolu s ostatními, ale bude 

muset čekat ve vězení až do porodu. Na-

konec k tomu nedošlo: den před stanove-

ným datem popravy ve strašných podmín-

kách porodila holčičku. Měla velké porod-

ní bolesti a žalářník se jí ještě posmíval: 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 

SVATÁ PERPETUA A FELICITA 

6  
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„Když už teď tak naříkáš, co budeš dělat, až budeš předhozena šelmám?“ Ale ona ho 

odbyla: „Teď trpím sama, ale tam bude ve mně trpět jiný (rozumí se Kristus), protože i já 

budu trpět pro něj!“ 

 

7. března 202 (nebo 203) uspořádal Septimius Severus při oslavě naroze-

nin svého syna v obrovské aréně v Kartágu představení s dravou zvěří. 

V jeho rámci měli být usmrceni křesťané. Perpetuin otec se ještě jednou 

pokusil odvrátit svou dceru od křesťanství, aby ji zachránil. Dokonce 

s sebou přinesl jejího malého synáčka a žádal ji: „Pros o milost, smiluj se 

nad svým dítětem!“ Ale Perpetua i Felicita se hrdinně odevzdaly svému 

osudu, víra v Boha pro ně znamenala víc než život. Zaživa byly předho-

zeny šelmám, aby je sežraly. Když i přes nejtěžší zranění ještě žily, vra-

zili jim kati meč do krku. Mladý nemotorný kat prý bodl Perpetuu neobratně do žeber. 

Svatá mučednice vykřikla bolestí, ale hned se vzpamatovala, uchopila jeho ruku a sama 

si přiložila meč na hrdlo. 

Křesťané je potají pochovali, ale hned jak pronásledování skončilo, postavili nad jejich 

hroby kostel. Jeho základy jsou k vidění ještě dnes.  

Svatý Augustin, který byl o dvě století později biskupem v nedalekém Hippo, si obou 

mučednic velmi vážil a při každé mši svaté po proměňování prosil Boha, aby i nám 

hříšníkům dal s nimi podíl a společenství v nebeském království. Také církevní obec 

v Římě je měla ve velké úctě. Zařadila je mezi své vlastní mučedníky a po Augustinově 

vzoru je vzývala při každé mši svaté. Jejich přímluvy se dovoláváme i my – pokaždé, 

když se modlíme Římský kánon (1. eucharistickou modlitbu) nebo litanii ke všem 

svatým, znějí jejich jména i v našich kostelích.  

N a začátku letošní postní doby má pro nás jejich životní příklad ještě jeden význam: 

učíme se od nich vážit si křtu. Za jak cenný jej považovaly, že raději přijaly krutou 

smrt, než aby se ho vzdaly! Vždyť ho mohly přinejmenším odložit – počkat pár let, než 

přejde nejhorší vlna pronásledování, a pak do toho jít znovu! Ale takové kalkulace jim 

byly cizí. 

O významu postní doby jako vyvrcholení přípravy na křest a pro nás dříve pokřtěné jako 

příležitosti k prohloubení prožívání křtu a přípravě na obnovu křestního slibu o veliko-

noční vigilii jsme v této rubrice už psali. Podrobně se k tomu vrátíme za měsíc. Dnes 

jenom připomenu, že letošní rok je prvním rokem přípravy na oslavu 1150. výročí 

příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V jeho rámci si máme hlouběji 

uvědomit právě význam křtu a začít své křestní zasvěcení intenzívněji prožívat.  

Z ostatních slavností budeme v březnu slavit jen 

dvě největší: 19. 3. sv. Josefa, snoubence Panny 

Marie, a 25. 3. Zvěstování Páně. Obě mají adventní 

charakter – přenesou nás do doby očekávání Kristo-

va příchodu na svět a naučí nás odpovídat na Boží 

povolání se stejnou pohotovostí, jakou měli Josef  

a Maria.   

P. Pavel Liška, Netolice 
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HOMILIE  

CHARITA 

 

V 
 letošním roce se budeme v homiliích v postní 

době více zabývat tajemstvím křtu. Ano, 

člověk sice při křtu nedostává darem všechny 

ty překrásné dary, které lidstvo ztratilo hříchem prvních 

lidí a které nalézáme v srdci blahoslavené Panny 

Marie. Dostává však dar nejcennější: přátelství s Bo-

hem. Obnovené nadpřirozené přátelství s Bohem, které 

díky ospravedlnění skrze Kristovu smrt na kříži smí 

prožívat v rovině víry, naděje a lásky. 

    Je tedy třeba se pozvednout k Bohu jako dítě 

k tvářím své matky. Tak člověk sdílí Boží život, tajem-

ství Boží lásky… je to dar, je to milost. Připravme se 

především vděčností a úžasem na to, až budeme o ve-

likonoční noci obnovovat křestní sliby. Budeme v tu chvíli celým srdcem říkat Bohu: 

Díky Pane, že jsi mne znovu přiblížil k svému srdci.  

Ačkoliv jsem svou přirozeností člověk, dal jsi mi křtem znovu účast na Tvé přiroze-

nosti, která tu mou nekonečně převyšuje. Božská přirozenost, božská láska. Jsem Ti za to 

nesmírně vděčný a já tento dar zodpovědně přijímám: přijímám Tebe, který jsi Láska, 

chci toužit po lásce, chci žít lásku a volím si Lásku. 

A zároveň se odvracím od všeho, co je proti této lásce: pýcha, hřích, pokušitel a jeho 

lži a volím si Tebe: Pravdo a Lásko, Nejsvětější Trojice! 

                                                              P. Jiří Kalaš, farář Vlachovo Březí 

MOST NADĚJE  
Název této služby zní jako filmový námět a stejně jako některé realistické filmy, ve 

kterých se můžeme setkat s různými životními situacemi, se i pracovníci terénního 

programu Most naděje setkávají s problémy běžných, spíš chudších lidí. Vysoká zadluže-

nost, která trápí mnoho lidí v naší zemi, a zvyšující se nezaměstnanost jsou hlavními 

tématy, které mají dva sociální pracovníci na pořadu snad každého dne. K tomu přidejme 

i obavu ze ztráty bydlení a dostaneme trojici nejčastějších témat uživatelů této terénní 

sociální práce.  

Hlavní příčinou tohoto stavu je neznalost zákonných nároků a dlouhodobé odkládání 

dílčích problémů. Mnozí si neuvědomují, že odkládáním se situace ještě zhorší. Když už 

jim hrozí vystěhování z bytu, teprve potom jsou ochotni si připustit, že potřebují pomoc. 

Takové a podobně vyhrocené situace řeší naši pracovníci s cílem zabránit sociálnímu 

propadu, např. ubytování v azylovém domě či odebírání dětí do ústavní péče, exekuci či 

vězení.  

O uživatele s kumulovanými problémy se nemusíme přetahovat s konkurencí, je jich 

až dost i pro ostatní organizace. V roce 2010 jsme se v rámci této služby věnovali více 

jak 150 osobám z celého okresu Prachatice. Podobně jako občanské poradny jsme 

nejčastěji předávali informace o zákonných nárocích a zákonech samotných, řešili 
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Chcete hlouběji prožívat liturgii?  

Mohla by vás zaujmout kniha od Romano 

Guardiniho „O posvátných znameních“  

 

Autor zde čtenáři přibližuje různé postoje, symboly – například 

kříž, klečení, ruce, stání, plamen a žár, oltář, kráčení, svíce, plátno aj. 

Uvedené symboly – postoje – jsou zároveň názvy kratších, většinou 

jedno až dvoustránkových kapitol. 

Přiblížím vám jednu z nich, možná pro někoho ne z nejza-

jímavějších. 

STÁNÍ 

…úcta před Bohem vyžaduje jistým způsobem přiměřené chování. 

Je tak velký a my před ním tak nepatrní, že toto vědomí se projevuje i 

zevně, zmenšuje nás, káže nám pokleknout. 

Úcta se však může projevovat i jinak. Představ si, že bys seděl, 

odpočíval nebo se bavil hovorem. A tu by přišel někdo, ke komu máš úctu, a obrátil by 

se na tebe. Ihned bys povstal a vzpřímen bys poslouchal a odpovídal. Co to znamená? 

Stání znamená především, že se vzchopíme a usebereme. Místo uvolněného sezení 

zaujmeme postoj ovládnutý, pevně vzpřímený. Znamená to, že jsme pozorní. Ve stání je 

něco napjatého, bdělého. A konečně to znamená, že jsme pohotoví. Neboť kdo stojí, ten 

může ihned odejít. Může bez meškání vykonat rozkaz, začít práci, jakmile je mu určena. 

To je druhá stránka úcty k Bohu. V klečení to bylo klanění, setrvání v klidu, zde bdělost, 

činnost. Takovou úctu má pozorný sluha, vyzbrojený a připravený válečník. Projevuje se 

stáním. 

Povstáváme, když zazní radostná zvěst, při evangeliu ve mši svaté. Stojí snoubenci, 

když se před oltářem slovem věrnosti spojují v manželství. Stojí křestní kmotrové, když 

na místě dítěte činí slib věrnosti ve víře. Stojí děti, když při prvním svatém přijímání 

obnovují křestní slib. A tak ještě při mnoha jiných úkonech. 

Také pro jednotlivce to může někdy být silným vyjádřením jeho nitra, když se modlí 

vstoje. První křesťané tak rádi činívali. Znáš jistě obraz „Oranta“ z katakomb, tu vztyče-

nou postavu s ušlechtile splývajícím rouchem a rozepjatýma rukama. Stojí volně, plna 

jasné kázně, klidně poslouchajíc slovo a ochotná k radostnému konání. 

Někdy člověk nemůže klečet, cítí se přitom stísněn. Tu působí dobře stání, uvolňuje. 

Ale řádné stání! Na obou nohou, bez opírání. Kolena rovně, žádné nedbale ohnuto. Stání 

ovládnuté a vzpřímené. V něm se modlitba pevně vzpřimuje a zároveň uvolňuje v úctě a 

k pohotovosti k činu. 

Mgr. Hedvika Říhová 

oddlužování, pomáhali s výchovnými problémy, poskytovali materiální pomoc 

(potraviny i hygienické prostředky) a mnohé další.  

Připadá mi, že některá klubka problémů našich uživatelů se nedají rozmotat a zbývá 

nám jediné – jít dál po mostu naděje, že snad, někdy …  

Michaela Veselá, ředitelka FCH Prachatice 

 

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ 

9  



10  

 

 

VIZITKA 
Narozen: 8. listopadu 1949 v Ervěnicích  

Rodinný stav, děti: ženatý, manželka Hana, děti Vladimír a Adéla 

Vzdělání: katedra výtvarné výchovy PF Ústí nad Labem… a další 

Současné působiště: Teplice 

Pracoviště: vedoucí a docent katedry výchov uměním Pedagogické fakulty UJEP Ústí 

nad Labem; docent katedry primárního vzdělávání 

Fakulty přírodovědně-humanitní  

a pedagogické TU Liberec 

doc. Mgr. Vladimíra Šavla jr. 

autora nástěnného kalendáře s motivy k poctě J. N. Neumanna 

Mohl byste nám na úvod prozradit svůj 

vztah k Prachaticím? Přece jen pocházíte 

a celý život působíte na úplně opačném 

konci Čech… 

Ano, pocházím ze severu, na kterém celý 

život působím. K jihu mám velice kladný 

vztah – mám zde řadu příbuzných a řadu 

kamarádů. Jezdíme se studenty již 

skoro 20 let na malířské plenéry a na 

exkurze do Dobré Vody u Prachatic. Okol-

ní krajina, samotné Prachatice a nedaleký 

Český Krumlov nám přirostly k srdci…  

a jak říká můj dlouholetý přítel Jaroslav 

Černý „Dárek“: „Kdo má vkus, jezdí do 

Prachatic!“... vzal jsem si to za své… 

 

Jan Nepomuk Neumann se dostal do 

povědomí obyvatel i našeho regionu až 

v posledních letech. Kdy jste ho „objevil“ 

Vy? 

 

Jakési povědomí jsem o něm měl již dříve, 

pro sebe jsem ho však plně objevil a začal 

výtvarně zpracovávat až na mezinárodních 

workshopech Salve Prachatice. K prohlou-

bení zájmu navíc došlo prací na kalendáři 

k jeho dvoustému výročí narození. 

 

 

Co Vás inspirovalo k myšlence vzít si jako 

nosné téma k zpracování nástěnného 

kalendáře právě tohoto světce? Čím Vás 

nejvíc oslovil? 

 

Kalendář byla objednávka města. Již řadu 

let jsem si pohrával s myšlenkou výtvarně 

zpracovat půvaby města Prachatice (vznik-

la celá řada grafických vedut). Po poradě 

s paní Mgr. Růženou Štemberkovou a je-

jím uvedení do problému jsem začal se 

soustavnějším studiem života a díla Jana 

Nepomuka Neumanna – a kalendář byl na 

světě. Celým se jako nit vinou otisky 

dětských ručiček. Jako kantor si totiž ne-

smírně cením jeho misijní činnosti, propa-

gace vzdělávání a zakládání škol v Ame-

rice. 

NA NÁVŠTĚVĚ U 
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Navštívil jste několik míst, která jsou 

s postavou Jana Prachatického přímo 

spojená. Dýchlo na Vás někde to, čemu 

říkáme genius loci? 

 

Ano, každé z těchto míst, která jsem 

poznal již dříve, na mne dýchalo svou 

neopakovatelností – svým geniem loci. Ať 

jsou to samozřejmě vlastní Prachatice, 

Staré Prachatice s jejich kostelem a hřbito-

vem, Chroboly, Netolice,… ale zejména 

Kájov, který je vpravdě kouzelný. 

 

Jste znám především jako krajinář a malíř 

zátiší. Maloval jste v minulosti obrazy i 

s jinými náměty, ku příkladu s biblickou 

tématikou? 

 

Biblickou tematiku jsem maloval, ale je to 

hrozně dávno, před více jak 30 lety. 

Nebyla to však práce soustavná, nejsem 

věřící, ale spíše vyplynula ze zájmu o pro-

blematiku, kterou jsem poznával při studiu 

dějin umění. Následně jsem se soustředil 

na sakrální a funerální tematiku, kde jsem 

se přes hřbitovní anděly dostal ke svým 

Andělům současnosti, kteří jsou však 

trochu více neřestní…, ale i to patří 

k životu! 

 

Umělecké nadání máte v genech – Váš 

otec byl významný malíř a grafik, Váš 

mladší bratr patří též k známým malířům. 

Pokračují v rodinné tradici i Vaše děti? 

 

Syn se výtvarné činnosti v tom pravém 

slova smyslu nevěnuje – zabývá se počíta-

či. Má však vytříbený výtvarný vkus, což 

mu napomáhá v jeho oblíbeném fotografo-

vání a zejména v počítačové grafice – 

v grafické úpravě textů. Keramice se vě-

nuje dcera, je však na počátku dlouhé 

cesty… 

Žijete v regionu, který byl dlouhá léta pro 

nás Jihočechy spojen s představou zničené 

krajiny a nedýchatelného vzduchu. Platí to 

ještě stále? 

 

Platí – neplatí! Stav se proti bývalému vý-

razně zlepšil, aby se za posledních pár let 

opět zhoršil, byť se nevrátily ty děsné smo-

gové mlhy, které si z mládí pamatuji. 

Krajina se z tohoto zásahu „lidské ruky“ 

pomalu vzpamatovává… bude to však tr-

vat ještě hodně dlouho. 

 

Kdybychom Vás požádali o tip, co bychom 

měli při poznávací cestě Vaším krajem 

bezpodmínečně navštívit, která místa a pa-

mátky byste nám doporučil? 

 

Jsem Tepličák, tělem i duší. Jsem patriot, 

tak zcela určitě Teplice, jejich věhlasné 

lázně a samozřejmě výlety do okolí…

Duchcov, Osek, Krupku, Komáří vížku… 

malebné České středohoří… 

 

Prozraďte nám prosím na závěr, kde se 

můžeme s Vaše dílem blíže seznámit a kdy 

Vás budeme v našem městě zase moci 

osobně přivítat, příp. shlédnout některé 

z Vašich obrazů? 

 

Brzy! V prosinci letošního roku budeme 

mít velkou společnou výstavu všech Šavlů 

v Prachaticích v Galerii Dolní Brána. Bude 

to částečná retrospektiva, neboť chceme 

připomenout nedožité devadesátiny otce 

a bratr slaví šedesátiny… 

 

Těšíme se už teď na Vaši výstavu a děkuje-

me za rozhovor. 

 

Připravila Marie Horová 
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V dubnu 2010, k výročí 150 let od smrti sv. Jana, se uskutečnila pouť k jeho hrobu ve Fi-

ladelfii. Vydalo se nás 22: dva biskupové, 11 kněží a 9 laiků. Pojďme si společně toto 

putování připomenout.                   

A jak na tuto pouť vzpomíná P. Václav Pícha, českokrumlovský vikář? 

            -lh-  

Pouť ke hrobu svatého Jana Neumanna do Filadelfie 

Eyjafjallajökull. Toto krkolomné exotické slovo jsem se u-

čil nazpaměť asi čtrnáct dní, protože se pro mě stalo velmi 

důležitým. Je to název sopky na Islandu, jejíž mohutné 

erupce loni v dubnu zapříčinily letecký kolaps mezi Ameri-

kou a Evropou. Tato událost velice ovlivnila i náš pobyt 

v USA. Totiž naše poutní skupina, která byla navštívit hrob 

svatého Jana Nepomuka Neumanna, byla tím také postiže-

na. Vraceli jsme se z pouti již domů, ale na letišti JFK 

v New Yorku nás čekalo nemilé překvapení – náš let do 

Evropy byl zrušen a nikdo nevěděl, kdy se vlastně obnoví 

letecký provoz. Na první dojem to byla velmi nepříjemná 

a mrzutá situace – byla sobota 17. dubna 2010 a my, kněží a dva naši biskupové, jsme se 

již druhý den, v neděli, měli doma opět věnovat svým pastoračním povinnostem. Kdy se 

asi vrátíme domů? Kde budeme v New Yorku bydlet? Kdo se o nás postará? Velmi 

nepříjemná představa. Ale všechno zlé je k něčemu dobré – vzpomněl jsem si na toto 

pravdivé rčení. Třeba to bude k něčemu dobré, že jsme tady museli zůstat. Byli jsme na 

pouti u svatého Jana Neumanna, tak mu svěřme náš návrat domů a pobyt zde, v Ame-

rice. On se jistě o nás postará. Samozřejmě, že se postaral. Všechno nakonec dobře 

dopadlo. Ubytování jsme získali v České národní budově a někteří byli ubytováni na faře 

ve slovenské farnosti svatého Jana Nepomuckého. Postarali se o nás dobří lidé a s mnoha 

dobrými lidmi jsme se seznámili. A bydleli jsme na Manhattanu – ve výstavní čtvrti New 

Yorku.  

PO STOPÁCH SV. JANA N. NEUMANNA 

New York. Česká národní budova 
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Na druhý den, v neděli 18. dubna jsme měli ve čtvrti Queens v jednom karmelitánském 

kostele českou mši svatou, společně s českými rodáky. Ti nás pak po mši svaté v jednom 

velkém sále naproti kostelu štědře pohostili a nakonec jsme s nimi strávili velmi příjem-

né odpoledne. Na tomto setkání jsme se seznámili s paní Sedláčkovou, které jsem se 

svěřil, že bych rád využil volného času a vrátil se zpět na hrob svatého Jana Neumanna, 

neboť jsem cítil, že mi čas, který jsme ve Filadelfii strávili minulý týden, nestačí k tomu, 

abych do sebe načerpal všechno to duchovní, co z jeho hrobu vyzařuje. Měl jsem touhu 

tam být opět, slavit na jeho hrobě mši svatou a strávit tam celý den. Paní Sedláčková 

zajásala, že mám takový záměr, a nabídla se, že nás tam svým autem osobně odveze – 

totiž mě a moje dva kolegy P. Mareše a P. Kročila. A skutečně se tak stalo. Druhý den 

brzy ráno nás vyzvedla a cestou jsme se zastavili u jedné české rodiny v New Jersey, kde 

nám přichystali snídani. Tam jsme se seznámili s panem Fojtíkem, který se k naší partě 

také přidal a dokonce vzal své vlastní velké auto, aby nás tam pohodlněji odvezl. Náš sen 

se splnil. Po několik dnech jsme opět byli u svatého Jana. Bratři redemptoristé nám 

ihned na hrobě umožnili mši svatou. A po ní jsme dlouhý čas klečeli u hrobu a vroucně 

jsme svěřovali svatému Janu do rukou naše radosti i bolesti, naše kněžství, naši diecézi, 

nová kněžská povolání a další naše starosti. Když jsme se večer vraceli zpět do New 

Yorku, cítili jsme, že naše mise byla skutečně naplněna. Byli jsme na hrobě svatého 

Jana, měli jsme k tomu klid a dostatek času na modlitbu a byli jsme za to nesmírně 

vděční. Zbytek dní, které nám zbývaly do odletu, jsme strávili poznáváním krás New 

Yorku a setkáváním se s dalšími dobrými lidmi. Zároveň jsme v té tíživé situaci 

s ostatními vytvořili docela krásné společenství víry.  

V ulicích Manhattanu 
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Cílem mé cesty do USA byl hrob svatého Jana Neumanna. Návštěva tohoto hrobu byla 

pro mne tím největším zážitkem. Jsem vděčný za to, že to tak dopadlo. A tak Bůh využil 

i výbuchu sopky na Islandu, aby naše pouť do Filadelfie byla úspěšná. Duchovně úspěš-

ná. Všechno zlé je k něčemu dobré. Zvláště tehdy, když to přijmeme s vědomím, že jsme 

v rukou Božích, a plně se na něj spolehneme. A já děkuji Pánu Bohu za ten dar. A děkuji 

i svatému Janu Neumannovi za to, že nás nepustil domů příliš brzy a dal nám možnost, 

abychom se k němu vrátili a na jeho hrobě se modlili. Když jsem se s ním loučil, tak 

jsem ho v duchu poprosil, aby zařídil, že se tam opět k němu někdy vrátím. Věřím a dou-

fám, že to zařídí. Ale především věřím, že jeho mocná přímluva přinese pro naši diecézi 

veliké ovoce – nová kněžská a řeholní povolání a duchovní obnovu celé naší Českobudě-

jovické diecéze.   

           P. Václav Pícha 

autor fotografií P. Anton Verbovský CSsR 

Filadelfie. Krypta pod kostelem sv. Petra.   

Náhrobní kámen 

Filadelfie.  

Redemptoristický kostel sv. Petra 
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P 
ostní dobou nás doprovází rozjímání křížové 

cesty, cesty, při které Ježíš svým utrpením 

ukazuje svou lásku ke každému člověku. Ale 

znamení kříže není jen spjato s vyobrazeními na 

čtrnácti zastaveních, je spjato s každou 

naší modlitbou. Přežehnáváme se, 

když začínáme mluvit s Bohem. 

Přežehnáváme se, protože si chceme 

uvědomit, že Bůh nám sděluje něco o sobě nejenom 

prostřednictvím slov, ale především činů, z nichž Ježíšova 

smrt na kříži je asi nejvíce překvapující. 

Při každé mši svaté se přežehnáváme na začátku a na konci 

tzv. velkým znamením kříže, před evangeliem malým 

znamením kříže. U obou znamení začínáme na čele, čímž 

chceme vyjádřit, že chceme o svém vztahu k Bohu přemýš-

let. Víra přece není jen opakováním toho, co nás naučili 

rodiče nebo katechet(k)a. Víru si třeba musíme někdy i vybojovat 

a obhájit vůči nevěřícím spolužákům a kamarádům. 

U velkého i malého znamení kříže klademe ruku na hruď, čímž 

chceme vyjádřit, že víra se týká především našeho nitra. Nějak sice 

svou víru prožíváme i navenek, třeba i tělesně, ale důležitější je, co 

nosíme ve svém srdci, o čem přemýšlíme, o co usilujeme, čeho chceme dosáhnout, jak 

jsme vystaveni tomu, co nám Bůh chce předat. 

Rozdíl mezi velkým a malým znamením kříže spočívá v tom, že při velkém znamení 

klademe ruku na svá ramena, při malém na ústa. V prvním případě vyjadřujeme ochotu 

něco vykonat pro Boha, pro jeho království, nějak jeho spásu tvůrčím způsobem předat. 

V druhém případě klademe ruku na ústa a chceme vyjádřit ochotu ke svědectví před 

druhými lidmi o Bohu. 

Už tedy pouhé znamení kříže, které děláme, je velmi hluboké. Dělej toto znamení 

pečlivě, bez spěchu, s úctou. A možná se ještě můžeš nechat inspirovat při přemýšlení 

o znamení kříže tím, jak jej konají a jak mu rozumí církev pravoslavná. V jejich modli-

tebních knihách čteme: Spojíme palec, ukazováček a prostřední prst pravé ruky. Toto 

spojení tří velkých prstů naznačuje, že věříme v jednoho Boha ve třech božských Oso-

bách. Ostatní dva malé prsty vtiskneme do dlaně, to vyjadřuje naši víru v Pána Ježíše 

Krista, který je jedna Osobnost – Bohočlověk a poznáváme ho, jak se lidem zjevil a jak 

o něm svědčí evangelia, ve dvou přirozenostech, totiž božské a lidské. Takto složené 

prsty pravé ruky klademe postupně na čelo, přičemž řekneme ve jménu Otce, poté na 

spodní část hrudi se slovy i Syna, dále na pravé rameno a levé rameno se slovy i Svaté-

ho Ducha. Amen a na to se mírně ukloníme.  

PH 

 

 

SLOVO MINISTRANTŮM 
  ZNAMENÍ KŘÍŽE 
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SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

PUTOVÁNÍ SE SV. JAKUBEM 

 

 

Kdyby nebylo svatojakubské cesty, probíhala by dnes hranice mezi islámským 

a křesťanským světem po hřebenech Pyrenejí. Poutníci pomohli udržet spojení Španělska 

se zbytkem křesťanské Evropy. Důvěra v moc a po-

moc svatého Jakuba byla zdrojem odvahy k odporu 

proti panství muslimů. To si uvědomovali mnozí. 

Jedním z těch, kteří se nejvíce zasloužili o pohodlí 

a bezpečnost poutníků a tím o jejich nepřetržitý 

příliv, byl Domingo García (1019–1109).  

Narodil se ve vesnici Viloria de la Rioja mezi 

Grañónem a Beloradem. Cesta do Santiaga vedla 

právě tudy. Poutníci šli starou římskou silnicí a pře-

konávali namáhavě hory a údolí na pomezí Navarry 

a Kastilie. Dominik se s nimi od chlapeckých let 

setkával a poslouchal jejich vyprávění o nepohodlí i nebezpečích cesty. Přišel na myšlen-

ku, že by bylo mnohem pohodlnější a bezpečnější, kdyby se přeložila na schůdnější 

severní úbočí hor. To předznamenalo celý jeho život.  

V mládí byl pastýřem. Pak se rozhodl pro život zasvěcený Bohu a chtěl vstoupit 

k benediktinům do blízkého kláštera Suso v San Millán de la Cogolla. Když mu to ne-

bylo umožněno, stáhl se do ústraní k řece Oja a žil tam jako poustevník. Ze svého 

příbytku pozoroval, s jakými obtížemi poutníci překonávají řeku. V roce 1044 už se na 

to nemohl jen dívat a pustil se do stavby kamenného mostu. Později přestavěl poustevnu 

na útulek pro poutníky a věrně jim sloužil. Doslechl se o tom král Alfonso VI., přijel ho 

navštívit, povzbudil ho a daroval mu nějaké pozemky v okolí. Tak mohl vzniknout 

i špitál a malý kostelík. Postupně se k němu přidávali jiní podobně smýšlející muži 

a vytvořili bratrstvo. Postavili asi 30 kilometrů nové cesty od Nájery až po Redecillu 

a zasloužili se o osídlení kraje a jeho rozvoj. Domini-

kovi se začalo říkat „de la Calzada“ (to znamená: „ze 

silnice“ nebo „Cestář“). Zemřel 12. května 1109, bylo 

mu devadesát let. Ještě předtím si dal postavit jednodu-

chý náhrobek přímo na cestě vedle kostela. Tak se 

všichni poutníci prostě museli zastavit u jeho hrobu, 

který byl uprostřed cesty. Hned po své smrti byl uctí-

ván jako světec a patron stavebních inženýrů. 

Časem kolem mostu a přilehlých poutnických 

budov vyrostlo městečko, které se dodnes jmenuje 

Santo Domingo de la Calzada (Svatý Dominik ze 

silnice). Chrám byl v roce 1168 rozšířen a přestavěn 

v románském a později v gotickém slohu. Dominikův 

hrob překryla boční loď, kterou se do něj vchází. 
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Gallinero 

Průčelí chrámu Santo Domingo de la Calzada 
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V roce 1513 nad ním Juan de Rasines zbudoval nádherný 

platereskní náhrobek (plateresco je bohatý dekorativní styl 

španělské architektury v rané renesanci, smíšený z maurských, 

gotických a antických prvků), který je tak vysoký, že vyčnívá 

z krypty otvorem až nad úroveň hlavní lodi kostela.   

Svatý Dominik sloužil a pomáhal poutníkům nejen po celý svůj 

dlouhý život, ale – jak vyprávějí legendy – i po smrti. Nejzná-

mější je legenda o kohoutovi a slepici: Ve 14. století putovali 

z Kolína nad Rýnem do Santiaga manželé s dospívajícím synem 

Hugonellem. Chlapec se velmi líbil služebné z hospody, kde se 

ubytovali. Rozhodla se ho svést. On ji však – s poutnickou 

cudností – odmítl. Urazila se, a aby se mu pomstila, podstrčila 

mu do zavazadla stříbrný pohár. Když odešli, oznámila krádež. 

Nebylo těžké ho dopadnout. (Autor se možná nechal inspirovat 

biblickým příběhem o Josefovi Egyptském a jeho bratřích, který 

vypravuje 1. kniha Mojžíšova ve 44. kapitole – tam se ovšem 

jedná o zkoušku, zatímco zde o podlou pomstu). Soudce se příliš 

nezatěžoval jasným případem a dal ho hned pověsit. Nešťastní 

rodiče pokračovali v pouti, a když se vraceli, chtěli se s ním 

ještě jednou rozloučit. Ještě tam visel. Přišli k šibenici a náhle 

zaslechli jeho hlas. Sděloval jim, že je živ, protože stojí na 

ramenou svatého Dominika, který ho podpírá. Rychle běželi 

k soudci a sdělovali mu, jaký zázrak se stal. Soudce právě 

obědval a nechtěl se nechat vyrušovat. Odbyl je: „Váš syn je živ 

asi jako ten pečený kohout a slepice, které mi právě nesou 

k jídlu!“ A hle, v tu chvíli kohout se slepicí vyskočili z talíře, 

začali běhat po stole a kdákat. Od té doby se tam říká: „En San-

to Domingo de la Calzada cantó la gallina después de asada  

(V Santo Domingo de la Calzada zpívají i pečené slepice)!“ 

Legenda už neuvádí, zda byla nějak potrestána ona proradná 

služka či povrchní soudce.  

Na památku této události je v kostele naproti hrobu sv. Domini-

ka ozdobný kurník (gallinero), ve kterém pobíhá kohout se sle-

picí – prý potomci těch původních. Považuje se za dobré zna-

mení, když při bohoslužbě hlasitě kdákají a kokrhají. Když jsou 

zticha, je prý to zlé. Každé tři týdny jsou vyměňováni. Dříve jim 

poutníci vytrhávali pírka a odnášeli si je na památku jako 

relikvii. Proto je klec nyní umístěna vysoko, mimo dosah lid-

ských rukou. 

Z kostela vycházíme zpět na hlavní ulici, přecházíme památný 

most a jdeme vstříc dalšímu velikánovi Camina, svatému Janu 

de Ortega.    

P. Pavel Liška 
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Svatý Dominik de la Calzada 
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M ALÝ SLOVNÍČEK CÍRKEVNÍCH POJMŮ 

 

Flagelanti  

 – přívrženci středověkých hnutí, 

kteří prováděli pokání veřejným 

bičováním. Jev se rozšířil zvláště 

ve druhé polovině 13. století, kdy 

skupiny osob táhly městy a ven-

kovem, přitom se modlili a veřejně 

se sami nebo navzájem bičovali. 

 

   

Fokolarini  

– náboženské hnutí žen a mužů, kteří mají v úmyslu vést svůj 

život podle evangelia a chtějí především žít v lásce a jednotě 

v duchu Ježíšově. Hnutí založila Chiara Lubichová v Tridentu 

v r. 1943, schváleno bylo 23. 3. 1962 pod názvem Mariino 

dílo. Základní organizační jednotkou celého hnutí je focolare 

– „ohnisko“, „ohniště“- myšlené jako místo, kde hoří oheň zapálený vzájemnou 

láskou. 

 

Františkáni  

 – (latinsky Ordo Fratrum Minorum – OFM) – vedle jezuitů 

tvoří hlavní a nejaktivnější řád katolické církve. Založil je 

František z Assisi začátkem 13. století. Historie františká-

nů je bohatá na vnitřní konflikty a reformy, které se vzta-

hovaly především k otázce chudoby.  To vedlo ve 14. sto-

letí k rozdělení řádu na observanty (přísné dodržování ži-

vota v chudobě) a konventuály (žili v městských konven-

tech, mírnější pravidla).  

 V současné době se řád dělí na 3 větve:  

  1) minorité (OFMConv)                

  2) observanté (františkáni v užším slova smyslu OFM)       

  3) kapucíni ( OFMCap.).  

 Charakteristickým oblečením je hnědá, příp. černá kutna 

převázaná v pase bílým provazem (cingulem), na kterém 

jsou tři uzly symbolizující tři řeholní sliby: chudobu, po-

slušnost a čistotu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  FARNÍ KOSTEL  
  VLACHOVO BŘEZÍ 
 

Perlou Vlachova Březí je beze-

sporu farní kostel zasvěcený Panně Marii. Lépe řečeno 

tajemství Zvěstování Páně, jak dokazuje obraz nad svatostán-

kem. Poprvé je kostel připomínán společně s farou a přileh-

lým hřbitovem v roce 1359 a měl při románském slohu 

mnohem menší rozměry. Zbytky původní stavby byly odkry-

ty v roce 1930. 

Raně barokní chrám pak nechal v letech 1659–1669  

na místě starší svatyně vystavět Karel Leopold z Miles-

sima a jeho žena Františka Eusebie Hyzerlová z Chodů. 

Vzhledem k slavným poutím kostel již svou kapacitou 

nedostačoval, a tak roku 1735 byly přistavěny boční 

kaple Sv. Jana Nepomuckého a Sv. Barbory. V letech 

1860 a 1865 kostel doznal větších změn, které se týkaly 

především věže. 

KOSTELY NAŠEHO VIKARIÁTU 
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Interiér kostela: 

Hlavní oltář se svatostánkem pochází z roku 1773, a to od Ignáce Hammera z Čimelic. 

Již zmíněný obraz Zvěstování Panny Marie byl obnovený v roce 1897.  

V popředí vedle svatostánku jsou sochy sv. Václava, patrona české země, a na druhé 

straně je socha sv. Jana Nepomuckého. Na stěně u sakristie je socha sv. Sebastiána a na 

druhé straně sv. Rocha. 

 

BOČNÍ OLTÁŘE: 

Oltář sv. Linharta byl postaven nákladem osadníků jako poděkování za záchranu od 

moru. Na tomto oltáři je socha sv. Blažeje a sv. Mikuláše, nahoře pak sv. Dominika. 
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Na oltáři Navštívení Panny Marie jsou sochy sv. Petra a Pavla od neznámých umělců. 

V bočních kaplích na levé straně oltář Panny Marie Celské (Mariazell) a sv. Jana Nepo-

muckého. 

Na straně pravé oltář sv. Anny, matky Panny Marie na něm socha sv. Jáchyma, otce 

Panny Marie, a socha sv. Josefa, pěstouna Ježíše Krista. Vedle tohoto oltáře je umístěn 

další oltář sv. Barbory. 

Oltáře sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého byly přivezeny ze zrušeného kláštera 

v Mikulově. Vnitřek kostela byl opraven v roce 1974 – opraveny a pozlaceny byly oltáře 

nákladem farnosti. 

Křtitelnice je pozdě gotická s reliéfními štítky, v lodi kostela se nachází jedenáct lavic 

s řezanými postranicemi z první poloviny 18. století. V kapli sv. Jana Nepomuckého lze 

nalézt renesanční náhrobek Oldřicha Malovce z roku 1561. Pod kostelem se nalézá 

zemanská hrobka. 

 

ZVONY: 

Ve zvonovém patře věže kostela jsou v současné době zavěšeny čtyři zvony.  

Ten nejmenší nese jméno Alois a je dílem zbraslavského zvonařství Manouškových, kde 

byl odlit v roce 1970. Jeho hlavním tónem je dvoučárkované D a při průměru věnce 66 

cm je jeho hmotnost 187 kg.  

Prostřední je zasvěcen Panně Marii a stejně jako nejmenší zvon v této věži je i on dílem 

zbraslavského zvonařství Manouškových, kde byl odlit v roce 1970. Při průměru věnce 

80 cm a hmotnosti 335 kg zní hlavním tónem jednočárkované H. Jistou zajímavostí je, 

že autorem výzdoby obou těchto zbraslavských zvonů ve věži farního kostela ve Vlacho-

vě Březí je sochař Oldřich Drahotušský.  
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Největší a nejstarší ze tří zvonů zde zavěšených, Karel, byl odlit v roce 1592 mistrem 

Brikcím z Cynperka a kromě reliéfních figur sv. Tomáše, Jakuba, Filipa a Judy můžeme 

na jeho čepci najít zajímavý nápis, z něhož se dozvídáme, že tento zvon nechal odlít uro-

zený a statečný rytíř pan Karel Černín z Chudenic, po kterém také nese zvon jméno. Prů-

měr věnce tohoto zvonu činí přesně 1 metr a při hlavním tónu jednočárkovaném g od-

hadujeme jeho hmotnost na 700 kg. Tento zvon patří k velmi cenným zvonařským 

památkám Pošumaví a jeho hlas je velmi působivý.  

Posledním zvonem vlachobřezské kostelní věže je pak umíráček z roku 1581. 

Toť současný stav, který se pochopitelně v důsledku dvou světových válek v minulém 

století měnil. 

 

V roce 1913 jsou zde uváděny čtyři zvony, a to již zmíněný Karel coby největší, pak 

prostřední darovaný synem Janem Divišem Lvem Žakavcem ze Žakavy, pánem na Březí. 

Ten byl však v roce 1792 přelit. Třetí co do velikosti z tehdejších zvonů pocházel z roku 

1741 a byl i s korunou vysoký 68 centimetrů. Nejmenší s reliéfem sv. Floriána byl ulit 

u Pernera v roce 1833. 

Přišla první světová válka a s ní hlad po zvonovině. V roce 1916 zůstal na věži pouze 

„Karel“ a prostřední zvon. O rok později byl sňat i umíráček. 

V roce 1925 jsou zvonařem Rudolfem Manouškem dodány dva zvony o celkové váze 

6,5 metrického centu. První nese obraz Panny Marie a nápis „Boží rodičko oroduj za 

nás“, druhý, svatý Jan Nepomuk, nese nápis „Oroduj za nás sv. Jane Nep.“ V roce 1935 

je kostelu věnován 12,5 kilový umíráček s nápisem „LP 1935“. Ale je tu opět válka a 

opět se snímají zvony. Na věži zůstal osiřelý Karel. Od roku 1945 mu pak společnost 

dělal starý umíráček, jenž dříve visíval u nedale-

kého Sv. Ducha. Nese na sobě nápis „Martin 

Gindra w Klatovech tento zwon slywal r. 1581“. 

Jak uvádějí v soupise památek okresu Prachatic-

kého pánové Mareš a Sedláček, váží dvacet a půl 

libry. 

 

VARHANY: 

Z varhanářské literatury lze vyčíst, že předchozí 

varhany pocházely od Daniela Grociho, a to z ro-

ku 1671, a v roce 1811 je nahradil nástroj, 

sestavený nám neznámým varhanářem. Tyto var-

hany byly již značně ztrouchnivělé, a tak sem 

byly v roce 1958 převezeny varhany ze zrušené-

ho kostela v Dolní Vltavici, jež se octla pod 

hladinou Lipenské přehrady. Tvůrcem tohoto 

nástroje byl Leopold Breinbauer a pocházejí 

z roku 1896. Staré varhany byly rozebrány a po-

užitelné součástky nabídnuty jiným farním 

úřadům k použití. 
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DUCHOVNÍ SPRÁVA: 

První zpráva o dosazení faráře je doložena až ze 14. Století, a ta praví, že roku 1359 

zemřel kněz Chyna a jeho místo zaujímá klerik  Oldřich ze Březí. V této době spadal pod 

správu zdejšího faráře i kostel v nedalekém Husinci, který byl však již na sklonku tohoto 

století přifařen k Lažišti. 

Ve století 16. zde působil farář podobojí a v roce 1559 podával kněz Mikuláš ze Březí 

podobojí některým měšťanům i v Prachaticích. Roku 1577 je zde připomínán farář 

Vojtěch a o dva roky později farář Mikuláš Dvorský. Po Bílé Hoře zůstala fara opuštěna 

a v roce 1624 sem docházel prachatický děkan Jan Lopatský. Ještě před rokem 1650 

však byla fara obnovena a působil zde kněz Matěj Tropín. Od tohoto roku je v listinách 

zmiňován františkán Bartoloměj Pramer, a to ještě v roce 1653. Následuje Lukáš Dvo-

řák, který později přechází do Velešína, a v roce 1655 přichází z Čestic Jakub Jan Bram-

burský, který se o čtyři roky později stěhuje do Vodňan. 

Od roku 1720 je při kostele zmiňován i kaplan, který faráři pomáhal spravovat rozsáhlý 

farní obvod. V roce 1875 bylo pak zřízeno druhé kaplanské místo. V roce 1933 byla fara 

ve Vlachovo Březí povýšena na děkanství. 

 

 

POSLOUPNOST FARÁŘŮ VLACHOBŘEZSKÝCH 

 

Jan Křtitel Janovský, 1659–1663 

Václav Benedikt Čermák, 1663–1670 

Jan František Nosecký, 1670–1672 

Josef Jiří Kintzl, 1672–1680 

Jan František Miškovský, 1680–1685 

Vít Josef Koch, 1685–1687 

Václav Thedeus Frantz, 1687–1693 

Jiří František Chmelenský, 1693–1704 

Matěj Jan Felíř z Felsenthalu, 1704–1731 

Josef Braunhofer, 1731–1742 

Jan Ant. Hubert, 1742–1770 

Karel Sadil, 1770–1772 

Jan Michael Brixa, 1772–1792 

František Raffius, 1792–1809 

František Pokorný, 1809–1811 

Vojtěch Kareš, 1812–1824 

Emanuel Aschwitz, 1824–1664 

Jan Mls, 1864–1876 

Vojtěch Nahmer, 1876–1883 

Jan Myslík, 1883–1913 

 Karel Smrčka, 1913–1940, 

adm. Antonín Mikolášek, farář v Lažišti, 1940–1941 

Dominik Nakládal, 1941–1951 

Jakub Lang, 1951–1960 

Alois Haase, 1960–2004 

adm. Pavel Šimák, VII.–VIII. 2004 (Prachatice) 

Jiří Kalaš 2004 –  

Zpracoval Jaroslav Pulkrábek 
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„A já ti pravím, že ty jsi Petr – skála, a na té skále 

zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ 

 

 Někdy jako křesťané slýcháme od nevěří-

cích, věřících i sami od sebe kritiku na církev. Občas 

si říkáme: „Jo, tak to si bohužel taky myslím.“ Nebo obha-

jujeme: „Tak to už je přehnaný, ne?“ Nebo zkrátka nevíme, kam 

se přiklonit – asi nejhorší… Je to problém jistě věčný a velmi 

složitý. Církev konala, koná a bude konat věci dobré, ale i špatné. 

Osobně si myslím, že toho dobrého bude určitě víc, jenže někdy 

to není tak vidět a je to málo přetřásáno v médiích, protože prostě 

prosté dobro postrádá kauzální zajímavost. Naopak ale také i ona 

sama, čas od času, může šlápnout vedle, vždyť se skládá z obyčej-

ných lidí. Nikdy nelze jednotlivé odstrašující případy vztahovat 

na celé společenství, byť jsou těžko omluvitelné. To je třeba si 

přiznat, že i když představitelé církve zastávají různé funkce, zůstávají pořád překvapivě 

lidmi, a tudíž mohou být i omylní, samosebou v určitých mezích. 

Je jasné, že doba se zkrátka neustále mění a církev na ni určitým způsobem musí 

reagovat. Jak je to s tou dnešní současnou postmoderní? Jaké otázky si klademe a jsou 

často širým mořem mezi námi a církví a tyto vody se ne a ne rozestoupit? Dnešní mladí 

lidé jsou především zvyklí na více svobody a diskuze než předchozí generace. Je to 

špatně? Myslím si, že ne, pokud se bere v úvahu maličká dávka zodpovědnosti. Ale proč 

se bránit určitým změnám? Že nevíme, kam můžou vést? A kam naopak povede to, když 

se nic nezmění? Obojí je stejný risk a otázka do budoucna. Domnívám se, že určité 

změny potřeba jsou. Možná mi chcete vytknout, že stále nemluvím o konkrétních vě-

cech. No pravdou je, že ani moc nebudu, spíše nechám na vás, abyste přemýšleli a třeba 

o nich napsali příští článek. Rozebírat je tady všechny dopodrobna by asi vydalo na 

speciální dvojčíslí časopisu, ale vyjmenuji určité problémy, které vyvolávají otázky a je 

třeba o nich jak diskutovat, tak také na ně reagovat. Např.: otázky vztahů, rozvodů, sexu 

před svatbou, antikoncepce, mravního ohrožení mladých lidí, otázky celibátu, hierarchie, 

zažitých pravidel či přílišné formálnosti v církvi a další. Tyto a mnohé věci, na které si 

ještě vzpomenete, mohou být někdy skutečně na hraně a je třeba se na ně podívat z více 

úhlů. Někdy dochází, podle mé maličkosti, bohužel k tomu, že duchovní představitelé se 

podívají jen z jednoho. Vezměte v potaz, co obnáší takový život v dnešním světě a zda 

předpisy někdy skutečně znamenají vše. 

Možná se duchovní potýkají poprvé v dějinách s tím, že lidé, poté co si uvykli 

demokracii, by chtěli více do všeho mluvit, zasahovat a nyní si to prý i můžou beztrestně 

dovolit. Tak proč to s nimi tedy nezkusit? Ostatně církev se skládá právě z nich a je to 

shromáždění. Ovšem nikdy nemůžeme zapomenout na to, že církev by se měla nechat 

vést především Ježíšem a pak až lidmi, nelze tak docela vše vzít do vlastních rukou. 

A právě toto je na celé věci nejsložitější, odhadnout onu míru, a to není nic záviděníhod-

ného. 

RUBRIKA MLÁDEŽE 
LIFE UPDATE 

Mt 1
6, 1

8 
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Znám plno lidí, kteří věří, ale s církví nechtějí mít nic společného. Tuším, že je to 

chyba, někdy oboustranná, a oni se tak připravují o společenství a vzájemné sdílení své 

víry. Také co člověk, to jiný názor a církev jednoduše nemůže vyhovět každému. Nutno 

podotknout, že tato instituce se přece musí nějak lišit a nemůže jít tak docela s dobou, ale 

také jsou věci, které po změně volají a shodne se na nich spousta laiků. Přála bych si 

jediné. Neodsuzování lidí od církve za některé požadavky na změnu a neodsuzování 

církve od lidí, protože to si ona nezaslouží a kdo z nás ji může jakkoliv odsoudit 

a zavrhnout? Má na svých bedrech velkou zodpovědnost a poslání. Ale prosím, ať se také 

nebrání novému, které by šlo více s dobou, a snaží se naslouchat potřebám mladých. 

Změny určitých postojů ji mohou k nám přiblížit a stagnace a lpění na některých dávno 

odžitých zásadách zřejmě povede k velkému úbytku lidí.  

Milá církvi, až zase někdy uslyšíš od svých oveček výtky na to, co jim nevyhovuje a 

připadá zastaralé, neber to, prosím, na lehkou váhu a snaž se některé věci posunout více 

k dnešnímu smýšlení. Na závěr bych podotkla, že je to právě ona, která nás vede k víře. 

A že bychom to zvládali levou zadní bez ní? No to si rozhodně nemyslím, na to nemáme. 

Ježíš jistě věděl, proč nám ji dal, a díky za ni. 

Pokud má někdo chuť reagovat na cokoliv ze článku, třeba rozebrat konkrétní pro-

blém a rozpoutat zde vášnivou diskuzi, tato stránka čeká. 

Pb 

Reakce lze zasílat na adresu redakce JP. 

PŠ 
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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 

 

13.00 hod.  Hřbitov svaté Otýlie 
Trolej podjela praţský viadukt a brzy poté tiše zasta-

vila na malém náměstíčku před ústředním hřbitovem 

svaté Otýlie, velkou zahradou mrtvých, kterou navštěvu-

jeme v této horké a mrtvé hodině popolední. 

Velkou bránou vstupujeme do světa podřízeného jiným zákonům, neţ 
jsou ty, které známe. Padá na nás snad tíseň? Nemyslím – někdo snad 

těţko snáší návštěvu hřbitova, ale vcelku uţ při prvém porozhlédnutí je 

zde docela útulno. V oknech bytu pana správce kvetou muškáty a kve-

tou zde tak jako jinde, bez zábran a stísněnosti. Na prostranství stojí 

proti sobě dvě staré budovy, jejichţ starobu nezaţene ani nová fasáda. 

Staré krematorium však ve mně nevzbuzuje ţádné myšlenky, a proto se 
raději obrátím na stranu druhou – ke kapli sv. Otýlie. Je to kaple po-

hřební, ale nedělá takový dojem. Snad to světélko nad svatostánkem, 

zvěstující přítomnost Pána, je v tomto hodnocení rozhodující. V neděli 

pak má kaple vzhled normálního kostela. Vzpomínám, jak zde bývalo 

útulně při nedělních mších svatých. Lidé – a bývalo jich poţehnaně – zde 
byli přístupnější napomínavému slovu duchovního Otce. Za kaplí obřad-

ní síň s márnicí uţ od mládí vzbuzovala v nás úctu. Hovořila jazykem 

smrti: „Měj respekt přede mnou. Jednou zde budeš v černé rakvi i ty.“ 

Jdu alejí velkých a stinných stromů ke Kalvárii. Uprostřed lidských 

bolestí a slz visí na kříţi bolest boţská, aby ukázala a dala vzor. Jedno 

zastavuje dech: ohromná vůně stromů a miliónů květů na hrobech je tak 
silná, tak opojná. A slyšíš i šum, nevypověditelný šum – to jsou tisíce 

včel. Uprostřed smrti, kde se sloţilo mnoţství rukou lidských 

k odpočinku, pracují včely – a pracují pilně. Procházíme hřbitovem, ne-

víš, na co dříve pohlédnout, všude kus bolesti. Pomníček dítěte školního 

věku, usměvavého, plného diblictví – a smrt byla neúprosná. Hroby jiţ 
zašlé, patřící snad starým dědečkům a babičkám, kdoţ by na ně měl 

v tom chvatu města čas? Vojenské hroby, upravené v trávník – co bolesti 

kdysi způsobila smrt těch, kdo je obývají, někomu v dáli – a dnes? Kdo 

ví, kdo pamatuje – či je někde ve světě takové srdce, které zalétá sem, na 

budějovický ústřední hřbitov? 

Slunce se vší silou opírá do rozţhaveného kamene hrobek. Některé 
jsou opuštěné, jiné obydlené. Ty staré jsou zajímavé starými lucernami, 
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. 

F
ra

n
ti

š
e

k
 H

o
b

iz
a

l,
 B

u
d

ě
jo

v
ic

k
é

 n
á

la
d

y 
 

D
ru

h
ý 

d
íl
 z

 p
u

b
li
k

a
c
e

 B
u

d
ě

jo
v
ic

k
á

 t
ri

lo
g
ie

  

ja
k

o
 č

te
n

í 
n

a
 p

o
k

ra
č
o

v
á

n
í 
 

p
ro

 č
a

s
o

p
is

  
S

v
. 
Ja

n
 P

ra
c
h

a
ti

c
k

ý 
 

č
te

n
á

řů
m

 v
ě

n
u

je
 K

a
rm

e
li
tá

n
s
k

é
 n

a
k
la

d
a

te
ls

tv
í 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ 

28  



 

 29  

starými zahrádkami. Přitahují svou starobylou romantikou. Uprostřed 

jiţní strany sloup s bustou Dr. Augusta Zátky napovídá, kam máš zamí-
řit své kroky, chceš-li se poklonit jeho památce. Kdyţ dojdeš opět do 

stinné aleje, zdá se ti, ţe musíš usnout únavou a horkem. „Jen si sedni, 

odpočiň, je zde hezky a ticho,“ nabízí ti lavička, pro odpočinek jako stvo-

řená. Ţe se usne, ale z toho si nic nedělej, to se stane leckomu. Podívej 

se, ale – pst – tiše, abys je neprobudil, na babky zalívačky u Kalvárie. Ty 

uţ spí kolikátý veršíček. Jen klidně dřímej, mrtví jsou na stráţi a hřbitov 
jako pokojná matka rozpřahuje náruč, aby tě uspal svou pohodou, vůní 

svých květů a zvadlých věnců i pilným šumem včel. 

Blízko Kalvárie je oddělení kněţské. Tolik rázovitých i velikých postav 

zde odpočívá, tvoji katecheti, profesoři, tvoji duchovní známí. Pokloň se 

biskupu Šimonu Bártovi, učenému Čechu, který zemřel na pokraji pro-
tektorátu. Jsou zde také biskupové Hůlka a Říha, jsou zde kněţí ušlech-

tilých kvalit, prelát Rodler, Mons. Cais, Mons. Reban a jiní. Ať odpočívají 

ve svatém pokoji… Stejný klid obestírá i místo posledního odpočinku 

řeholníků (tam hledej i hrob starého frátera Pavla) a řeholnic. 

Hřbitov sv. Otýlie se probouzí teskným kvílením zvonku na kapli, do-
provázejícího opět nějaké seménko do posvátné půdy. Maně napadne pí-

snička: „Hřbitove, hřbitove, zahrado zelená – do tebe sázejí nejdraţší 

semena…“ 

Ztěţklým krokem jdeš k hrobu nejdraţšímu. Kolikráte jsi uţ takhle 

kráčel – a vţdy těţce. Vzpomínka na tvé drahé je stále ţivá, stále plná 
lásky, a tím i bolesti. Ale víra je také ţivá – a to je rozhodující. 

Zahrado mrtvých, hřbitove sv. Otýlie – mám tě rád. Ochraňuješ ostat-

ky drahých mi lidí, jsi jim domovem. Jsi krásný na velké své svátky 

Všech svatých a Dušiček, kdy se proměňuješ v důkaz neumírající lásky 

a přízně. Jsi tichý a zasněný v zimě, kdyţ bílý sníh udělá z tebe kouzlo, 

jakému není rovno, jsi krásný a poetický stále – a ta bolest, nu, ta patří 
k tobě, bez té bys to nebyl ty. 

Bolest zušlechťuje, ţivot je věčný…  

– 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 pro-

tože mnoha lidem posloužila jako inspirace k pátrání v kraji svého 

bydliště či k výletům do Volar, předkládáme ji na pokračování ku po-

těše i vám prostřednictvím stránek Jana Prachatického. 

 

BOŽÍ MUKA U BŘEZOVKY 
   

  
  Tahle boží muka za odbočkou do březové aleje na jižním konci Volar cestou 

v autě snadno přehlédnete. Jejich výška (víc jak dva a čtvrt metru!) je jim 
k ničemu, protože jednak stojí dole pod silnicí, jednak jsou porostlá lišejníkem, a 
tak snadno splynou s okolním stromořadím. Ale stačí sejít pár kroků a vy rázem 
stojíte před majestátem kamenné dámy, lze-li kamenickou práci takto nazvat. 
Dnešní doba jako by ji odstavila trochu stranou, i tak z ní ale čiší skrytá mohut-
nost a pevnost. Na vysvětlenou: takhle nějak si představuji zkamenělou císařov-
nu, třeba Marii Terezii. Až do konce života pořád u hlavního tahu, pořád silná i 
elegantní. 

   Vnitřek výklenku býval kdysi chráněn napevno vsazeným sklem, ze zadní 
stěny zase trčí zbytek kovového prutu. Nevím, co výklenek skrýval či co v něm 
bylo upevněno. Dost možná, že něco cennějšího než obvykle; Marie Terezie 
nebyla žádná chudačka.  

 
 
   Mladý Hampl se do práce nehrnul, zato 
při karbanu byl k neudržení. Zanedlouho 
se musel věnovat víc splácení dluhů než 
běhání za děvčaty. Jeho vášeň si ho pod-
maňovala víc a víc, až mu jeho věřitelé 
nevybíravě dali na srozuměnou, že na 
splácení peněz nehodlají dále čekat. 
   Mladík nevěděl kudy kam, a tak se vydal 
na schůzku se snahou vyjednat další 
odklad. 
   „Neseš peníze? Že ti to ale trvalo!“ 
zahalasil vůdce karbanické tlupy. 
   „Ne, nenesu,“ přiznal Hampl, ale to už 
se na něho snesla sprška ran. 
   „Nechte mě! Můj otec…, au!“ naříkal 
nebožák, ale karbaníci byli v ráži a plni 
vzteku. 
„Tatíkem se neoháněj!“ křičeli. „Máme 
pro strach uděláno!“ 
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„Ale ne!“ krčil se mladý Hampl. „Chci říct, že to můj otec vám vaše peníze 
vrátí.“ 

„Co to na nás zkoušíš? To jako že tvůj otec za tebe velkoryse zaplatí další 
dluhy?“ 

   „To ne, ale můžete si své peníze vzít od něho sami,“ vysvětloval mladík. 
„Dnes večer se bude vracet z Perneku. Jel tam uzavřít výnosný obchod. Bude 
u sebe mít dokonce víc peněz, než kolik vám dlužím,“ vyvlékal se z maléru hoch 
a rozváděl plán, který ho právě napadl, ale jehož důsledky mu v tu chvíli nedo-
cházely. 

   Karbanická banda souhlasila. „Ale abychom měli jistotu, žes nás nenapálil, 
tak do toho půjdeš s námi. Jasné?“ Mladíkovi vyrazil na čele studený pot; nezby-
lo mu než vykoktat souhlas. 

   Starý Hampl se skutečně se soumrakem vracel z Perneku. S tolika penězi 
v kapse se necítil na cestách klidně. V chlumském kopci dostali koně do těla, ale 
Hampl už už chtěl být doma. Pak cesta vyšla z lesního přítmí do lučinaté kotliny. 
Seníky se nořily do podvečerní mlhy a k Hamplově sluchu se nesl hlas zvonů 
z kostela svaté Kateřiny. Muž na kozlíku přelétl pohledem nachový horizont po 
levé straně a zahleděl se na první večerní hvězdu. 

   V tu chvíli ho prudká rána srazila z vozu. Ze stínu blízké aleje se vynořilo 
několik nepřátelsky naladěných postav, a než se starý muž nadál, kdosi mu klečel 
na prsou, hrubé ruce ho škrtily a další z násilníků odváděl jeho koně stranou z 
cesty.  

  „Na koně mi nikdo sahat nebude!“ zburcoval všechny své síly Hampl a se-
třásl ze sebe útočníky. Dokázal se postavit na nohy a rozdat pár ran. Když se před 
ním ocitl lupič útlé postavy se šátkem přes tvář, obchodník nezaváhal a sám 
zaútočil. Lupič neupadl, jen zakolísal, avšak šátek mu sklouzl a starý Hampl 
zkoprněl. Hleděl do vyděšených očí svého syna. 

   V mladíkově pohledu se objevil výraz zvířete zahnaného do kouta. A snad 
právě jeho strach vedl jeho ruku, v níž se objevil nůž a jíž dvakrát bodl do otcovy 
hrudi. Starý Hampl si přitiskl ruce na prsa, aby se vzápětí sesul k zemi. Jeho syn 
vykřikl a polekaně odhodil nůž. Chamtivost násilníků se rázem utopila v kaluži 
krve rozlévající se pod tělem obchodníka a všichni se rozprchli jako hejno ko-
roptví. 

   Pryč utíkal i mladý Hampl. Ale na první mýtině se zastavil a jako by vystříz-
livěl, rozhodl se vrátit zpět. Koně stáli nad nehybným tělem svého pána a starší 
valach do něho strkal tlamou. Mladý Hampl poklekl k otci a přetočil ho na záda. 

   „Prosím, otče, odpusť mi!“ vzlykal a třásl se po celém těle. Prosil o odpuštění 
dlouho, pozdě a marně. S otcovým tělem na voze a tíží osudu ve svém svědomí 
zamířil pak nad ránem k městu. Doufal, že přiznání a následný trest by mohly 
snížit jeho vinu. Netušil, že ani odpykání trestu ani vztyčení božích muk na 
nešťastném místě jemu samotnému neuleví. A již vůbec nevěděl, že k tomu, aby 
se vyrovnal se svým svědomím, mu nepomůže ani obětování vlastního života. 
Přesto tak jednoho večera v aleji za městem učinil.    
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KNIHOVNÍK 
 

M 
nozí z těch, kdo navštíví prachatickou 

faru, nepřehlédnou v přízemí i zdejší farní 

knihovnu. Vznikla zřejmě začátkem 90. 

let po příchodu děkana Jaroslava Havrdy z jeho 

vlastních velkých zásob knih. S jejich uspořádáním 

mu pomáhala a první službu knihovnice i komisního 

prodejce nových knih KNA přijala zdejší katechetka 

Lenka Hanžlová, na což velmi ráda vzpomíná. Pak 

ovšem z důvodů studií požádala „na krátký 

čas“ (který se protáhl už na více než 18 let) o zástup 

Petra Juhaňáka, současného prachatického knihovní-

ka. Oba získali k této službě výjimečně krásný vztah, 

který byl tehdy podpořen i zdejším kaplanem P. Pav-

lem Šimákem. Ten se mezi jiným zasloužil o roz-

šíření knihovny co do množství svazků i zájmu lidí. 

Společně vytvořili autorský i jmenný katalog a bě-

hem let získali i další pomocníky, příležitostné i stá-

lejší. Zvlášť významně Petrovi v posledních letech 

pomáhá Hana Mušková, a to s balením, prodejem 

i půjčováním knih či úklidem knihovny, prostě vynikající zástupce.  

Petr už ve farní knihovně registruje více než 2280 titulů a více než 380 čtenářů, kteří 

ale knihovnu navštěvují pouze sporadicky. Těch pravidelných je, jak si sám posteskl, jen 

několik desítek, mnozí ale také během let i s vypůjčenými knihami zmizeli nebo je těžké 

od nich navrácení vymáhat. Přesto jej práce v knihovně baví, protože je tím „ neustále 

v dobré společnosti“. Velice si cení podpory místních kněží a těší jej spolupráce s Kar-

melitánským nakladatelstvím. „Když přivezou nové knihy, cítím se jak dítě v hračkárně 

a už se nemůžu dočkat, až některou z nich budu moci přečíst a alespoň někomu doporu-

čit,“ říká náš pan knihovník. 

Velká část fondu zdejší knihovny pochází také z darů nebo pozůstalostí, ale pravidel-

ně se nakupují i novinky. Lze tu najít i časopisy, audiokazety a přes 100 videokazet.  

Knihy je zde možné také objednat a ušetřit tak za poštovné a balné. 

Petr je kromě svého povolání zapojen i v práci farní pastorační rady, má na starosti 

naši časopisovou rubriku „Stojí za přečtení“ a je velkým patriotem chrobolského kostela, 

kde vykonává službu kostelníka, ministranta, ale i aranžéra výzdoby. Svým úsilím a nad-

šením pro dobrou věc se snaží „nakazit“ ostatní a svou práci vnímá jako radost a dar od 

Pána.  

Do prachatické farní knihovny se můžete dostat každou neděli po ranní mši svaté do 

10.45 a každý čtvrtek odpoledne 16–17.30, po domluvě i jindy. Přijďte objevit zdejší 

poklady. 

MaM 

PŘEDSTAVUJEME 
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R O Z H O V O R  O  Č A D U   

pokračování 

 

Opět se vydáváme do afrického Čadu za otcem Jaroslavem. Mezi Šumavou a rovníkovou 

Afrikou putuje desítky dopisů, mailů, SMS zpráv. Dopisy Jaroslava Zawadského se pře-

posílají či tisknou pro ty, kdo nemají přístup k internetu. Tentokrát však máme již podru-

hé příležitost poznat africkou misii P. Jaroslava očima Evy Braumové, tak jak ji poznala 

při své návštěvě v závěru loňského roku. 

Přibliž nám trochu Jaroslavovu faru. 

Má hezkou faru, kolem dokola obehnanou 

zdí. Uvnitř je spoustu zeleně (tedy alespoň 

na jejich poměry), má tam palmy, baná-

novník, roste jim tam mango i papaye. Po 

těch několika budovách, co tam mají, jako 

je kancelář, fara, kaple, ubytovna, je 

rozvedena elektřina ze solárních panelů, 

ale ty dávají jen 12 voltů. Takže čím víc 

místností je rozsvícených, tím menší je v 

nich světlo. Svítí-li se ve dvou třech 

místnostech tak už skoro není vidět. Mají 

tam nějaké trafo, takže když je dobrá 

konstelace a signál, tak se můžou tak na 

dvě hodinky připojit na internet. Ale už 

třeba nejde nechat nabíjet přes noc mobil. 

Vodu mají rozvedenou. Jenom jeden 

kohoutek a v létě když je velké vedro, tak z 

něj teče jen teplá. Mají psa Pimpeka a 

kočku Minet. Ale musí je hlídat, aby jim je 

místní nesnědli. Kousek vedle bydlí řádové 

sestry z Konga. Pár desítek metrů od fary 

je velký kostel, fotbalové a volejbalové 

hřiště a kino. 

 

A co farní hospodyně? 

Mají černého kuchaře, který dostal polskou 

kuchařku ve francouzštině. Takže jsem tam 

měla bramboráky, pirohy a různá polská 

jídla. Ale to většinou vaří z polotovarů, co 

jim posílají z domova, a pak to různě 

kombinují s domácími surovinami koupe-

nými ve velkých městech v kamenných 

obchodech a se zeleninou z trhu. Musí se 

tam hodně dbát na hygienu. Zeleninu z 

trhu dezinfikují, používají jen filtrovanou 

vodu. Jinak by tam asi Evropan nepřežil. 

Kuchař vaří dobře. Občas uvaří tamní kluci 

ze semináře. 

 

A co třeba? 

Jednou ho pozvali v neděli na oběd. Tam 

nejsou téměř žádná zvířata, protože oni 

všechna snědí. Tak jedí i myši a upekli ji i 

s chlupama. Jaroslav říkal, že něco tak 

hrozného hodně dlouho nejedl, že ty chlu-

py strašně škrábaly v krku. 

 

Ochutnala jsi i nějaké domorodé jídlo? 

Měla jsem štěstí, že jsem přijela zrovna 

v době, kdy se tam konají dožínkové mše 

a po ní nás pozvali na oběd. Oni se samo-

zřejmě živí tím, co vypěstují. V oblasti, 

kde jsem byla, to je převážně proso, 

buráky a rýže. Vaří takový knedlík z prosa 

a k tomu sauce - omáčku. V tomto případě 

jsme měli vařenou slepici a sauce long, 

Jaroslav říká, že je to něco jako u nás 

svíčková, sváteční jídlo. Jedí to rukama, 

namočí ten knedlík (říká se mu bull) do 

toho sosu, který má takovou konzistenci, 

že se to táhne třeba půl metru z té mísy – 

opravdu long. A pak mají takový grif, 

mávnou rukou, přeruší se jim to a pak to jí. 

Mně bylo špatně už z toho knedlíku, takže 

ten sauce long jsem už neochutnala. 

 

A co sis dala? 

No nejvíc jídlu podobná tam byla ta sle-

pice, i když byla uvařená úplně celá i s hla-

vou a z hrnce jí koukal pařátek. Ale ani tu 

jsem nakonec nedojedla. Ono to stolování 
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je tam takové zajímavé. Všichni se v jed-

nom hrnci hrabou rukama, s chutí si olizují 

prsty – pro Evropana trochu neobvyklé. 

Navíc jsou zvyklí si mýt ruce až po tom 

jídle, to mají pocit, že jsou špinaví. Naštěs-

tí když jí s námi Evropany, tak si je umyjí 

i před jídlem. 

 

Jaroslavovi chutnalo? 

Říkal, že tentokrát to nebylo moc vydaře-

né, protože to bylo studené. Ale jinak že je 

to moc dobré. 

 

Jak je to s uchováváním potravin? 

Je tam jeden kočovný kmen, který chová 

krávy a živí se prodejem mléka. Řádové 

sestřičky jednou pro mléko jely a přivezly 

jim něco, co bylo studené. A oni se toho 

báli. Byl to pro ně úplně nový dotykový 

pocit. Ledničky tam na venkově nemají, 

Jaroslav ji má na naftu. Netuším, jak 

funguje, ale chladí.  

 

Jak je to se spojením s Evropou? 

K internetu se dostanou prakticky dvakrát 

do týdne. V tom lepším případě. Ale když 

se k němu dostanou, zrovna nemusí být 

signál. Tak to zase zkusí třeba za dva dny, 

někdy nemají spojení i týden, deset dní.  

 

A co SMS zprávy? 

Ty jsou asi nejjistější, ale sama jsem 

poznala, že dobrá třetina zpráv, které jsem 

posílala nebo je posílal někdo mně, nedo-

šla. Prostě se cestou ztratila. Takže s Ja-

roslavem nyní komunikujeme tak, že mi 

pošle SMS s oznámením – posílám e-mail. 

Ale viděla jsem, že tam běží nějaký pro-

jekt, kdy zavádějí internet a pokládají ka-

bely podél té jejich hlavní cesty. Nechápu 

na co. Lidi tam nemají elektriku, vodu – 

připadá mi to úplně absurdní. Někomu, 

kdo nemá co jíst, nemá se kde umýt, nemá 

lékaře, tak mu zavádět internet. 

 

A co klasická pošta a jaká je šance, že se 

dopis či balík dostane k adresátovi? 

Jaroslav jezdí pro poštu jednou týdně. 

Dorazí asi tak padesát procent toho, co se 

mu pošle. Zbytek se po cestě ztratí. Navíc 

za každý balík, který si převezmou, musí 

zaplatit v přepočtu ještě tak 250,-Kč po-

platek poště. 

 

Jakožto ženy se tě zeptám: co nákupy? 

V menších vsích jsou trhy jednou týdně, ve 

větších městečkách každý den. Jaroslav 

jezdí nakupovat každé pondělí. Je to po-

měrně náročné. Chcete-li koupit třeba jen 

deset věcí, je to záležitost tak na půl dne. 

Každý se s každým zastaví, popovídá nebo 

alespoň seznamuje, a tak všechno trvá 

šíleně dlouho, což v tom hrozném vedru 

není vůbec jednoduché. Vždyť jenom 

natankovat benzín trvá skoro hodinu. "Jak 

se máte." "Máme se dobře." "Tak se na 

chvilku posaďte." A hodina je pryč. Navíc 

se tam snad vyjma hlavního města benzín 

nečerpá ze stojanů, ale rozlívá z kanystrů 

nebo z lahví. Takže už jen to, než to z těch 

PET lahví nebo kanystrů nalejí do auta, 

chvilku trvá. Taky musíte dávat pořád po-

zor, všude se hodně krade. Na těch trzích 

je spoustu lidí, úzké uličky a děti číhají na 

příležitost, kdy by vám mohli něco vzít. 

Taky musíte smlouvat, všechno se nám 

snaží prodat tak za dvojnásobek ceny, bílý 

člověk je pro ně vždycky boháč.  

O tom kolik stojí v Čadu pivo, jak vypadá zdravotní péče, funguje pošta, či jak můžeme 

otci Jaroslavovi pomoci v jeho misijním díle zas příště. 

 

Zpracoval Jaroslav Pulkrábek 
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Ples lidí dobré vůle 
Tak zněl název letošního plesu pořádaného vim-

perskou římskokatolickou farností v závěru ledna. 

Výtěžek akce, který činil více než 20 tisíc korun, je 

určen na podporu africké mise bývalého vimperské-

ho faráře Jaroslava Zawadského, který byl v sále 

alespoň symbolicky přítomen a pomocí přímého 

desetiminutového telefonického spojení s Čadem, 

které bylo přenášeno do sálu. 

 

 

 

V e čtvrtek 27. 1. 2011 se konala v budově SPgŠ v  Pra-

chaticích přednáška České křesťanské akademie s té-

matem Manželská smlouva.  

Manželé Poláčkovi nás v první části seznámili s vývojem 

zásnub a sňatků (Řecko – smlouva dvou mužů, Řím – ano 

– muž a žena, židé – smlouva dvou rodin, později vliv ger-

mánské kultury, opět smlouva především mezi budoucím 

ženichem a otcem nevěsty. Od lateránského koncilu se 

manželský slib – smlouva má dít na veřejném místě. Po 

Tridentském koncilu se má konat jako obřad. Do praxe je 

pevně zaveden od roku 1907, začátku 20. století). 

V druhé části přednášky byl rozebrán manželský slib. 

Myslím, že ho neslyší každý, kdo vstupuje do manželství, 

v tak uvedeném rozsahu, o jeho dopadu do praxe. Na této přednášce to slyšelo 10 lidí, 

převážně starších. Ale díky Bohu za drahocenný čas přednášejících. Vám čtenářům 

aspoň můžeme nabídnout kontakt na manžele Poláčkovy: www.dcr.bcb.cz 

Jsou vedoucími pracovníky Diecézního centra pro rodinu, je možné se na ně obrátit, 

budete-li potřebovat radu a pomoc, jsou na adrese dcr@bcb.cz.  

HŘ+JŠ 

 

K aždou sudou sobotu v podvečer se na faře v Prachaticích konají biblické hodiny 

s P. Mirkem Nikolou z Bavorova. Od začátku jeho působení v nedaleké farnosti už 

uběhlo více než půl roku, brzy poté začal jezdit sem, kde se schází zhruba kolem 20 zá-

jemců o Boží slovo. Děkujeme za jeho příspěvek k oživení prachatické farnosti a zveme 

další – můžete se kdykoliv přidat. 

 

P oslední sobotu v měsíci lednu i únoru proběhlo na prachatické faře setkání „u šálku 

čaje“, při kterých pan vikář Josef začal probírat letošní téma příprav na výročí 

příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Mluvilo se o křtu Ježíšově a o křtu jako základní svátos-

ti. Setkání budou pokračovat do konce roku kromě letních měsíců, a to vždy od 9 hod. 

Mohou přijít i noví zájemci, kteří se ještě předchozích neúčastnili. 

STALO SE 
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VEČER MLADÝCH V PRACHATICÍCH 
 

V pátek 18.2.2011 jsem se s očekáváním ne-

očekávatelného vydala na první večer mla-

dých v  českobudějovické diecézi. Tento rok 

je pro Prachatice velmi významný nejen tím, 

že se v něm uskutečnil první večer mladých, 

ale zejména proto, že zde bude Diecézní 

setkání mládeže a diecézní pouť Jana Nepo-

muka Neumanna. Vyjely jsme s Olgou Šveco-

vou, která měla připravenou přednášku o 

Sydney, o půl čtvrté z Českých Budějovic 

s nadějí, že do Prachatic šťastně dojedeme. 

Celé jízdě předcházela intenzivní modlitba, abychom vůbec ze zákeřných vrat biskupství 

vyjely. Jelikož nás má Pán Bůh rád, daroval mi ten den i schopnost navigovat, tudíž jsme 

o to zákeřnější jednosměrky v prachatickém centru pěkně převezly. Přivítal nás místní 

kaplan pro mládež Petr Hovorka. Ani jsme nestačily připravit dataprojektor a všechny 

materiály a rychle jsme běžely do kostela, kde v boční kapli probíhala od osmnácti hodin 

mše svatá. Za krásným lomeným obloukem s pozůstatky maleb sloužily mši Roman 

Dvořák, ředitel Diecézního centra pro mládež, a Petr Hovorka, který měl kázání. Kázání 

se neslo v duchu zmatení jazyků a babylónské věže. Jak symbolické, když nás čekala 

výprava za světovými dny mládeže, kde má každý jedinečnou příležitost se ztratit ve 

spleti jazyků, ale i poznat jinou kulturu mladých z celého světa a tím i okusit víru jako 

plnost v Kristu. Mile nás překvapil počet místní mládeže. Po počátečním skepticismu, 

kdy jsme počítaly tak s jedenácti účastníky, na nás na místní faře čekalo třicetjedna 

mladých lidí, a to ještě spousta z různých důvodů nemohla. Kluci nejen během mše z ků-

ru pěkně doprovázeli zpěvem a hrou na kytaru, ale i během celého večera. Na programu 

byla krátká hra, kde každý dostal palubní lístek s informacemi a zvířetem, či věcí typic-

kých pro Španělsko a Austrálii. Každý měl za úkol najít svoji dvojici.  Posléze vyplnit 

palubní lístek a představit svého kamaráda. Následoval výlet do Sydney, kde jsme se 

dověděli, jak vypadalo setkání s papežem Benediktem XVI. a také jak takové světové 

dny mládeže probíhají. Po pauze jsem se ujala krátké prezentace o Španělsku a připravo-

vaných světových dnech mládeže v Madridu a Tarragoně. Padlo i pár španělských vět, 

než se ujal slova Roman Dvořák, který měl zajímavě zpracované motto následujícího 

setkání: „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry.“ (Sv. 

Pavel) Pochutnali jsme si také na dobrotách, které přinesli samotní účastníci, čili jsem 

nepohrdla buchtou ani chlebíčkem. Rozdělili jsme se do tří skupinek, ve kterých jsme 

měli možnost se vzájemně poznat a také si popovídat o tom, jak prožíváme svá společen-

ství a kdo z nás už byl na  nějakém světovém dni. Celý večer jsme zakončili modlitbou 

a písničkou. Někteří pokračovali dále ve víru Prachatic a jiní šli sladce spát, tak jako my. 

Byl to vydařený večer, ze kterého mám opravdu radost, zejména proto, že jsem mohla 

poznat spoustu zajímavých mladých lidí. 

Vendula Krůlová 
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Přednáška o sv. Janu Neumannovi ve Vodňanech 
      

Ve čtvrtek 3. února 2011 jsme na přednášce v městské 

galerii ve Vodňanech přivítali vzácnou návštěvu z pra-

chatického vikariátu – námětem i jeho protagonisty. Na 

podnět od nás vodňanských muzejníků vzešlý a na po-

zvání místní pobočky České křesťanské akademie, s níž 

roky úspěšně spolupracujeme, k nám zavítali P. Mgr. 

Pavel Liška z Netolic a P. Mgr. Petr Hovorka z Prachatic, 

aby pohovořili na velké letošní téma Světec blízký 

i vzdálený – Jan N. Neumann z Prachatic i Ameriky 

a také o loňské pouti českých kněží do Filadelfie. Přes 

nevlídné počasí zimního večera a po nejistých cestách se 

na přednášku vydaly více než tři desítky posluchačů. 

     Po úvodu vedoucího vodňanské pobočky ČKA PhDr. Roberta Huneše se slova ujal 

P. Pavel. Zamyslel se především nad životním dílem našeho krajana, ve světě snad 

nejznámějšího Jihočecha, čímž může být povzbuzením i pro nás. Je i živoucím příkla-

dem způsobu řešení problémů, zvláště svým vnitřním přístupem – vytrvalostí, věrností 

svému poslání, určitým viděním světa, schopností nabídnout svůj život pro dobro dru-

hých a láskou k lidem až k popření sama sebe. I proto náhle zemřel naprostým vyčerpá-

ním v necelých 49 letech. Prací mezi obyčejnými lidmi napomáhal kultivaci tehdy se 

živelně rozvíjející americké společnosti. Snahou o kultivaci srdce, myšlení a jednání učil 

lidi, kteří hledali své štěstí za oceánem, odpovědnosti a také správnému užívání svobody, 

která nemá nic společného s libovůlí. Snažil se pozvednout mysl lidí, obtížených lopotou 

všedního dne, k vyšším hodnotám, pro posilu Shůry. Ve společnosti multikulturní, 

multietnické, rozprostřené po širém americkém prostoru, usiloval o vytváření společen-

ství a o vzájemné porozumění. Jak je známo, kladl velký důraz na dobrou výchovu dětí, 

jejichž duchovní chudoba jej zaskočila již krátce po vstupu na americkou půdu. 

Z laskavého a k duším posluchačů pronikajícího projevu P. Pavla kromě jeho nevšedních 

vědomostí nejen o našem svatém krajanovi, které umí prostými slovy zajímavě podat, 

čišela i velká životní zkušenost. 

     Na jeho poutavé líčení navázal P. Petr obrazovou reportáží z pouti našich biskupů, 

kněží a několika farníků z Prachaticka do Filadelfie a jejího „okolí“, která se loni 

v dubnu díky pilné činnosti jisté islandské sopky o nějaký ten den nečekaně prodloužila. 

P. Petr vtipně komentoval promítané záběry a někdy se připojil i jeho spolubratr. Účast-

níci přednášky tak měli možnost kromě neumannovských zastavení spatřit mj. i českou 

kapli s Pannou Marií Svatohostýnskou, jež je součástí katedrály Neposkvrněného Početí 

ve Washingtonu, a řadu dalších míst, jež ukazovala USA jako zemi mnoha tváří (shluky 

mrakodrapů, mezi nimiž se zelenají rozsáhlé hřbitovy). Pozornost upoutaly i tamní 

kostely s umělou květinovou výzdobou a státními vlajkami, jejichž výtvarné řešení může 

vyvolávat rozpačitý dojem. 

     Bohužel čas až příliš rychle kvapil a učinil povídání, které se hezky poslouchalo, 

konec. Dr. Huneš poděkoval jménem přítomných oběma hostům za pěknou přednášku, 

kterou si připravili a na niž přispěchali takřka rovnou od oltáře. Děkujeme a těšíme se na 

příští setkání! 

      Sp., foto Petr Totín 
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V  neděli 20. března, tedy v náhradním posunutém 

termínu, při farní mši sv. od 9.15 hod. v prachatickém 

kostele sv. Jakuba přijme požehnání ke své nové službě 

akolyty od českobudějovického biskupa Pavla Posáda 8 mužů našeho vikariátu a dalších 

5 ochotných služebníků pověření k podávání eucharistie. Všichni se připravovali pod 

vedením svého vikáře P. Josefa celý rok, budou sloužit na různých místech vikariátu 

podle svého bydliště, a tak přijměme pozvání k této společné oslavě a modlitbě za ně. 

(O službě akolyty viz časopis JP č. 1 tohoto ročníku). 

 

Diecézní centrum pro rodinu při českobudějovickém biskupství pořádá  
 

8. 4. 2011 (pátek) – 9. 4. 2011 (sobota)  

Duchovní obnova podle Janových pašijí J. S. Bacha 

Klášter Božího milosrdenství v Nových Hradech 

 

Umění, hudba působí v nitru člověku jiným způsobem než samotné 

slovo. Může  podtrhnout a umocnit význam textu, přispět k jeho 

pochopení. Duchovní obnova podle Janových pašijí J. S. Bacha je 

obohacující i po stránce citové, předpokládáme, že oblaží a potěší my-

sl i duši účastníků. 

 

Co může její účastník očekávat? 

 ~ Krátké uvedení do života skladatele a vzniku skladby 

 ~ Duchovní výklad biblického textu Janových pašijí 

 ~ Navazující poslech jednotlivých částí díla (sbory, chorály, árie, recitativy) s překladem 

textu 

 ~ Rozjímání při poslechu 

 ~ Setkání s věřící duší v hudbě 

 ~ Možnost sledování obrazového záznamu provedení díla 

 

Na www.dcr.bcb.cz  najdete podrobnější program akce včetně přihlášky a další nabídky. 

Provázejí manželé Poláčkovi ve spolupráci s P. Michalem Pulcem. 

Během obnovy je možné individuálně dohodnout svátost smíření. 

Pro zájemce možnost zajistit i nocleh ze soboty na neděli. Maximální cena pobytu s pl-

nou penzí je 600,-Kč, cenové zvýhodnění je pro rodiny s dětmi.  

 

ENTERcamp - letní setkání mladých křesťanů! 

Další ročník proběhne 17. 7.–24. 7. 2011  

Je to akce pro katolickou mládež, především z českobudějovické diecéze, ve věku 15 až 

23 let. Nabízí se tu jedinečná možnost občerstvit a obnovit svou víru, posílit svůj du-

chovní život, upevnit svou odhodlanost jít dál za Kristem nebo pokročit v hledání osob-

ního povolání. Toto setkání chce být „vstupem“ do nové fáze tvého života, chce popostr-

čit k dalším krůčkům. Nebude chybět ani prostor pro to pořádně si zablbnout a vybláznit 

se, něco zajímavého se naučit, vyzkoušet, či vlastnoručně vytvořit!  

POZVÁNKY 
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Můžeš se těšit na řadu inspirujících aktivit, skvělých řečníků, denní nabídku zajímavých 

dílen, budeš se poznávat s vrstevníky, čekají tě diskuze ve skupinkách na zajímavá 

témata. O siestě budeš mít čas na sportovní vyžití, ale také povalování se u bazénu nebo 

nějaký film. Na programu jsou dva výlety, každodenní mše svatá s nevšedním hudebním 

doprovodem, budou ti k dispozici mladí kněží k svátosti smíření. Každý den začneme 

i zakončíme společnou modlitbou.  

Celá akce se odehrává na Ktiši – Diecézním centru života mládeže a přilehlých prosto-

rách (kostel, zahrada, obecní sokolovna...). Nocovat se bude ve vlastních stanech na za-

hradě DCŽM, rogram bude probíhat v kostele, na faře a farní zahradě, místním obecním 

sále a dalších prostorách...  

Na camp se můžeš hlásit od 1. března 2010 prostřednictvím www.entercamp.cz, a to 

přes přihlašovací formulář. Od tohoto data až do 30. dubna 2010 tě bude účastnický 

poplatek stát 1675,-Kč, po 30. dubnu 2010 se částka zvýší na 1975,-Kč.  

 

 

PRO  DĚTI 
 

P řipravujeme se s dětmi na oslavu výročí narození 

sv. Jana Nepomuka Neumanna 

Na první neděli v měsíci únoru, při bohoslužbě s dět-

mi, připadl text Matoušova evangelia z 5. Kapitoly, 

kde slyšíme Ježíšova slova: „Vy jste sůl země… vy 

jste světlo světa… Tak ať vaše světlo svítí před lidmi, 

aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho otce  

v nebesích." Děti byly vybídnuty, aby hledaly inspiraci 

v životě Jana N. Neumanna, od jehož narození v Pra-

chaticích uplyne tento měsíc 200 let.  

V životě světců můžeme poznávat konkrétní skutky, 

kdy jsou pro druhé solí a světlem. Právě o to jsme se 

snažili v následujícím týdnu v hodinách náboženství. 

Zamýšleli jsme se nad 

tím, co dělal a jak žil náš rodák Jan. Děti, které se roz-

hodly, podobně jako Jan Neumann, být světlem a solí pro 

druhé, si na velký obraz katedrály sv. Petra a sv. Pavla 

v prachatickém kostele připevnily stopy a někteří posta-

vičku, která zobrazuje právě je samotné nebo toho, koho 

by rády ke Kristu přivedly. 

Pojďte se k nám připojit! Pojďte přijmout pozvání k ná-

sledování Krista tak jako náš krajan sv. Jan Nepomuk 

Neumann.  

Lenka Hanžlová, katechetka 

Více o životě sv. Jana Prachatického i na novém webu 

farnosti www.farnostprachatice.cz.  
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Připravujeme velikonoční trh pro potřeby katecheze a akcí s dětmi ve vikariátu  

Velikonoční dílna pro děti i dospělé na faře v Prachaticích, pod vedením Mgr. Bohdany 

Zámečníkové, proběhne v pondělí 28. března od 16.00 a ve středu 30. března od 15.00; 

trh pak v dubnu. 

 

Víkend pro ministranty našeho vikariátu 

Termín: 18.–20. 3. 2011 v Lažišti. 

Z plánovaného programu: návštěva tvrze Drslavice, křížová cesta, modlitba, zpívání, 

hry… 

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“.  

 

Inspirace pro postní dobu: NECHME SE UZDRAVIT! 


